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RESUMO 

 

FALCÃO, Rosana. Adaptação da metodologia de ‘BAC-FISH’ de alta resolução para 

estudos genômicos comparativos em Musa. 2009. 127 p. (Mestrado em Ciências 

Genômicas e Biotecnologia) – Universidade Católica de Brasília – UCB, Brasília, DF. 

Bananeiras são plantas cultivadas principalmente em países em desenvolvimento das 

regiões tropicais e subtropicais, onde a produção de bananas tem grande impacto econômico e 

social, pois envolve um número muito grande de pequenos produtores. A maioria dos 

genótipos de banana utilizados na alimentação é de plantas diplóides, triplóides e tetraplóides, 

oriundos de cruzamentos entre Musa acuminata Colla e Musa balbisiana Colla. O caráter 

semiperene e a propagação assexuada de bananeiras facilitam a transmissão e/ou 

disseminação de doenças, além de impedir a chance de recombinação gênica, processo 

fundamental para o melhoramento genético, o qual possui, dentre muitos objetivos, a 

obtenção de plantas resistentes a estresses bióticos e abióticos. A utilização de técnicas 

citogenéticas para realizar o mapeamento físico de genes em cromossomos produz 

informações básicas para os programas de melhoramento genético tradicional e para a 

transformação genética de plantas. O mapeamento físico realizado por hibridização in situ  

fluorescente (FISH – „fluorescence in situ hybridization‟) em preparações mitóticas do 

meristema radicular tem por finalidade mostrar a localização mais precisa dos genes nos 

cromossomos. Porém em espécies cujos cromossomos são pequenos (50Mpb) tais como 

Arabidopsis spp. e Musa spp, a técnica de FISH deve ser adaptada. Nestes casos para realizar 

mapeamento físico de elevada resolução de genes de interesse agronômico sugere-se a 

utilização de cromossomos meióticos em fase de paquíteno. A aplicação dessa metodologia, 

após adaptações, permitiu realizar o mapeamento de um clone de BAC da biblioteca de M. 

balbisiana Colla - Pisang Klutuk Wulung, contendo seqüência gênica análoga a genes de 

resistência (RGA), em duas espécies silvestres diplóides M. acuminata ssp. burmannicoides - 

Calcutta 4 (genoma AA), M. balbisiana - Pisang Klutuk Wulung (PKW) (genoma BB) e na 

cultivar triplóide M. acuminata subgrupo Cavendish - Nanica (genoma AAA). O trabalho 

desenvolvido para esta dissertação é o primeiro relato de mapeamento físico de genes em 

cromossomos meióticos de M. balbisiana e em um híbrido triplóide. 

 

Palavra-chave: Musa acuminata, Musa balbisiana, BAC, FISH, microsporogênese, paquíteno. 



 

ABSTRACT 

  

FALCÃO, Rosana. Adapting the methodology of high-resolution 'BAC-FISH' for 

comparative genomic studies in Musa. 2009. 127 p. (Master in Genomic Sciences and 

Biotechnology) - Catholic University of Brasilia - UCB, Brasília, DF. 

Bananas are cultivated mainly in developing countries in tropical and subtropical areas 

where banana production has significant economic and social impact, since it involves a very 

large number of small producers. Most banana cultivars used for nourishment are diploid, 

triploid and tetraploid, derived from crosses between Musa acuminata Colla and Musa 

balbisiana Colla. The asexual propagation and semi-perenial behavior of the banana plant 

facilitate the transmission and / or spread of diseases, besides preventing the chance of genetic 

recombination, an essential process for plant breeding, which aims, among othersto the 

production of plants resistant to biotic and abiotic stresses. The use of cytogenetic techniques 

as tools for physical mapping of genes on chromosomes produces basic information useful for 

traditional breeding programs as well as for genetic transformation of plants. The physical 

mapping performed by fluorescent in situ hybridization (FISH) in preparations of mitotic root 

meristem cells is directed to show with more precision the localization of genes on 

chromosomes. However, in species in which chromosomes are small (50kbp) as Arabdopsis 

spp. and Musa spp, conventional FISH does not produce the necessary resolution for detailed 

mapping. For this, the FISH technique should be adapted to perform high-resolution physical 

mapping of genes of agronomical interest in meiotic chromosomes at pachytene stage. The 

adaptation of this methodology allowed us to perform the mapping of a BAC clone containing 

the gene sequence similar to a resistance gene analog (RGA) from a BAC library of M. 

balbisiana Colla - Pisang Klutuk Wulung, in two wild diploid species M. acuminata ssp. 

burmannicoides - Calcutta 4 (AA genome ) and M. balbisiana Pisang Klutuk Wulung (PKW) 

(BB genome), and the triploid cultivar Nanica from the Cavendish subgroup (AAA genome). 

The work in this dissertation is the first report of physical mapping of genes in meiotic 

chromosomes of M. balbisiana and a triploid hybrid. 

 

Keywords: Musa acuminata, Musa balbisiana, BAC, FISH, microsporogenesis, pachytene. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Bananas estão entre as espécies cultivadas mais antigas do mundo. Esta é uma cultura 

típica das regiões tropicais e subtropicais de temperaturas altas e umidade elevada. As 

bananas são diversificadas quanto a sua morfologia, destinação culinária e 

resistência/tolerância a doenças e pragas agrícolas além de estresses abióticos como hídrico, 

salino e ventos fortes. 

A banana pode ser produzida durante o ano todo, possui um ciclo reduzido, produtividade 

elevada em relação a outras culturas e o manejo é relativamente simples. Por isso, a banana 

apresenta grande relevância social e econômica, servindo como fonte de renda para muitas 

famílias de agricultores, gerando postos de trabalho no campo e na cidade e contribuindo para 

o desenvolvimento das regiões envolvidas em sua produção pelo mundo todo. Apesar de ser 

um produto altamente perecível, essa cultura ocupa o segundo lugar no mundo em área  

colhida dentre todos os tipos de frutas, superada apenas pela produção de citros. Por isso, a 

comercialização deve ser rápida utilizando-se cuidados especiais para evitar danos às frutas 

frescas que possam diminuir a qualidade do produto para o mercado consumidor. 

A multiplicação por mudas (ou rizomas) produz populações com baixa variabilidade 

genética e a característica semiperene do cultivo de bananas favorece a monocultura. Esses 

fatores dificultam a aplicação de estratégias convencionais de controle de doenças e pragas, 

com rotação de culturas. Um exemplo foi o total desaparecimento da variedade Gros Michel 

(genoma AAA) da bananicultura no Panamá, dizimada pelo fungo Fusarium oxysporum f.sp. 

cubense (E.F. Smith Sn. & Hansen), que ficou conhecido como “Mal do Panamá”. 

Para evitar que situações como esta se repitam, a pesquisa científica busca gerar 

informações para o desenvolvimento de ferramentas que ajudem a conhecer o genoma da 

banana de forma a gerar variedades melhoradas que atendam a estratégias de controle 

fitossanitário, manejo integrado e para o aprimoramento da bananicultura mundial. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 GÊNERO MUSA 

 

2.1.1 Importância histórica e econômica 

 

Referências à cultura da banana ou à própria fruta aparecem em alguns fatos históricos da 

antiguidade. Em escrituras budistas, por exemplo, a banana aparece como símbolo de 

generosidade, abundância e fartura. 

 Nos países candidatos a centro de origem genética, a banana está presente na 

alimentação da população tal qual arroz, milho e trigo. A cultura se espalhou para os países 

árabes, leste e oeste da África e Polinésia onde entrou em contato com outras crenças 

religiosas. Os mais tradicionais sugerem que o fruto proibido que Adão e Eva desfrutaram no 

jardim do Éden era a banana que cresce lá desde a antiguidade, pois a maçã não é nativa do 

Golfo Pérsico (MCNAMEE, 2007). 

Bananas são culturas semiperenes, que crescem rapidamente e podem ser colhidas 

durante todo o ano. A bananeira é uma planta tipicamente tropical, cujo bom desenvolvimento 

exige calor constante, elevada umidade e boa distribuição de chuvas. O valor energético e 

vitamínico (vitaminas A e C) da banana, associado ao teor de fibras e sais minerais, 

principalmente potássio e zinco, faz com que a banana seja o alimento básico de milhões de 

pessoas em muitos países em desenvolvimento, chegando a ser equiparado ao consumo de 

batatas que, de acordo com a FAO, está entre 14 e 23 quilos/pessoa/ano nesses países (FAO, 

2009). O consumo mundial per capita de bananas e plátanos no período de 1998 - 2000 

situou-se em 15,3 kg/ano per capita em média, sendo que nos países desenvolvidos foi de 13 

kg/ano per capita e nos países em desenvolvimento de 21 kg/ano (quase inteiramente 

produzidos internamente) (ARIAS et al., 2003). No Brasil o consumo per capta é de 34 

kg/ano sendo consumida sob forma in natura ou processada (purê, farinha, flocos, passa, 

doces, etc.) e por todas as classes sociais (BARROS et al., 2008). Estudos recentes sobre a 

utilização da farinha de banana verde (cv. Nanica) como fonte de carboidratos de lenta digestão 

sugerem o seu emprego como alimento terapêutico auxiliando no controle de diversas doenças 
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crônicas não-transmissíveis como diabetes tipo 2 que atualmente é um dos maiores desafios da 

saúde publica. (CARDENETTE, 2006). 

A maior parte da produção mundial de banana (aprox. 85%) provém de pequenas 

propriedades que praticam cultivo de subsistência. Em muitos países em desenvolvimento, a 

maior parte da produção de bananas é para consumo interno ou comercialização local, por 

isso, a cultura da banana exerce um papel crucial na segurança alimentar (ARIAS et al., 2003) 

dos países que estão no “mapa mundial da fome” (Figura 1). 

 

 

Figura 1 - Mapa da fome mundial de 2001 a 2003 (Fonte: FAO, 2009). 

 

A banana é uma das várias culturas da cadeia de produção que participa da vida 

econômica e social de vários países situados no “mapa da fome” (Figura 1). O cultivo de 

bananas movimenta um amplo mercado de produção e distribuição pelo mundo todo, mesmo 

sendo esse mercado restrito a variedades do subgrupo Cavendish. Segundo dados da FAO, o 

cultivo de banana em escala comercial no mundo vem aumentando sistematicamente nos 

últimos dez anos, partindo de uma produção de 61.698.295 ton em 1997 para 85.855.856 ton 

em 2007 (Figura 2A), à taxa média de 3,9% ao ano. De modo proporcional, nesse mesmo 

período, a área mundial plantada cresceu de 4.039.548 ha em 1997 para 5.109.495 ha em 

2007 (Figura 2B), à taxa média de 2,6% ao ano. Entretanto, neste mesmo período aconteceu 

uma oscilação nos números relativos à produtividade mundial, culminando com um 

decréscimo significativo de 171.106 hg/ha em 2006 para 168.031 hg/ha em 2007 (Figura 2C). 
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Figura 2 – Dados referentes à produção mundial de bananas no período de 1997 a 2007. A) produção 

mundial de bananas; B) área mundial plantada com a cultura da banana; C) produtividade média 

mundial de bananas.  

Fonte: FAOSTAT 

  

A Índia é o maior produtor mundial de bananas com aumentos sistemáticos de 

produção, tendo produzido em 2006 cerca de 20.857.800 ton e, em 2007, 21.766.400 ton. O 

Brasil (6.972.408 ton) ocupa a quarta posição mundial atrás das Filipinas (7.000.000 ton), 

China (7.325.000 ton) e Índia (21.766.400 ton) (Figura 3) e a primeira posição na América 

Latina (FAO, 2007). 

 

 

 

Figura 3 - Mapa de produção mundial de bananas no período de 2005 (FAO, 2005). 

 

 

Os cinco primeiros produtores juntos são responsáveis por 61% da produção mundial da 

fruta, onde Índia contribui com 27%, Filipinas com 9%, China com 9%, Brasil com 9% e 

Equador com 7%. O Brasil ocupa posição de destaque nas Américas com a maior produção 
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total de bananas e com a maior área plantada no continente chegando a 508.845 ha de cultivo. 

Quando comparado a outros países das Américas no quesito produtividade mundial, o Brasil 

situa-se no 57º lugar com apenas 137.024 hg/ha e 19º lugar nas Américas atrás de países 

como Argentina (209.195 hg/ha), Equador (291.905 hg/ha) e dos campeões de produtividade 

nas Américas, Costa Rica (520.930 hg/ha) e Nicarágua (535.518 hg/ha) (FAO, 2007). 

 Devido à sua ampla adaptação, bananas são cultivadas em quase todos os países 

tropicais. No Brasil, a bananeira é cultivada de norte a sul, envolvendo desde a faixa litorânea 

até os planaltos interioranos. A produção comercial está distribuída em pólos produtores de 

banana desde o Nordeste até o sul, além da região amazônica cuja produção abastece 

exclusivamente a região norte. O mercado Brasileiro é abastecido basicamente por três 

variedades: Prata, Nanica e Pacovan. Os principais pólos de produção de Banana Prata e 

Nanica são o Vale do Ribeira (SP) com 11% da produção nacional, o Norte de Santa Catarina 

com 6%, o Norte de Minas Gerais com 2 % e Bom Jesus da Lapa (BA) com 1% 

(MATTHIESEN e BOTEON, 2003). Entretanto, como o Brasil é um país com dimensões 

continentais e existem diferenças regionais de clima, solos e acesso aos processos 

tecnológicos de produção de alimentos, há estados como o Rio Grande do Norte (27.915 

kg/ha), Paraná (23.300 kg/ha), São Paulo (21.406 kg/ha), Santa Catarina (21.099 kg/ha) e 

Distrito Federal (19.208 kg/ha) cujas produtividades são superiores a média mundial 

(162.413,4 hg/ha) (Figura 4). Da mesma forma, ainda existem regiões com baixa 

produtividade como Rio de Janeiro (6.746 kg/ha), Mato Grosso do Sul (6.710 kg/ha) e Amapá 

(4.555 kg/ha) (IBGE, 2007). 
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Figura 4 - Mapa do Brasil com rendimento médio da produção (produtividade) da lavoura permanente de 

bananas por unidade da Federação (Fonte: IBGE, 2009). 

 

 

A grande maioria dos países produtores de banana tem sua produção baseada em plantio 

dentro de pequenas áreas com alta produtividade. No Brasil, a produtividade média de 

bananas é de 13.773kg/ha (IBGE, 2007), abaixo da média mundial. Grande parte da produção 

comercial brasileira está situada em pequenas propriedades com área total entre 5 - 20 

hectares, com emprego de mão de obra familiar e com baixa infra-estrutura tecnológica de 

produção, colheita, pós-colheita, armazenamento e distribuição. Porém, existem algumas 

propriedades voltadas para exportação que empregam tecnologia e com produtividade 

comparada as melhores produções mundiais (MATTHIESEN e BOTEON, 2003). O aumento 

da produção brasileira nos últimos anos é sustentado pelo aumento da área plantada (Figura 

5), bem como pelo aumento da produtividade (Figura 6). 
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Fonte: IBGE 

Figura 5 – Área plantada da lavoura permanente de banana no Brasil de 2001 a 2007 em hectares (ha). 

 

 

Fonte: IBGE 

Figura 6 - Rendimento médio da produção (produtividade) da lavoura permanente de banana (cacho) no 

Brasil de 2001 a 2007 em quilogramas por hectare (kg/ha). 
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O mercado mundial de banana é dominado pelo comércio da fruta in natura (20-25%) 

(FIORAVANÇO, 2003) e os maiores exportadores são Equador (4.908.564 ton), Filipinas 

(2.311.540 ton), Costa Rica (2.183.514 ton) e Colômbia (1.567.898 ton) (FAO 2006). O 

Brasil ocupa a 12ª posição na lista dos países exportadores de banana, apesar de ser o quarto 

maior produtor da fruta perfazendo um total de 2,8% de exportações. De acordo com dados do 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior (MDIC), a exportação 

brasileira de bananas frescas ou secas nos últimos anos representa aproximadamente 3% da 

produção nacional e vem progressivamente diminuindo de 245.000.000 kg em 2002 para 

117.000.000 kg em 2008 (ALICE-WEB, 2008) enquanto a soma das importações de bananas 

no mesmo período não atingiu 130.000 kg. Situação bem diferente acontece com o Equador 

que produz uma menor quantidade de frutos (6.130.000 ton), mas exporta 80% da sua 

produção.  

 

2.1.2 Taxonomia 

 

A bananeira pertence á família Musaceae (CRONQUIST, 1981; BELALCÁZAR-

CARVAJAL, 1991), subfamília Musoideae e gênero Musa, que é dividido em seções. De 

acordo com (CHEESMAN, 1947), a primeira divisão em seções foi descrita por Sagot em 

1887 que sugeriu três seções: (1) plantas gigantes; (2) plantas com frutos comestíveis; (3) 

plantas ornamentais. Posteriormente, Baker (1893) estudando o gênero mais formalmente, 

manteve a divisão sugerida por Sagot, porém, adicionando características morfológicas dos 

verticilos florais à descrição anterior e passou a chamá-las de subgênero: Physocaulis, 

Eumusa e Rhodochlamys. A divisão em seções conhecida atualmente foi sugerida e publicada 

por Cheesman (1947) nesse mesmo artigo onde ele re-agrupou as espécies de Musa e separou-

as em grupos baseado no número cromossômico e em características morfológicas do 

megasporângio e ausência/presença de partenocarpia. As seções propostas foram:  

Australimusa (n = 10), Callimusa (n = 10), Rhodochlamys (n = 11) e Eumusa (n = 11). 

Simmonds (1962) adotou a mesma nomenclatura, porém dividindo a seção Eumusa em duas 

subseções: (1) ausência de partenocarpia; (2) presença de partenocarpia. O catálogo 

Musalogue publicado pelo INIBAP em 2001 ratifica a divisão do gênero Musa nas seções: 

Australimusa (2n=20), Callimusa (2n=20), Rhodochlamys (2n=22) e Eumusa (2n=22) (Tabela 

1). Esta última com uma única seção incluindo as espécies que não produzem sementes 
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(partenocárpicas) e aquelas produtoras de sementes (DANIELLS et al., 2001). Porém, alguns 

autores citam Ingentemusa (2n=28) (ARGENT, 1976) como sendo a quinta seção apesar de 

possuir apenas uma única espécie descrita Musa ingens (SIMMONDS, 1960). Entretanto, 

pesquisas recentes considerando marcadores moleculares do tipo AFLP (“Amplified fragment 

length polymorphism”) revelaram que as diferenças genéticas entre seções do mesmo grupo 

cromossômico (n=x=10 ou n=x=11) são menores que as identificadas dentro de cada seção 

sugerindo que a divisão em seções seja baseada apenas no número cromossômico (n=x=10 e 

n=x=11), inclusive aceitando Ingentimusa (n=x=14) como a terceira seção (WONG et al., 

2002). 

As seções Callimusa (com as espécies M. coccínea, M. violascens, M. gracilis M. 

borneensis, M. beccarii e M. salaccensis) e Rhodochlamys (com as espécies M. laterita, M. 

ornata, M. sanguinea e M. velutina) possuem espécies somente de interesse ornamental, 

apesar de poderem possuir genes relacionados à resistência a estresses abióticos uma vez que 

algumas destas espécies possuem a capacidade de suportar longos períodos de seca 

(HAKKINEN, 2007). A seção Ingentimusa possui apenas uma espécie denominada M. ingens 

que estava classificada como Incertae sedis junto a M. boman e M. lasiocarpa; a seção 

Australimusa (com as espécies M. maclayi, M. peekelii, M. jackeyi, M. lolodensis, M. textilis e 

M. bukensis) é um grupo que engloba bananas comestíveis do tipo Fe‟i e M. textilis; a seção 

Eumusa é a maior e a mais importante do gênero, pois é onde se classificam as espécies mais 

cultivadas de bananas. 

Eumusa é a seção que abriga a maioria das espécies que deram origem às plantas 

produtoras de bananas comestíveis: M. acuminata, M. balbisiana, M. schizocarpa, M. basjoo, 

M. itinerans, M. flaviflora, M. sikkimensis, M. cheesmani, M. nagensium, M. halabanensis e 

M. ochracea (DANIELLS et al., 2001). Dentre elas as que possuem ampla distribuição 

mundial são as espécies M. acuminata Colla e M. balbisiana Colla que a partir de eventos 

espontâneos de recombinação genética deram origem a maioria das variedades cultivadas. As 

subespécies descritas podem ser atribuídas a mutações pontuais. 

 

Tabela 1 – Classificação internacional do gênero Musa (adaptada de Daniells et al., 2001). 

Classificação das espécies silvestres 

Gênero Seção Espécies/grupo Subespécies/subgrupo 

Musa EUMUSA  Espécie silvestre  

 (2n=22) acuminata banksii 

   burmannica 
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   burmannicoides 

   malaccensis 

   microcarpa  

   truncata  

   siamea  

   zebrina  

   errans 

  balbisiana   

  schizocarpa  

  basjoo  

  itinerans  

  flaviflora  

  sikkimensis  

  cheesmani  

  nagensium  

  halabanensis  

  ochracea  

 RHODOCHLAMYS  Espécie silvestre  

 (2n=22) laterita  

  ornata  

  sanguinea  

  velutina  

 CALLIMUSA  Espécie silvestre  

 (2n=20) coccinea  

  violascens  

  gracilis  

  borneensis  

  beccarii  

  salaccensis  

 AUSTRALIMUSA  Espécie silvestre  

 (2n=20) maclayi  maclayi var. maclayi 

  maclayi maclayi var. namatani 

  maclayi  maclayi var. erecta 

  maclayi ailuluai 

  peekelii  peekelii 

  peekelii angustigemma 

  jackeyi   

  lolodensis  

  textilis   

  bukensis  

 Incertae sedis Espécie silvestre  

  ingens*  

  boman  

  lasiocarpa  

    

Classificação das variedades cultivadas 

Gênero Seção Espécie/grupo Subespécie/subgrupo 

Musa EUMUSA Variedade cultivada 

acuminata 
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AA Sucrier 

 Pisang Jari Buaya 

 Pisang lilin 

 Inarnibal 

 Lakatan 

 Unknown 

AAA Gros Michel 

 Cavendish 

 Red 

 Ambon 

 Ibota 

 Mutika/Lujugira 

 Orotava 

 Rio 

AAAA  
Variedade cultivada 

acuminata X balbisiana 
 

AB Ney Poovan 

 Kamaramasenge 

AAB Iholena 

 Laknau 

 Mysore 

 Silk 

 Pome 

 Maia Maoli/Popoulu 

 Pisang Nangka 

 Pisang Raja 

 Plantain 

 Nendra Padaththi 

 Pisang Kelat 

 Nadan 

ABB Bluggoe 

 Pisang Awak 

 Monthan 

 Kalapua 

 Klue Teparod 

 Saba 

 Pelipita 

 Ney Mannan 

 Peyan 

AAAB  

AABB 'Laknau der' 

ABBB  
Variedade cultivada 

acuminata X schizocarpa 
 

 AS  

AUSTRALIMUSA Variedade cultivada  

 Fe‟i  

EUMUSA x Variedade cultivada  
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AUSTRALIMUSA AT  

AAT  

ABBT  

* seção Ingentimusa (SIMMONDS, 1960) 

 

 

2.1.3 Origem, evolução e variabilidade genética. 

 

As bananeiras têm seu centro de origem localizado no continente asiático ainda sem 

uma localização precisa, mas sabe-se que o centro de diversidade das espécies está entre a 

Malásia (SIMMONDS, 1962) e a Indonésia (HORRY et al., 1997). Centros secundários estão 

na África Oriental e em algumas ilhas do Pacífico havendo ainda considerável variabilidade 

genética na África Ocidental. A espécie silvestre M. acuminata Colla é nativa da Península 

Maláia e adjacências, enquanto M. balbisiana Colla é encontrada no leste da Índia para o 

Pacífico tropical (SIMMONDS, 1966). As variedades encontradas nessas regiões evoluíram 

de espécies silvestres e apresentam três níveis cromossômicos incluindo diplóides com 22 

cromossomos (2x), triplóides com 33 (3x) e tetraplóides com 44 (4x), que são múltiplos do 

número básico ou genoma (n=11) (DANIELLS et al., 2001). 

A origem da maioria dos genótipos de bananeira atualmente em uso na alimentação é 

creditada ao cruzamento intra e interespecífico de duas espécies diplóides: M. acuminata 

Colla (genoma AA) e M. balbisiana Colla (genoma BB) (CHEESMAN, 1947). A evolução 

dessas espécies processou-se em várias etapas, iniciada com a mutação que concedeu 

partenocarpia (desenvolvimento da fruta sem que haja formação de sementes) aos frutos de 

M. acuminata Colla. Cinco grandes grupos genômicos foram definidos (AA, AB, AAA, 

AAB, ABB) tomando por base o numero cromossômico e as características morfológicas 

descritas (SIMMONDS e SHEPHERD, 1955; SIMMONDS, 1962). Entretanto, algumas 

variedades resultantes de hibridizações de M. balbisiana Colla ou M. acuminata Colla com as 

espécies M. schizocarpa (genoma S) e M. textilis (genoma T) foram identificadas na região 

compreendida pelas Philipinas, Papua Nova Guiné e Austrália (DANIELLS et al., 2001). 

No Brasil, a maioria das variedades é oriunda do genoma A (M. acuminata Colla) ou 

híbridos com genoma B (M. balbisiana Colla). As variedades plantadas em todo o território 



31 

 

 

são dos grupos cromossômicos: AAA (tipo cavendish); AAB (tipo prata); AAB (tipo maçã) e 

AA (tipo ouro).  

As variedades do tipo prata (Prata, Prata-anã, Pacovan, Terra e D‟Angola) são 

responsáveis por 60% da área plantada no território brasileiro e toda a produção nacional 

atende principalmente o mercado interno de consumo junto com as variedades do tipo maçã 

(Maçã e Mysore). As variedades do tipo cavendish (Nanica, Nanicão e Grande naine) são 

direcionadas para o mercado interno e para exportação. As variedades do tipo ouro são 

exclusivamente para consumo interno (SILVA et al., 2004) e outras do tipo cavendish como 

Figo, Caru, São Tomé são produzidas em pequena escala sem participar na economia de 

mercado. O comércio mundial é dominado por banana do grupo genômico AAA subgrupo (ou 

tipo) cavendish. 

 

2.1.4 Descrição botânica e morfológica 

 

A bananeira é uma planta herbácea monóica, semiperene com altura entre 1,5 e 9 m. É 

um vegetal completo, pois apresenta caule, raízes, flores, frutos e sementes. É constituída por 

um caule verdadeiro chamado rizoma com raízes e um falso tronco (pseudocaule), constituído 

de bainhas foliares. O caule (rizoma) é geralmente subterrâneo e sua forma depende da 

variedade, no entanto, na maioria das variedades é redondo com uma ponta contendo o 

meristema apical. O meristema permanece abaixo do nível do solo até o florescimento. Raízes 

se desenvolvem a partir de rizomas da região entre a zona interior (cilindro central) e na zona 

externa (córtex) no solo. Folhas também se desenvolvem a partir do meristema dos rizomas e 

consistem de uma bainha, pecíolo e uma lâmina foliar. O pseudocaule ou caule falso é a 

bainha de folhas sucessivas sobrepostas e fechadas. As folhas novas desenvolvem a partir do 

meristema central empurrando para fora as folhas mais velhas até secar e morrer 

(SIMMONDS, 1962). A maioria das bananeiras produz entre 30-40 folhas durante o ciclo 

vegetativo e depois de produzidos um número fixo de folhas, o meristema dá origem ao caule 

de floração, que começa a crescer para cima através do pseudocaule. O caule de floração 

surge no meio da coroa de folhas e a inflorescência se desenvolve formada por um conjunto 

complexo de flores. Em todas as bananeiras, o caule de floração morre após frutificar uma vez 

(SIMMONDS, 1962). As flores são pentâmeras e monóclinas (hermafrodita), isto é, 

apresentam os dois órgãos reprodutores (microsporângio e megasporângio), porém as 
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primeiras flores são chamadas femininas, pois apresentam grandes ovários que se 

desenvolvem em frutos contendo sementes e à medida que a inflorescência se desenvolve 

aparecem as flores chamadas masculinas. Estas flores têm ovário atrofiado e o androcéu é 

formado por cinco estames cuja função é a produção de pólen e cada um é constituído de três 

partes: antera, conectivo e filete. Nas plantas que produzem bananas comestíveis, as flores 

femininas são estéreis e o fruto se desenvolve por partenocarpia. As flores encontradas na 

inflorescência masculina podem produzir pólen fértil ou não. 

 

 

 

Figura 7 – Esquema da divisão celular meiótica gametofítica. 

 

 

A antera é a parte fértil do estame e possui quatro sacos polínicos onde se desenvolvem 

os micrósporos (células haplóides). Estas células são resultantes da meiose gametofítica 

(Figura 7) que constitui de três ciclos de divisão: interfase com a replicação das cromátides; 

meiose I com a segregação dos cromossomos homólogos é subdividida em prófase I, metáfase 

I, anáfase I e telófase I; meiose II com a segregação das cromátides irmãs (semelhante à 

divisão mitótica) é subdividida em prófase II, metáfase II, anáfase II e telófase II. O estádio de 

prófase I é o mais longo e está subdividido em cinco fases: Leptóteno, onde ocorre o início da 

meiose 
II

meiose 
I

2n

n
n

n

n
n

n
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individualização dos cromossomos (Figura 8a); Zigóteno, onde ocorre o início da formação de 

sinapse (Figura 8b); Paquíteno, onde os braços cromossômicos se tornam condensados, curtos 

e longos, e ficam mais evidentes e definidos, sendo que dois desses braços, em respectivos 

homólogos, se ligam formando estruturas denominadas bivalentes ou tétrades e nesse 

momento ocorre o crossing-over, isto é, troca de segmentos (permutação de genes) entre 

cromossomos homólogos (Figura 8c); Diplóteno, onde há o aumento da condensação e início 

da separação dos homólogos; e Diacinese, onde ocorre a separação definitiva dos homólogos. 

Nessa fase a membrana nuclear (carioteca) desaparece temporariamente. 

 

 

 

 

Figura 8 - Esquema da morfologia nuclear de três fases da divisão meiótica no estádio de prófase I . 

a) leptóteno; b) zigóteno; c) paquíteno. 

 

 

2.1.5 Melhoramento genético 

 

Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijiensis Morelet ou Paracercospora fijiensis Morelet 

(Deighton)) foi constatada como a em 1963 nas Ilhas Fidji. Essa doença fúngica dizimou 

completamente as bananeiras de alguns países cuja economia era baseada nesse cultivo, pois 

ela ataca as folhas jovens da planta destruindo a planta antes da produção de frutos. Outras 

doenças também podem afetar significativamente o desenvolvimento do bananal e a produção 

de frutos como a Sigatoka Amarela (Mycosphaerella musicola ou Pseudocercospora musaez) 

constatada em 1902 na Ilha de Java e em 1923 nas Ilhas Fidji no Distrito de Sigatoka; o Mal 

do Panamá (Fusarium oxysporum f.sp. cubense E.F. Smith Sn. & Hansen) constatada em 
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1904 no Havaí e o Moko (Ralstonia (Pseudonamas) solanacearum Smith, (E. F. Smith raça 

2)) constatada em 1976 no estado do Amapá (NOGUEIRA, 2002). A variedade mais plantada 

no mundo é do subgrupo Cavendish que tem resistência as sigatokas. Entretanto, por ser o 

único genótipo cultivado a sua vulnerabilidade a pragas e doenças é tão inevitável como 

previsível, pois a rápida evolução dos patógenos pode quebrar a resistência, pois além de ter a 

base genética estreita é cultivada em larga escala pelas principais empresas produtoras para o 

comércio internacional e se encontra na maioria dos supermercados ocidentais. 

O melhoramento genético de bananas surgiu com a domesticação da espécie e evoluí 

com a necessidade de adaptação das bananeiras às diversas regiões de cultivo com suas 

variações climáticas e ambientais, tais como, umidade do ar, variações térmicas, tipos de solo 

e relevo, incidência de doenças e pragas e manejos do cultivo, sem contar a necessidade de 

atender aos anseios do mercado consumidor. E para isso, valeu-se de métodos convencionais 

de cruzamento genético dirigidos para a obtenção de sementes híbridas e não convencionais 

como cultura de tecidos de haplóides (ASSANI et al., 2003), fusão de protoplastos (XIAO et 

al., 2009), mutação induzida (GARCIA et al., 2002)  e transformação genética (GHOSH et al., 

2009). 

Vários estudos de caracterização do genoma de Musa foram realizados com marcadores 

moleculares do tipo microssatélites (CRESTE et al., 2003; CRESTE et al., 2004; 

VENKATACHALAM et al., 2008), AFLP (LOH et al., 2000; UDE et al., 2002b; a), RAPD 

(PILLAY et al., 2000; SOUZA et al., 2008); bem como estudos da relação entre os genomas 

através de GISH (D‟ HONT et al., 2000) e de sintenia com outros genomas (LESCOT et al., 

2008)  com o intuito de fornecer ferramentas para a produção de mapas genéticos ou mapas 

de ligação e/ou desvendar a relação filogenética entre as espécies silvestres e cultivadas. 

O melhoramento genético no Brasil tem buscado solucionar problemas de manejo nas 

plantações reduzindo o porte das plantas para evitar o tombamento do pseudocaule, facilitar a 

colheita do cacho, incrementar a produtividade de frutos por cacho, prevenir a despenca e o 

escurecimento da casca sob refrigeração, além de buscar variedades resistentes/tolerantes a 

pragas e doenças. Não é raro o uso de variedades tradicionais associadas a manejos 

inadequados dos bananais, tornando-os fonte permanente de inoculo, colaborando assim para 

o aumento sistemático de pragas e doenças nas regiões produtoras. 

As variedades mais plantadas no Brasil (Tabela 2) estão ameaçadas pela recente 

introdução da Sigatoka Negra, a Sigatoka Amarela, o Mal do Panamá e o Moko. A doença 
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que preocupa atualmente na região norte do Brasil é o Moko, pois é um dos maiores 

problemas fitossanitários da bananicultura para os estados do Amazonas e Amapá, onde sua 

incidência alcança 60% dos pés plantados, porém ainda não atingiu as regiões nordeste e 

sudeste (NOGUEIRA, 2005). Os maiores agravantes para a alta incidência de doenças em 

plantações de bananas são a quase inexistência de variabilidade genética na população, visto 

que as plantas são multiplicadas por via assexuada, e a quase esterilidade total das variedades 

não permitindo o cruzamento gametofítico para a introdução de novos conjuntos de genes, 

limitando assim as técnicas empregadas pelo melhoramento genético clássico da banana. A 

variabilidade genética existente nas variedades triplóides é estreita, pois ela é dependente de 

mutações somáticas de outras variedades que depois devem ser selecionadas, testadas e darão 

origem a novas variedades (DANIELLS et al., 2001). 

 

 

Tabela 2 – Espécies silvestres e variedades comerciais e respectivas resistências para as principais doenças 

que afetam a cultura da bananeira. 

CARACTERÍSTICAS 

SILVESTRES VARIEDADES
b
 

M.acuminata 

Colla
 a

 

M. balbisiana 

Colla 
Nanica Prata 

Grupo genômico AA BB AAA AAB 

Tipo silvestre silvestre cavendish prata 

Sigatoka negra - 

Mycosphaerella 

fijiensis Morelet ou 

Paracercospora 

fijiensis Morelet 

(Deighton), 

resistente nd suscetível suscetível 

Sigatoka amarela - 

Mycosphaerella 

musicola ou 

Pseudocercospora 

resistente nd suscetível suscetível 
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musaez 

Mal do panamá -

Fusarium oxysporum 

f.sp. cubense E.F. 

Smith Sn. & Hansen 

nd nd resistente suscetível 

Moko - Ralstonia 

(Pseudonamas) 

solanacearum Smith 

(E. F. Smith raça 2) 

nd nd suscetível suscetível 

a
 (FERREIRA et al., 2004); 

b
 (SILVA et al., 2004); nd= não disponível. 

 

 

2.1.6 Caracterização citogenética 

 

A citogenética é uma ciência híbrida que combina ações de citologia, ramo da biologia 

que visa estudar entre outros, o aspecto e o comportamento dos cromossomos durante o ciclo 

de divisão celular e ações de genética, ramo que estuda implicações com a hereditariedade 

(SINGH, 2002).  

Com o avanço das técnicas citogenéticas e sua utilização como apoio ao melhoramento 

genético de plantas, tornou-se possível realizar o mapeamento físico confiável e detalhado dos 

cromossomos e de seus genes. O descobrimento de corantes com afinidade por DNA tornou 

possível o estudo dos cromossomos ao microscópio de luz e fluorescência de forma positiva e 

propiciou a montagem de cariótipos de varias espécies. Os cromossomos têm um ou mais 

segmentos que podem ser corados diferencialmente dependendo da sua constituição ou 

organização molecular e, quando estão localizados em uma determinada região, formam o que 

chamamos de banda. O advento das técnicas de bandeamento cromossômico permitiu o 

progresso na citogenética clássica, com a obtenção de imagens em contraste de porções 

cromossômicas de diferentes tamanhos, diferentes posições e diferentes números de 

repetições das bandas (BRAMMER et al., 2007). 
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O mapeamento físico de cromossomos até o momento era realizado exclusivamente 

pela técnica de bandeamento desenvolvido sobre cromossomos em divisão mitótica na fase de 

metáfase, onde cada par cromossômico está condensado ao máximo e pode ser identificado 

individualmente. Os primeiros estudos de bandeamento (mapeamento físico) foram 

desenvolvidos em espécies do reino animalia com o intuito de identificar regiões restritas dos 

cromossomos que tivessem propriedades funcionais, por exemplo, região organizadora de 

nucléolo (NORs) e centrômero, além de permitir a diferenciação entre cromossomos 

homólogos (SUMNER, 1994a). As primeiras colorações para o bandeamento foram 

realizadas com cromossomos humanos e quinacrina (banda-Q – bandas brilhantes identificam 

regiões do DNA rico em adenina e timina) observados ao microscópio de fluorescência 

(SUMNER, 1994b).  Depois surgiram outras técnicas de bandeamento observações ao 

microscópio de luz transmitida e que melhoravam a visualização de bandas nos cromossomos 

em preparações citológicas. O método de banda-C revela blocos de heterocromatina 

constitutiva que é uma fração cromossômica rica em DNA satélite, portanto variados padrões 

de banda são mostrados em diferentes espécies, pois a distribuição da heterocromatina é 

específica para cada um. O método de banda-G (bandas claras identificam regiões com DNA 

rico em guanina e citosina), banda-R (bandas reversas a banda-G), banda-T (identificam 

regiões teloméricas) e banda-NOR (identificam as regiões organizadoras de nucléolos) 

(Tabela 3). 

 

 

Tabela 3 – Diferentes classes de bandas cromossômicas e as técnicas de coloração diferencial (SUMNER, 

1994a). 

Bandas cromossômicas Método de bandeamento 

Heterocromatina 

Banda-C 

Banda-G11 

Banda-Q 

Distamicina/DAPI 

Eucromatina Banda-G 
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Banda-Q 

Banda-R 

Banda-T 

Banda de replicação 

NORs 

(regiões organizadoras de nucléolo) 
Coloraçao Ag-NOR 

Centrômero Imunofluorescência indireta 

 

 

Em cromossomos em fase de paquíteno, a coloração diferencial para bandas 

cromossômicas de eucromatina permite diferenciar regiões cromoméricas daquelas 

intercromoméricas. . 

Estudos citológicos e genéticos com Musa foram publicados em série nos anos 30/40 

sob o título principal de “Genetical and cytological studies of Musa” (CHEESMAN, 1932a; b; 

CHEESMAN e LARTER, 1935; CHEESMAN e DODDS, 1942; DODDS, 1943; DODDS, 

1945; DODDS e PITTENDRIGH, 1946; DODDS e SIMMONDS, 1946; DODDS et al., 1948; 

SIMMONDS, 1948). Ainda restringidos pela tecnologia disponível no período, tais estudos 

limitaram-se a observações comparativas dos gametas masculinos e femininos em plantas de 

banana comestíveis triplóides (3x=33) e diplóides (2x=22). Tais estudos sugeriram que a 

partenocarpia e a esterilidade feminina estavam associadas a um único controle (locus) gênico 

e que ocorre independentemente da ploidia (DODDS, 1943). A maioria dos estudos 

cromossômicos em Musa incidiu sobre a análise de ploidia e número cromossômico, tanto em 

espécies silvestres como em cultivadas. Porém até hoje não foi publicado um cariótipo e nem 

um idiograma, pois os cromossomos são pequenos e morfologicamente muito semelhantes. 

Por meio da citometria de fluxo foi possível determinar o conteúdo médio de DNA 

presente em M. acuminata Colla (604 Mbp) e M. balbisiana Colla (537 Mbp) (LYSAK et al., 

1999) e separar clones de Musa com diferentes níveis de ploidias (DOLEZEL et al., 1997) 

(KAMATE et al., 2001), sugerindo que o tamanho dos cromossomos seja de apenas 50 Mbp 

(DOLEZEL et al., 1997). Apesar do que se conhece sobre a cultura da banana até o momento, 
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informação sobre genética, genômica e biotecnologias ainda precisam ser adquiridas e 

aprimoradas.  

Poucos trabalhos de localização física de genes de interesse em cromossomos de banana 

foram realizados e estes foram principalmente em cromossomos metafásicos (BARTOS et al., 

2005; D'HONT, 2005; HRIBOVA et al., 2007; HŘIBOVÁ et al., 2008). Estudos de 

cromossomos de alta resolução são possíveis em espécies do gênero Musa (CAPDEVILLE et 

al., 2009) e a citogenética molecular tem sido muito útil para localizar fisicamente seqüências 

de DNA nestes cromossomos. Os estudos citogenéticos são fontes de informação básica para 

obtenção de combinações gênicas desejáveis ou para explicação de arranjos gênicos, 

aumentando as chances de sucesso na transferência estável de características de interesse 

agronômico em trabalhos de melhoramento de Musa (DANTAS et al., 1993). 

 

2.1.7 Estrutura do genoma 

 

O genoma da banana ainda não foi totalmente seqüenciado. A estrutura básica do 

genoma dos eucariontes é constituída em grande parte por DNA espaçador, DNA repetitivo e 

uma pequena parte de DNA codificante de proteínas de cópia única (Figura 9). Por muito 

tempo o DNA repetitivo foi tratado como “DNA lixo”, pois a sua função no genoma era 

totalmente desconhecida. Com a utilização de técnicas moleculares foi possível identificar 

que o DNA repetitivo é dividido em duas porções que diferenciam as seqüências repetitivas 

funcionais daquelas sem função conhecida formando a heterocromatina constitutiva que 

mantém um alto nível de condensação durante o ciclo celular. Por outro lado, a parte do 

genoma que apresenta uma função gênica é encontrada em regiões definidas como 

eucromatina. Estes blocos de DNA que se mantém altamente condensados durante o ciclo 

celular ocorrem preferencialmente em regiões próximas ao centrômero, telômeros e em 

regiões organizadoras de nucléolos (NOR). As famílias gênicas são formadas por seqüências 

repetitivas funcionais que podem estar organizadas de forma dispersa pelo genoma ou em 

repetições sucessivas do mesmo segmento (“tandem”). Os genes de resistência normalmente 

estão organizados em famílias gênicas e fazem parte de um sistema integrado de resistência 

da planta. Existem cinco classes de genes de resistência em plantas (MARTIN et al., 2003), 

dentre elas a classe NBS-LRR  (“nucleotide binding site – leucine-rich repeat”) é a principal, 

pois confere resistência a diferentes patógenos como bactérias, fungos, nematódeos e vírus 
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(LIU et al., 2007). Acredita-se que a porção NBS está envolvida na transdução de sinal, 

desencadeada pela presença do patógeno. O domínio LRR está supostamente envolvido em 

interações proteína-proteína no reconhecendo de moléculas elicitoras do patógeno (FLUHR, 

2001; MARTIN et al., 2003). 

 

 

 

Figura 9 – Estrutura do genoma de organismos eucariotos. 

 

DNA repetitivo é extremamente rápido na reassociação enquanto o DNA cópia única é 

mais lento, como demonstrado em ensaios de reassociação cinética de fitas duplas de DNA 

(FLAVELL et al., 1974). Esta característica permite separar as frações repetitivas por cotas. O 

termo “CoT” refere-se a concentração (Co) de DNA que se pode obter por uma determinada 

fração de tempo (T) de incubação (BRITTEN et al., 1974) e está relacionado à cinética de 

reanelamento do DNA, onde a taxa de reanelamento do DNA desnaturado dependente da 

concentração e pureza do DNA, da temperatura de reassociação, da concentração de sais e da 

viscosidade (este é um fator que normalmente não é considerado se o DNA esta livre de 

contaminantes). (BRITTEN et al., 1974). 

Outro fator que precisa ser bem calculado é a temperatura de “melting” (TM) que é a 

temperatura necessária para desnaturar metade da fita de DNA, pois a pureza do DNA usado 

genoma eucarioto

DNA repetitivo

sequências 
funcionais

familias gênicas não codificantes

sequências sem 
função conhecida

centroméricas e 
heterocromatina

repetições 
variáveis em 

tandem
"transposons"

DNA espaçador
DNA de cópia 

única
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na re-associação é crítica, uma vez que a presença de proteínas contaminantes e íons 

metálicos podem alterar acentuadamente resultados de reassociação e reprodutibilidade 

(BRITTEN et al., 1974) . A temperatura de “melting” assume valores calculados a partir do 

conteúdo de bases GC estimado para cada genoma. Em estudos de ORFs de M. balbisiana 

Colla estimou-se que 51% do genoma é composto de bases GC (CHEUNG e TOWN, 2007). 

A amplitude de reassociação em valores de CoT é basicamente distribuído de 10
-3

 a 10
1
 a 

porção altamente repetitiva, de 10
1
 a 10

3
 a porção mediamente repetitiva e de 10

3
 até 10

5 
a 

porção contendo genes de cópia única (PETERSON et al., 2002). 

A porção repetitiva do genoma obtida com o procedimento de CoT  é usada em CBCS 

(“cot-based cloning and sequencing”) (ŠIMKOVÁ et al., 2007); em estudos comparativos ou 

evolutivos como sonda genômica (NEUMANN et al., 2001; LAN et al., 2006); bem como 

sonda de bloqueio em hibridizações in situ fluorescentes com alto índice de fidelidade 

(PETERSON et al., 2002). Em banana, as porções CoT 0,05 e CoT 0,1 foram usadas para 

analisar as sequências altamente repetitivas do genoma de M. acuminata – Calcutta 4 

(HRIBOVA et al., 2007) em hibridizações. 

 

2.1.8 Biblioteca genômica de BAC 

 

As bibliotecas genômicas feitas em cromossomo artificial bacteriano (BAC - Bacteria 

Artificial Chromosome) com insertos grandes são ferramentas importantes no isolamento de 

genes, estudo de seqüências contíguas de DNA, desenvolvimento de novos tipos de 

marcadores moleculares e na caracterização de genomas de uma maneira geral. 

O gênero Musa possui atualmente seis bibliotecas BAC depositadas no Instituto de 

Botânica Experimental da Academia de Ciências da República Tcheca, mais especificamente 

no Laboratório de Citogenética Molecular e Citometria (Tabela 4). Três bibliotecas de Musa 

(MA4, MBP e MAC) são ferramentas internacionalmente compartilhadas pelo “Global Musa 

Genomics Consortium", criado no âmbito do Programa Global de Melhoramento de Musa 

(PROMUSA) sob o gerenciamento do INIBAP (“International Network for Improvement of 

Banana and Plantain”). Eles são usados em vários outros projetos de pesquisa do genoma de 

Musa. 
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A estrutura dos genes de resistência presentes em diferentes plantas, contra diferentes 

patógenos, tem muitas características em comum. Baseado nessa afirmação, estudos recentes 

identificaram em bibliotecas dos tipos silvestres de M. acuminata Colla – Calcutta 4 (MA4) 

(VILARINHOS et al., 2003), M. balbisiana Colla - Pisang Klutuk Wulung (MBP) (SAFAR et 

al., 2004) e triplóide comercial de M. acuminata Colla - Grand Naine (MAC) (PIFFANELLI 

et al., 2003) alguns clones contendo genes ou parte de genes análogos a duas classes de genes 

de resistências (non-TIR e NBR-LRR). Um conjunto de „primers‟ degenerados foram 

desenhados a partir de regiões bem conservadas do domínio de genes de resistência a doenças 

em Arabidopsis thaliana e Oryza sativa para amplificar genes análogos a genes de resistência 

(RGAs) nessas bibliotecas.  Esta abordagem foi usada com sucesso em várias espécies de 

plantas como Arabidopsis (AARTS et al., 1998), milho (COLLINS et al., 1998), feijão 

(CREUSOT et al., 1999), alface (SHEN et al., 1998), algodão (HINCHLIFFE et al., 2005), 

batata (BRUGMANS et al., 2008) e várias outras espécies de plantas. A soja foi uma das 

primeiras planta onde esta técnica foi aplicada (KANAZIN et al., 1996) Yu et al. 1996). O 

clone BAC da biblioteca MBP coordenadas 032N20 contendo 11 copias de seqüências para 

NBS-LRR foi identificado por MILLER et al. (2008), através da hibridização positiva da 

sonda MaRGA08 que continha seqüências de RGAs. Este BAC foi seqüenciado e foram 

identificadas seqüências inteiras e fragmentos de RGAs, alguns retroelementos e outras 

seqüências não definidas (BAURENS et al., 2007) perfazendo um total de 141036bp. 

 

 

 

Tabela 4 - Dados sobre bibliotecas BAC de banana depositadas no Laboratório de citogenética molecular 

e citometria, pertencente à Academia de Ciências da República Tcheca . 

Código espécies Variedade 
Sítio de 

clonagem 
No. clones 

Tamanho 

do 

Inserto 

Repetição 

C4BAM 
M.acuminata 

Colla 
Calcutta 4 BamHI 17280 110kb 3.0 X 

MA4 
M.acuminata 

Colla 
Calcutta 4 HindIII 55 296 100 kb 9.0 X 

MBP 
M.balbisiana 

Colla 

Pisang 

Klutuk 

Wulung 

HindIII 36 864 135 kb 8.0 X 
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TGBIBAC 
M.acuminata 

Colla 
Tuu Gia HindIII 30700 100 kb 5.1 X 

MAC 
M.acuminata 

Colla 

Grande 

Naine 
HindIII 55296 145 kb 4.5 X 

MAM 
M.acuminata 

Colla 

DH 

Pahang 
BamHI 23040 140 kb 5.0 X 

 

 

 

2.1.9 Hibridização in situ fluorescente 

 

A técnica citológica de hibridização in situ (HIS) visava a principio determinar, em 

preparações citológicas, a exata localização de seqüências nucleotídicas complementares às 

seqüências de DNA ou RNA marcadas radioativamente e usadas como sonda (GALL e 

PARDUE, 1969).  Variações introduzidas nessa técnica possibilitaram a sua utilização como 

ferramenta em várias áreas da biologia, como do desenvolvimento, citotaxonomia, 

citogenética molecular e também para o melhoramento genético. Dentre as diferentes técnicas 

citogenéticas atualmente disponíveis, a hibridização in situ fluorescente (FISH – 

“Fluorescence in situ hybridization”) tem sido a técnica preferencialmente utilizada para 

mapear fisicamente seqüências de DNA nos cromossomos em preparações citológicas 

(TRASK, 1991; BICKMORE, 1999) 

A citogenética ganhou em precisão e reprodutibilidade quando se aliou aos 

conhecimentos de biologia molecular, imunocitoquímica, microscopia e análise de imagens 

tornado-se uma importante ferramenta para o entendimento da estrutura, função, organização 

e evolução dos genes e dos genomas. FISH é uma variação da técnica de HIS e se baseia no 

fato de que o DNA é formado por duas fitas complementares, que podem ser facilmente 

separadas em duas fitas simples e posteriormente renaturadas voltando ao padrão de fita 

dupla. Durante a renaturação dos cromossomos em preparações citológicas, o DNA 

cromossômico entra em contato com a sonda marcada (direta ou indiretamente com 

fluorocromos) que poderá ser hibridizado quando houver complementariedade entre a fita e a 

sonda. Quando observado sob luz ultravioleta com filtro seletivo o fluorocromo da fita 
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hibridizada emitirá radiação luminosa sendo possível se determinar a sua localização 

(GUERRA, 2004). Para o reino plantae, a técnica tem possibilitado estabelecer novos tipos de 

marcadores cromossômicos para análise comparativa de cariótipos, localizar e posicionar 

diversos genes e seqüências repetitivas dentro do genoma, identificar e caracterizar 

cromossomos e/ou segmentos cromossômicos de herança autossômica, e também detectar 

rearranjos recentes ou evolucionários em diferentes genomas tais como do arroz 

(RAJYASHRI et al., 1998), feijão (GUERRA, 2001), cana de açúcar (D'HONT, 2005), 

brassica (YANG et al., 2006), amendoim (ROBLEDO e SEIJO, 2008) e tomate (CHANG et 

al., 2008). 

A técnica de FISH admite diversas variações, dependendo do tipo de sonda que é 

utilizada. BAC-FISH é uma das variações do método que utiliza sondas obtidas a partir de 

seqüências clonadas em BAC, cujo inserto pode ser de até 300 kb. FISH também tem sido 

utilizada para o mapeamento físico de genes de cópia única e ou de seqüências repetitivas em 

cromossomos, pois mostra a localização mais precisa de fragmentos específicos de DNA nos 

cromossomos permitindo validar mapas genéticos (HESLOP-HARRISON, 1991). O poder de 

resolução em FISH depende principalmente do estado de condensação do DNA-alvo. Calcula-

se que duas sequências devam estar separadas por pelo menos 2 a 5 Mb para serem 

observadas como sinais distintos em preparações cromossômicas em fase de metáfase 

mitótica, enquanto que para cromossomos paquitênicos de Arabidopsis, a resolução pode 

chegar a 60kb (GUERRA, 2004). Com a adaptação da técnica para alta resolução mesmo com 

a irregularidade na condensação dos cromossomos paquitênicos (HANS DE JONG et al., 

1999; STEPHENS et al., 2004; VALARIK et al., 2004), a técnica ganhou status de ferramenta 

citogenética que permite revelar sítios de hibridização em genomas com cromossomos 

pequenos (COMAI et al., 2003; ALI et al., 2004), isto é, cromossomos em metáfase cuja 

observação em microscópio de luz é imprecisa. 
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3 OBJETIVO 

 

3.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

 Tendo em vista a escassez de informações sobre a localização precisa de genes de 

interesse agronômico nos cromossomos de Musa devido a dificuldades técnicas, 

esse trabalho visa adaptar a técnica de FISH de alta-resolução para facilitar o 

mapeamento físico de genes, bem como localizar com maior precisão seqüências 

gênicas análogas a genes de resistência (RGA) selecionados a partir da biblioteca 

BAC de M. balbisiana Colla (genoma BB) em cromossomos das espécies 

silvestres M. acuminata Colla – Calcutta 4 (genoma AA) e M. balbisiana Colla – 

Pisang Klutuk Wulung (genoma BB) e das variedades cultivadas Nanica – 

subgrupo cavendish (M. acuminata -genoma AAA) e  Prata – subgrupo Prata (M. 

acuminata X M. balbisiana – genoma AAB). 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Estabelecer estratégias de identificação de microsporócitos em estádio meiótico, 

fase de paquíteno nas diferentes espécies de Musa por meio de coloração. 

 Caracterizar morfologicamente a microsporogênese em espécies diplóides e 

triplóides de Musa. 

 Isolar a porção mediamente repetitiva do genoma de M. balbisiana pela adaptação 

da técnica de CoT descrita por Zwich et. al (1997). 

 Preparar amostras citológicas com cromossômos paquitênicos para FISH. 

  Aplicar a técnica de BAC-FISH em acessos de bananeiras. 

 Realizar mapeamento comparativo do BAC 32N20 nas espécies silvestres M. 

acuminata Colla – Calcutta 4 (genoma AA) e M. balbisiana Colla – Pisang 
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Klutuk Wulung (genoma BB) e das variedades cultivadas Nanica – subgrupo 

cavendish (M. acuminata -genoma AAA) e  Prata – subgrupo Prata (M. acuminata 

X M. balbisiana – genoma AAB)de bananeiras.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 MATERIAL VEGETAL 

 

4.1.1 Coleta 

 

As amostras utilizadas nesse estudo estão descritas na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Plantas de Musa utilizadas neste estudo, evidenciando o grupo genômico, o genoma e o tipo.  

Amostra Plantas Grupo genômico genoma Tipo 

Calcutta 4 M.acuminata 2n=2x=22 AA silvestre 

Pisang Klutuk 

Wulung 
M.balbisiana 2n=2x=22 BB silvestre 

Nanica M.acuminata 2n=3x=33 AAA cavendish 

Prata 

M.acuminata 

X 

M.balbisiana 

2n=3x=33 AAB prata 

 

 

As espécies diplódes silvestres M. acuminata Colla (genoma AA) e M. balbisiana Colla 

(genoma BB) foram coletadas no campo de germoplasma in vivo localizado na Embrapa 

Recursos Genéticos e Biotecnologia na cidade de Brasília, Distrito Federal, Brasil. A 

variedade triplóide Nanica (genoma AAA) foi coletado no campo de produção comercial de 

bananas localizado no núcleo rural Alexandre Gusmão, município da cidade de Brazlândia, 

Distrito Federal, Brasil. A variedade triplóide Prata (genoma AAB) foi coletada em dois 

campos de produção comercial localizado nos núcleos rurais do Pipiripau e da Taquara, 

ambos no município de Planaltina, Distrito Federal, Brasil. 
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As inflorescências masculinas das espécies silvestres e das variedades comerciais foram 

coletadas após a abertura de todas as brácteas contendo flores femininas (6 a 10), 

individualizadas em sacos plásticos etiquetados e colocadas em caixas de isopor contendo 

gelo. As coletas foram realizadas no horário compreendido entre 9h e 12h durante os meses 

de janeiro, fevereiro e março do ano de 2008. 

 

4.1.2 Fixação das flores 

 

As inflorescências permaneceram no gelo por no máximo 4h após coletadas. Em 

seguida foram dissecadas (abertura sucessiva das brácteas) e os conjuntos sob as brácteas 

cujas flores tivessem tamanho igual ou inferior a 17 mm de comprimento foram colocadas em 

um único tubo tipo Falcon® com capacidade para 15 ml, numerados de 01 a 10 e 

mergulhadas em solução de Carnoy (3:1 etanol: acido acético v:v)  cobrindo 2x o volume de 

amostras. As flores permaneceram na solução fixadora por 4h a temperatura ambiente e por 

mais 20h a 4°C. Em seguida foram transferidas para uma solução de etanol 70% e 

armazenadas a 4°C. 

 

4.2 MÉTODOS 

 

4.2.1 Identificação e caracterização morfológica de estádios paquitênicos. 

 

Para proceder à identificação dos estádios meióticos foi separada uma flor de cada um 

dos 10 tubos (cada tubo contendo flores de um conjunto) de cada inflorescência, iniciando a 

análise em ordem crescente. As flores foram dissecadas e metade de uma antera foi colocada 

sobre uma lâmina de microscopia com uma gota de solução corante para macerar usando a 

ponta do bisturi e em seguida colorida conforme Tabela 6 e montada com lamínula sem 

pressionar para observação temporária. 
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Tabela 6 – Corantes utilizados para identificar a microsporogênese em Musa. 

Corante 
Solução para 

macerar 
Observações 

1% de carmin (sigma) em 

Ácido acético 45% 
acido acético 45% 

Corar por 2 mim e misturar com estilete 

com ponta enferrujada (óxido de ferro);  

1% de orceína em ácido 

acético 45% 
acido acético 45% Corar por 2 mim. 

1% de fucsina ácida em lacto-

fenol 0,6% 
acido acético 45% Corar por 2 mim. 

Hematoxilina férrica de 

Weigert (1% de hematoxilina, 

1% de alumem de ferro em 

etanol 45%) 

Etanol 70% Corar por 2 mim. 

 

 

4.2.2 Preparações citológicas de amostras 

 

4.2.2.1 Digestão celulolítica das anteras. 

 

Uma das cinco anteras da flor identificada como contendo microsporócitos em fase de 

paquíteno foi isolada em um microtubo, lavada 3x com água destilada e filtrada por 5 minutos 

cada. Em seguida foi lavada por 5 min com tampão citrato 10 mM, pH 4.5, hidrolisadas com 

solução enzimática com diferentes formulações, tempos e temperaturas conforme a Tabela 7. 

As enzimas usadas no trabalho foram: Cellulase “Onozuka- R10” de Tricoderma viride 

ca. 1U/mg (SERVA); Pectinase de Aspergillus niger  >1unid/mg (Sigma-BioChemika); 

MACERASE: pectinase de Rizopus sp. ≥3000 unid/g (Calbiochem); Cytohelicase de Helix 

pomatia (Sigma-Aldrish) diluidas em tampão citrato 10mM, pH 4,5. 

Finalizada a digestão, os tubos foram retirados da estufa e colocados no gelo para 

diminuir a atividade da enzima. Em seguida, toda solução enzimática foi removida 
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cuidadosamente, e as anteras foram lavadas rapidamente com tampão citrato 10 mM, pH 4,5 e 

maceradas com auxilio de uma agulha em 10 µl de acido acético 60%. O macerado com toda 

a suspensão celular foi adicionado de 50 µl de acido acético 60% e estocado em temperatura 

ambiente para o imediato preparo das lâminas citológicas. 

 

 

Tabela 7 – Tabela dos critérios dos testes de digestão enzimática das anteras. 

 Celulase (SERVA) Pectinase (Calbiochem) 

No. Concentração (%) Temperatura (°C) Tempo (horas) 

1 0,1 : 0,1 37 2h30 

2 0,2 : 0,8 37 3h30 e 4h 

3 0,5 : 0,5 37 3h30 e 4h 

4 1 : 1 37 4h 

5 8 : 12 37 4h 

6 0,25 : 0,25 37 72h 

 Celulase (SERVA) Pectinase (Calbiochem) Cytohelicase (SIGMA) 

 Concentração (%) Temperatura (°C) Tempo (horas) 

7 0,1 : 0,1 : 0,1 37 3h30 e 4h 

8 0,1 : 0,1 : 0,3 37 4h 

9 0,1 : 0,1 : 0,3 45 4h 

10  0,1 : 0,1 : 0,3  50 4h 

11 0,1 : 0,1 : 0,3 37 12h 

12 0,3 : 0,3 : 0,3 37 12h 

13 0,3 : 0,3 : 0,3 45 12h 

14 1 : 1 : 0,3 37 12h 

 Celulase (SERVA) Macerase (Calbiochem) Cytohelicase (SIGMA) 

 Concentração (%) Temperatura (°C) Tempo (horas) 

15 3 : 3 : 3 37 12h 

16 4,5 : 4,5 : 0,3 37 12h 

17 7 : 11 : 0,3 37 12h 
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Seções histológicas foram obtidas para identificação estrutural das camadas de células 

que compõem a antera e os microsporócitos. Uma antera foi individualizada em microtubo, 

desidratada em série com concentrações crescentes de etanol (90% e 2x100% por 30 minutos 

cada), infiltrada em solução de etanol:JB-4 (Polysciences, Warrington, Pa.) (v:v 1:1 por 4 h), 

JB-4 puro (12h) e incluída em JB-4 puro adicionado de solução polimerizadora em capsulas 

“beem” fechadas a temperatura ambiente por 24h. Depois de polimerizada a inclusão foi 

retirada da capsula e seções semifinas foram obtidas com navalha de vidro no ultramicrótomo 

UltraCut UC (Leica).   Seções com aproximadamente 3µm de espessura foram montadas 

sobre lâminas histológicas, coradas com solução de 0,1% safranina e 1% de azul de astra, 

observadas sob campo claro no microscópio Zeiss-Axiophot e as imagens foram adquiridas 

com câmera Zeiss-AxiocamICc3 controlada pelo software Zeiss-AxioVision. 

 

 

 

4.2.2.2 Limpeza de lâminas histológicas 

 

Lâminas de boa qualidade foram mergulhadas em solução aquosa de detergente neutro 

a 10% por 24h. Depois foram lavadas abundantemente com água destilada para remover o 

resíduo de sabão, e então mergulhadas em etanol 70% até cobri-las completamente onde 

permaneceram por no mínimo 24h ou até a utilização. 

 

4.2.2.3 Espalhamento dos cromossomos.  

 

 

O espalhamento dos cromossomos foi realizado em lâminas pré-lavadas. O resto de 

etanol sobre a lâmina foi enxugado com papel absorvente super macio para não arranhar a 

lâmina, colocada sobre o vapor da água destilada fervente até a formação de gotículas na 

superfície da lamina. Em seguida foram colocados 10 µl da suspensão de células do macerado 

da antera sobre a lâmina que foi imediatamente colocada sobre uma placa aquecida a 55°C. 

Rapidamente foram adicionadas mais 6 a 10 gotas de ácido acético 60% sobre a gota do 

macerado. Com auxílio de um estilete, o líquido foi movimentado sobre a lâmina com 

movimentos laterais sem que o estilete tocasse a lâmina (Figura 10). O espalhamento foi 

realizado lentamente por cerca de 2 minutos e logo após, Carnoy gelado foi abundantemente 
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pingado sobre a lâmina em quantidade suficiente para lavar o ácido acético 60%. A lâmina foi 

deixada sobre a placa quente por 1 minuto até secar. As lâminas foram observadas em 

microscópio de contraste de fase para seleção de pelo menos cinco paquítenos por lâmina. 

 

 

Figura 10 – Esquema do espalhamento dos microsporócitos sobre as lâminas de antes de serem 

hibridizadas. 

 

 

 

 

4.2.3 Isolamento de DNA genômico repetitivo 

 

4.2.3.1 Método CTAB 

 

DNA genômico foi extraído da folha mais jovem, tipo bandeira (recém surgidas e antes 

da desenrolar) do ápice da bananeira, para evitar a extração simultânea de compostos 
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fenólicos, ceras, polissacarídeos e proteínas presentes em folhas adultas. A extração de DNA 

genômico foi baseada no método CTAB modificado (GAWEL e JARRET, 1991). 

Aproximadamente 1g de tecido vegetal foi pesado e rapidamente imerso em nitrogênio 

líquido onde foi macerado em almofariz. Em seguida, o macerado foi transferido para um 

tubo contendo 3 ml de uma solução de CTAB pré-aquecida a 65°C e adicionado de 3 µl de 2-

mercaptoetanol em cada tubo tipo Falcon® de 15ml. As amostras foram incubadas a 65°C por 

60 minutos e homogeneizados a cada 10 minutos. Após esse período o macerado foi dividido 

em porções de 500µl em microtubos de 1,5ml, e adicionado igual volume de clorofórmio: 

alcool-isoamílico (24:1, v:v) para cada amostra, misturando-se por 5 minutos até formar uma 

emulsão. As amostras foram centrifugadas a 12.000 rpm por 5 minutos e a fase aquosa 

(sobrenadante) foi transferida para microtubos novos de 1,5 ml. Para precipitar o DNA foram 

adicionados 0,6 volumes de Isopropanol gelado (4°C) e os tubos foram agitados lentamente e 

centrifugados a 10.000 rpm por 6 minuto. O sobrenadante foi descartado e o precipitado dos 

microtubos foi lavado rapidamente 1x com água estéril e deixado secar o excesso. O pellet foi 

ressuspendido em 300 µl de água estéril aquecida a 60°C e, em seguida, foi adicionado de 

0,01 mg/ml RNase-A e colocado na estufa a 37°C por 30 minutos. O DNA obtido foi 

novamente adicionado de 0,6 volume de isopropanol gelado e precipitado sob inversão lenta. 

As amostras foram centrifugadas a 10.000 rpm por 6 min e o sobrenadante descartado. O 

pellet foi lavado rapidamente com 500 µl de etanol 70% e posteriormente seco com o 

microtubo invertido em papel de filtro a temperatura ambiente. O precipitado foi dissolvido 

em 10 µl de água estéril incubado por 5 minutos em estufa a 60°C.  As amostras foram 

quantificadas em gel de agarose 0,8% utilizando marcador de bandas (1 kb) e quantificadas 

por espectrofotometria em Nanodrop (eppendorf). 

 

4.2.3.2 Obtenção de fragmentos de DNA (< 1000 bp) 

 

Para obter o DNA genômico fragmentado no tamanho necessário para a obtenção do CoT 

100 foram utilizados dois equipamentos: o sonicador  de banho Bransonic 1510 BTH 

(Bronson Instruments, Inc., Stamford, Conn.), onde os microtubos contendo o DNA 

genômico foram mergulhados a freqüência de 40kHz permanecendo por  2, 4 e 8 minutos; e o 

sonicador de ponteira “Branson Digital Sonifier Cell disruptor” (Bronson Instruments, Inc., 

Stamford, Conn) com ponteira fina de 4mm de diâmetro, onde a ponteira foi mergulhada em 
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água estéril e o sonicador foi ligado por 1 minuto a amplitude de 50% para limpeza de 

impurezas da ponteira. Em seguida o fragmentador foi programado para um único pulso com 

amplitude de 20% por 10, 20 e 60 segundos. 

O microtubo contendo 120-150 µl de DNA foi colocado em estante flutuadora e esta foi 

colocada dento de um Becker com água gelada. A ponteira do fragmentador foi colocada 

dentro do microtubo contendo o DNA dissolvido até mergulhar na metade do líquido, porém 

sem tocar o fundo do microtubo. O sonicador foi ligado, realizou a programação estipulada e 

desligou automaticamente. O tamanho dos fragmentos de DNA foi determinado em gel de 

agarose 0,8% utilizando marcador de bandas (1 kb). 

 

 

4.2.3.3 Cálculos para isolamento de CoT100 

 

A obtenção da porção mediamente repetitiva seguiu o protocolo de isolamento de 

CoT1 (ZWICK et al., 1997) com algumas modificações. Para obtenção da fração repetitiva do 

DNA foi necessário calcular a temperatura de “melting” (TM) (Equação 1). Para tanto, 

calculou-se a porcentagem de citosina e guanina presentes no genoma da espécie em estudo. 

A partir desse valor foi calculada a temperatura de reanelamento (TRE) (Equação 2). O tempo 

necessário para o re-associação (TS) é calculado em função da quantidade de DNA total e da 

porção do DNA repetitivo (CoT) que se pretende recolher (Equação 3). 

 

 

Equação 1 – Equação para determinar a temperatura de “melting”. 

 

 

 

TM = temperatura de “melting”, ou seja, temperatura necessária para separar metade da 

fita dupla de DNA em graus centígrados. 

M = concentração molar de cátions monovalentes (NaCl) em valores absolutos 

%GC = porcentagem de guanina-citosina do genoma estudado em valores absolutos. 
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L = tamanho das fitas de DNA após a fragmentação em pares de bases. 

F = concentração molar de formamida em valores absolutos. 

 

Equação 2 – Equação para determinar a temperatura de re-anelamento. 

 

 

 

TRE = temperatura de re-anelamento em graus centígrados. 

TM = temperatura de “melting” em graus centígrados. 

 

Equação 3 – Equação para determinar o tempo necessário para re-associação. 

 

 

 

TS = tempo de re-associação no sistema decimal. 

Mol/l = concentração do DNA fragmentado em gramas por litro, dividido pelo peso 

aproximado de um mol de DNA em gramas. 

 

 

 

4.2.3.4 Isolamento de CoT 

 

Para o DNA ser re-associado foi preciso primeiro desnaturá-lo. Para tanto foram 

colocados em microtubo 300µl de DNA fragmentado na concentração de 0,25µg/µl diluído 

em solução contendo 0,3M de NaCl aquecida em água fervente por aproximadamente 10 
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minutos. Em seguida, o tubo foi colocado rapidamente no gelo por 5 segundos e incubado em 

banho-maria a temperatura pré-calculada para re-anelamento onde permaneceu pelo tempo 

calculado de re-associaçao para obtenção da porção mediamente repetitiva CoT 100.  

Depois de transcorrido o tempo calculado de incubação o tubo foi retirado do banho-maria 

e o DNA que não foi re-associado foi digerido com a adição de S1 nuclease na quantidade de 

1U/µg de DNA em tampão (10x) suficiente para obter 1x S1 nuclease, sendo imediatamente 

colocado em banho-maria a 37°C por 8 min. 

Parou-se a reação e o DNA fita-dupla foi obtido pela adição ao tubo de igual volume da 

solução clorofórmio:iso-amilalcool (24:1 v:v) que foi misturado 3x gentilmente por inversão. 

Logo após o DNA foi centrifugado a 12.000 rpm por 5 minutos formando duas fases, onde a 

fase líquida (sobrenadante) foi transferida para novo microtubo. Para precipitar o DNA fita 

dupla re-associado foram adicionados 2,5 volumes de etanol puro gelado e a mistura 

armazenada por 12h a temperatura de -20°C. Após este tempo, a mistura foi centrifugada a 

13000 rpm a 4°C por 30 min. O sobrenadante foi descartado e o microtubo contendo o pellet 

foi deixado para secar sobre papel absorvente a temperatura ambiente por 15 min. Após 

ressuspensão em 100µl de água estéril, o DNA foi quantificado por espectrofotômetro em 

Nanodrop e qualificado em gel com 1% de agarose e estocado a -20°C até o uso. 

 

4.2.4 Obtenção da sonda para hibridização in situ fluorescente 

 

Nesse trabalho foi utilizado como sonda um clone da biblioteca BAC MBP construída a 

partir da porção de alto peso molecular do DNA genômico extraído de folhas do silvestre 

diplóide Pisang Klutuk Wulung (M. balbisiana - 2n = 2x = 22) clonado no sitio HindIII 

(Figura 11) do vetor comercial pCC1BAC™ (HindIII–Cloning Ready - Epicentre,USA) com 

gene de resistência a cloranfenicol (SAFAR et al., 2004) que foi selecionado por genes 

análogos a gene de resistência (RGAs) contendo o “motif” NBS-LRR por (MILLER et al., 

2008). 
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Figura 11 – Vetor de clonagem da biblioteca BAC MBP – Pisang Klutuk Wulung - M. balbisiana Colla 

(SAFAR et al., 2004) evidenciando o sítio HindIII (seta preta) e o gene de resistência a cloranfenicol (seta 

riscada). 

 

 

4.2.4.1 Preparação de pré-inoculo 

 

Para regeneração do BAC foi retirado uma porção do tubo estoque e transferida para 

microtubos autoclavados contendo 1 ml de meio LB (Lúria Bertani: 1% de Triptona; 0,5% de 

Extrato de Levedura; 1% de NaCl) liquido adicionado de 12,5 µg/ml do antibiótico 

cloranfenicol (SAMBROOK e RUSSELL, 2001) que ficou sob agitação aproximadamente a 

180 rpm por 24h a temperatura de 37°C para o crescimento bacteriano. Em seguida, essa 

suspensão bacteriana foi riscada com alça bacteriológica em linhas diagonais em placa de 

petri estéril contendo 20 ml de meio LB sólido adicionado de 12,5 µg/ml de cloranfenicol, 

permanecendo por 20h em estufa a 37°C. Das colônias crescidas em meio seletivo contendo 

antibiótico uma foi retirada da placa com palito de madeira estéril e crescida em 3 ml de meio 

LB líquido adicionado também de 12,5 µg/ml de cloranfenicol em tubos estéril com 

capacidade de 15ml, permanecendo sob agitação de 180 rpm por 24h a 37°C. 
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4.2.4.2 Obtenção de inoculo 

 

A cultura de BAC foi obtida a partir de 300 µl do pré-inóculo inoculado em 30 ml de 

meio LB líquido adicionado de 12,5 µg/ml do antibiótico cloranfenicol distribuído em 2 tubos 

tipo Falcon® com capacidade para 50 ml. O meio inoculado foi incubado por 20h sob 

agitação de 180 rpm a 37°C. 

 

4.2.4.3 Maxiprep de BAC 

 

A extração de DNA plasmidial foi realizada utilizando-se o protocolo de lise alcalina 

com algumas modificações (SAMBROOK e RUSSELL, 2001). A cultura de bactéria (30ml) 

foi distribuída em 10 microtubos de 1,5 ml e as células foram coletadas por centrifugação a 

13.000 rpm por 1 min. Essa etapa foi realizada duas vezes no mesmo tubo. O sobrenadante foi 

descartado e o “pellet” ressuspendido em 200 µl de tampão (Tris-HCl 50 mM pH 8; EDTA 10 

mM; 20 µg de RNAse) utilizando o vortex por 3 minutos. Em seguida foi adicionado 200 µl 

de tampão de lise (NaOH 200 mM; SDS 1%) misturado gentilmente 5x por inversão do tubo 

para homogeneização da mistura. Imediatamente foram acrescidos 200 µl de tampão de 

neutralização (acetato de potássio a 3M, pH 5,5) gelado e misturado gentilmente 10x por 

inversão do tubo. A solução homogeneizada foi centrifugada a 13.000 rpm por 1 min. O 

sobrenadante foi transferido para novo tubo onde foi adicionado 200 µl de isopropanol e 

homogeneizado por 1 min à temperatura ambiente. A solução foi centrifugada a 13.000 rpm 

por 1 min e o sobrenadante descartado. O “pellet” foi lavado com 500 µl de etanol 70% a 

temperatura ambiente, centrifugado a 14.000 rpm por 3 minutos e posteriormente seco a 

temperatura ambiente e ressuspendido em 10 µl de água estéril. Verificou-se a integridade do 

DNA plasmidial em gel de agarose 1%. 
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4.2.4.4 Marcação da sonda com digoxigenina. 

 

A sonda foi marcada com partículas de digoxigenina utilizando o kit DIG-Nick 

translation mix (Roche Applied Science) seguindo a recomendação do fabricante com 

algumas modificações. 

Em um microtubo contendo 16µl de DNA plasmídial extraído do BAC 32N20 foram 

adicionados 4 µl do mix de DIG-Nick translation e a mistura foi incubada a 15°C por 60, 90 

ou 150 minutos para marcar a fita dupla com digoxigenina-11-dUTP. Após o término do 

tempo de reação a mistura foi adicionada de 1 µl de EDTA 0,5M pH 8,0 misturada 

gentilmente e colocado rapidamente em gelo. Em seguida a amostra foi incubada a 65°C por 

10 min. 

 

4.2.4.5 Verificação da marcação da sonda com digoxigenina 

 

Após o “Nick-translation”, a incorporação de digoxigenina-11-dUTP à sonda foi testada 

por “dot blot”. Um pedaço da membrana de nylon carregada positivamente (Amersham 

Hybond™ N+; GE Healthcare Life Science) foi colocada em uma placa de petri estéril e 2 µl 

da sonda diluída 1:4 e 1:400 foram colocados separadamente sobre a membrana. A placa de 

petri sem a tampa foi colocada no aparelho de UV CrossLinker (Stratalinker® 2400 UV 

crosslinker, Stratagene, EUA) e a membrana foi exposta a 120.000 µJ/cm
2
 através do 

programa “auto-cross linker” para ligar o DNA a membrana. Em seguida foi lavada 

rapidamente com a solução 1 (100mM ácido maleico, 150mM NaCl, pH7,5) com 0,3% de 

Tween20 e depois incubada com a solução 2 (solução 1 com 1% de BSA) por 30 min. A 

sonda foi hibridizada com anticorpo anti-digoxigenina (DIG) conjugado à fosfatase alcalina 

(AP) 150 Um/ml (Roche) diluída na solução 2 (1:5000) e incubada por 30 min. O excesso  do 

anticorpo foi lavado com a solução 1 por 2 vezes por 10 min. A membrana foi incubada em 

NBT/BCIP diluído na solução 3 (100mM tris-HCl, 100mM NaCl, 50mM MgCl2, pH 9,5) 

(1:50) no escuro à temperatura ambiente por 3 a 12h. A reação foi interrompida lavando a 

membrana com H2O destilada e filtrada. A membrana foi colocada sobre papel de filtro para 

secar e em seguida,  envolvida em plástico transparente para conservar. 
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4.2.5 Hibridização in situ fluorescente 

 

O protocolo foi realizado segundo Capdeville at. al. (2009) com algumas modificações. 

Lâminas recém preparadas contendo cromossomos em fase de paquíteno foram observadas 

em contraste de fase, foto documentadas, desidratadas em série com concentrações crescentes 

de etanol (70%, 90% e 100%) e, então, pós-fixadas por 12 horas em etanol 100% a 

temperatuda de -20
o
C para fixação dos cromossomos sobre as lâminas. Para o envelhecimento 

das lâminas foi realizado um tratamento térmico por 1 minuto com jato de ar quente e em 

seguida por 30 min em estufa a 65°C. Depois de aquecidas, as lâminas foram tratadas com 

100µl de RNAse-A (Roche) 0,10mg/ml em 2X SSC (20X SSC: 3M NaCl; 0.3M citrato de 

sódio) por lâmina, que foram montadas com lamínulas e incubadas em câmara úmida a 37°C 

por 1h. Em seguida, as laminas foram lavadas 3 vezes por 5 min cada em 2X SSC à 

temperatura ambiente. O pré-tratamento para remover excesso de proteínas citoplasmáticas 

sobre os cromossomos foi realizado da seguinte maneira: as lâminas foram sensibilizadas com 

solução de 0.01M HCl por 2 min e, em seguida foram tratadas com pepsina (Sigma) (1:100 

em solução de 0.01M HCl) por 1min30s a 37°C. Aplicou-se 100µl por lâmina, que foram 

cobertas com lamínula e, após terminado o tempo, foram imediatamente mergulhados em 

água esterilizada por 2 min para parar a reação. As lâminas foram lavadas novamente em 2X 

SSC por 2 vezes de 5 min cada, e então mergulhadas em solução fixadora (1% de 

formaldeído; 1X PBS, pH7,0; 50mM MgCl2) por 10 min e lavadas 3 vezes com 2X SSC por 5 

min cada. Por fim as laminas foram desidratadas em série com concentrações crescentes de 

etanol por 3 min cada e rapidamente secadas com ar quente. A mistura de hibridização 

contendo sonda marcada diluída 1:4, 10% de sódio dextran sulfato em tampão HB50 (5% 

formamida; 2X SSC; 0,05M tampão fostato de sódio) ou acrescida da sonda de bloqueio, 

CoT100 de PKW diluída também 1:4, foram desnaturadas por 10 min em água fervente e 

imediatamente  colocadas em gelo para manter as fitas de DNA da sonda separadas. A etapa 

de hibridização foi realizada aplicando-se 20µl da mistura de hibridização (com ou sem 

bloqueio) em cada lâmina e em seguida foi coberta com lamínula e colocada sobre a placa 

aquecedora a 80°C por 3 minutos. Em seguida, a lâmina foi deixada a 37°C por 12h em 

câmara úmida para a hibridização. Ao final, as lâminas foram mergulhadas rapidamente em 

2X SSC para retirar a lamínula e em seguida mergulhadas 3 vezes por 5 min cada em solução 

50% de formamida em 2X SSC a 42°C, sendo então, lavadas em 2X SSC por 5 min e em 4T 
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(4X SSC com 0,05% Tween20) por 5 min. Para evitar reações inespecíficas durante a 

revelação foi realizado o bloqueio com TNB (0,1M Tris; 0,15M NaCl; pH7,5; 1% do reagente 

de bloqueio (5% BSA em 4X SSC contendo 0,2% de tween)) a 37°C em câmara úmida por 30 

min. Após o procedimento de bloqueio, as lâminas foram lavadas uma vez com 4T, para 

remover a lamínula e duas vezes com TNT (0,1M Tris; 0,15M NaCl; pH7,5; 0,05% Tween20) 

por 5 min cada. Para detectar os sítios de hibridização foi realizada a detecção da 

digoxigenina com o anticorpo produzido em ovelha anti-digoxigenina conjugado a floresceína 

(“anti-digoxigenin-florescein from sheep” - Roche) diluído 1:200 em TNB a 37°C em câmara 

úmida por 1h. Em seguida, as lâminas foram lavadas em TNT por 3 vezes durante 5 min cada. 

O sinal da hibridização foi amplificado usando um segundo anticorpo produzido em cabra, 

anti-ovelha conjugado com floresceína (“anti-sheep-FITC” - Zymed-Invitrogen) diluído 1:600 

em TNB a 37°C em câmara úmida por 1h. As lâminas foram novamente lavadas com 2x SSC 

por 2 vezes de 5 min cada, desidratadas em série com concentrações crescentes de etanol por 

3 min cada e secadas com jato de ar quente por 1 min. Para observar sob epifluorescência e 

localizar os cromossomos paquitênicos, as lâminas foram tratadas com DAPI (4‟,6-diamidino-

2-phenilindole) (Roche) (2mg/ml) diluído em Vectashield (Vector laboratories,) (1:20)  para 

montagem da lamínula.  

 

4.2.6 Análises microscópicas 

 

4.2.6.1 Identificação e caracterização de microsporócitos 

 

As imagens dos microsporócitos foram capturadas com a câmera digital Zeiss Axiocam 

ICc3 colorida acoplada ao microscópio de luz Zeiss Axiophot em campo claro, através do 

software Zeiss AxioVision 4.7.  

 

4.2.6.2 Preparações citológicas com meiócitos para FISH 

 

As imagens dos núcleos meióticos espalhados nas lâminas foram capturadas com a 

câmera digital Zeiss Axiocam MRm monocromática acoplada ao microscópio Zeiss Axioskop 

em contrate de fase, por meio do software Zeiss AxioVision 4.7.  
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4.2.6.3 FISH 

 

As imagens dos núcleos após o procedimento de FISH e DAPI foram capturadas com 

camara digital Zeiss Axiocam MRm monocromática acoplada ao microscópio de 

epifluorescencia Zeiss Axiophot, utilizando o software Zeiss AxioVision 4.7. 

As imagens capturadas foram processadas para melhorar o brilho e contraste utilizando o 

software Adobe Photoshop CS2. 
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RESULTADOS 

 

4.3 COLETA DAS INFLORESCÊNCIAS 

 

As amostras utilizadas nestes estudos foram coletadas em quatro campos diferentes 

dentro do Distrito Federal (Figura 12). 

 

 

 

Figura 12 – Mapa geográfico do Distrito Federal. a) Campo experimental da Embrapa Recursos Genético 

e Biotecnologia - campo de germosplasma silvestre; b) núcleo rural Alexandre Gusmão - campo de 

produção da variedade Nanica; c) núcleo rural Pipiripau - campo de produção de banana prata; d) núcleo 

rural Taquara - campo de produção da variedade Prata. 

 

No campo de produção comercial das variedades Prata e Nanica (Figura 13A e B) as 

inflorescências foram coletadas após a abertura das flores femininas que dão origem aos 

frutos, porém deixando 10 cm de ráquis depois da ultima penca. Além do mais, o campo de 

Nanica estava no primeiro ano de produção, enquanto que o de Prata tinha mais de quatro 

anos. 
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Figura 13 – Cultivo comercial de bananas. A) variedade Prata (genoma AAB) do tipo „prata‟; B) 

variedade Nanica (genoma AAA) do tipo „cavendish‟. 
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A coleta da inflorescência masculina coincidiu com a etapa de eliminação do coração 

ou mangará para o manejo do cacho. Esta prática é realizada até 15 dias após a abertura da 

última penca. Consiste em eliminar, preferencialmente sem o uso de ferramentas, a parte da 

planta conhecida como coração ou mangará, deixando-se um prolongamento de 10 a 20 

centímetros abaixo da última penca (Figura 14). Essa padronização se mostrou eficiente para 

a identificação dos estádios de meiose e principalmente da fase de paquíteno nos estádios de 

prófase I da meiose I dos microsporócitos da variedade Nanica, porém o mesmo não 

aconteceu com a variedade Prata. 
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Figura 14 – Fotografia evidenciando o cacho de bananeira na etapa de retirada da inflorescência 

masculina ou do “coração” (seta amarela) para o enchimento e maturação das frutas (seta vermelha). 

 

No campo de germoplasma silvestre as inflorescências das espécies silvestres Calcutta 4 

(AA) (Figura 15A) e PKW (BB) (Figura 16A) que distaram 10 a 20 cm da ultima penca de 

frutos contendo sementes (Figura 15B e Figura 16B) apresentaram maior número de 

microsporócitos nos estádios da prófase I meiótica, principalmente em paquíteno, enquanto 

que as inflorescências cuja distância da última penca era superior a 50 cm, as flores 

apresentaram estádios mais tardios da meiose ou menor número de fases da prófase I meiótica 

entre os conjuntos de flores. 
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Figura 15 – Espécie silvestre diplóide (2n=2x=22) sexual Calcutta 4 – M. acuminata (genoma AA). A) 

inflorescência evidenciando a penca de frutos (seta amarela). B) corte longitudinal e transversal do fruto 

da banana evidenciando a formação de sementes com endosperma (seta azul). 
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Figura 16 - Espécie silvestre diplóide (2n=2x=22) sexual Pisang Klutuk Wulung - M. balbisiana Colla 

(genoma BB). A) inflorescência imatura (seta amarela) e frutos contendo sementes (seta azul); B) corte 

longitudinal evidenciando as sementes (seta verde) e corte transversal evidenciando sementes com 

endosperma (seta vermelha). 

 

 



69 

 

 

4.4 FIXAÇÃO DAS FLORES 

 

As inflorescências masculinas (coração) tiveram as suas brácteas abertas uma a uma 

(Figura 17) até alcançar as flores com tamanho aproximado de 2cm, medidos sem considerar 

a curvatura da flor (Figura 18). A partir destas, foram abertas 10 brácteas subseqüentes que 

tiveram os 10 conjuntos de flores colocados em fixador. Cada conjunto ou penca foi fixado 

em um único tubo, pois em testes preliminares foi constatado que o estádio de 

desenvolvimento das flores do mesmo conjunto era semelhante (Figura 19). 

 

 

 

Figura 17 – Inflorescência masculina (coração) de banana evidenciando a abertura das brácteas (seta 

amarela), deixando à vista um conjunto de flores (seta azul). 
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Figura 18 – Desenho esquemático da avaliação das flores da inflorescência masculina (coração). 

 

Percebeu-se que proceder a coloração com até 24h após transferência das flores para a 

solução de etanol 70% produziu uma coloração débil do núcleo do microsporócito. Obteve-se 

uma coloração mais evidente após 48h em etanol 70%. 

 

 

 

Figura 19 – Flores masculinas de uma mesma bráctea evidenciando a sincronia no desenvolvimento. 
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4.5 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DE ESTÁDIOS 

PAQUITÊNICOS. 

 

A espécie silvestre M. acuminata - Calcutta 4 foi utilizada para o teste de coloração dos 

microsporócitos para identificação dos estádios meióticos. A coloração com carmim acético 

(Figura 20A) produziu uma coloração extremamente débil em núcleos meióticos. A coloração 

com orceína acética (Figura 20B) não produziu um contraste adequado que permitisse 

identificar núcleos meióticos em paquíteno. A coloração com fucsina ácida em lacto-fenol 

(Figura 20C) produziu um excesso de coloração no interior do microsporócito sem produzir 

contraste suficiente para identificar a fase de paquíteno. A coloração com hematoxilina férrica 

de Weigert (Figura 20D) produziu uma coloração vermelho-marrom para o núcleolo meiótico 

que contrastou com a coloração marrom clara do nucleoplasma do microsporócito e assim 

atendeu aos requisitos para identificação do núcleo paquitênico. 
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Figura 20 - Microsporócitos isolados da espécie silvestre diplóide (2n=2x=22) sexual M. acuminata Colla 

(genoma AA) evidenciando os núcleos paquitênicos (setas). A) corados com carmim acético; B) corados 

com orceina acética; C) corados com fucsina lacto-fenol; D) corados com hematoxilina férrica de Weigert. 

Barras = 50µm. 

 

 

Após a determinação do procedimento de coloração mais adequado à identificação dos 

estádios meióticos, procedeu-se a observação da microsporogênese para cada uma das 

espécies silvestres e cultivadas tentando identificar a fase de paquíteno meiótico (Figura 8c) e 

diferenciá-la das primeiras fases da prófase I, leptóteno (Figura 8a) e zigóteno (Figura 8b). 

Para a variedade Nanica (genoma AAA) (Figura 21A) as etapas observadas da meiose I 

da microsporogênese foram semelhantes às observadas para as espécies diplóides silvestres 

Calcutta 4 (genoma AA) (Figura 21B) e PKW (genoma BB) (Figura 21C), porém no começo 

da meiose II, após a formação da díade, foram observados cromossomos isolados, afastados 

do centro (Figura 22A), o que não foi observado para as silvestres  Calcutta 4 (genoma AA) 

(Figura 22B) e PKW (genoma BB) (Figura 22C) ao final da meiose II foram produzidas seis 

células de tamanhos variados (Figura 23A), diferente das quatro células haplóides observadas 

nas silvestres Calcutta 4 (genoma AA) (Figura 23B) e PKW (genoma BB) (Figura 23C).  
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Figura 21 – Microsporócitos isolados em fase de prófase I da meiose I e corados com hematoxilina férrica 

de Weigert - A: variedade Nanica triplóide (genoma AAA); B: Calcutta 4 – M. acuminata Colla diplóide 

(genoma AA); C: Pisang Klutuk Wulung – M. balbisiana Colla diploide (genoma BB). Barra = 20µm. 

 

 

Figura 22 – Microsporócitos isolados em fase de díade ou prófase II da meiose II e corados com 

hematoxilina férrica de Weigert – A: variedade Nanica. Divisão regular com prováveis cromossomos 

meióticos (linha pontilhada) e cromossomos afastados (seta); B: Calcutta 4 – M. acuminata Colla diplóide 

(genoma AA); C: Pisang Klutuk Wulung – M. balbisiana Colla diplóide (genoma BB). Barra = 20µm. 

 

 

Figura 23 – Microsporócitos isolados em fase de Tétrade em meiose II e corados com hematoxilina férrica 

de Weigert – A: variedade Nanica. Divisão irregular com prováveis micrósporos aneuploides viáveis 

(estrela); B: Calcutta 4 – M. acuminata Colla diplóide (genoma AA); C: Pisang Klutuk Wulung – M. 

balbisiana Colla diploide (genoma BB). Barra = 20µm. 
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Para a variedade Prata, após a análise de cinco inflorescências, somente uma possuía 

flores cujos microsporócitos estavam em prófase I (Figura 24A) e outra flor com díades 

(Figura 24B) com a membrana de calose em evidente divisão. Não foi identificado o estádio 

de tétrade. Em nenhuma das demais inflorescências foi identificado microsporócitos em 

divisão meiótica. 

 

 

Figura 24 – Microsporócito isolado de banana prata triplóide (genoma AAB) em divisão meiótica corado 

com hematoxilina férrica de Weigert. A) prófase I evidenciando núcleo ativado para microsporogênese 

(seta); B) prófase II evidenciando a membrana de calose dividindo a célula (seta). Barras= 50µm. 

 

As anteras que continham o microsporócito em estádio de meiose na fase de paquíteno 

foram medidas (Tabela 8) para cada espécie desse estudo e comparadas em gráfico (Figura 

25). Para a silvestre Calcutta 4, a antera tinha em média 6370,85677 µm (Figura 26A) com 

desvio padrão de 230,5348238 µm, para PKW 3476,34824 µm (Figura 26B) com desvio 

padrão de 175,7682648 µm, para Nanica 6179,274485 µm (Figura 26C) com desvio padrão 

de 430,19358 µm e a para Prata 4473,379612 µm (Figura 26D) com desvio padrão de 

156,2038857 µm. 

 

Tabela 8 – Tabela com o tamanho das anteras em fase de paquíteno para todas as espécies estudadas. 

Anteras Nanica (µm) Prata (µm) PKW (µm) Calcutta (µm) 

1 5379,40 4186,44 3090,00 5910,00 

2 5720,43 4290,05 3280,00 6102,43 

3 5726,86 4308,52 3282,22 6102,43 

4 5730,58 4314,73 3300,00 6124,73 

5 5788,79 4329,19 3306,90 6190,00 

A B 
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6 5853,04 4345,75 3320,00 6201,53 

7 5910,00 4362,36 3360,00 6391,06 

8 5980,35 4365,55 3367,50 6403,04 

9 6080,00 4372,07 3382,02 6434,89 

10 6102,67 4376,35 3391,27 6442,40 

11 6229,86 4410,14 3437,95 6457,07 

12 6234,52 4430,00 3449,81 6457,07 

13 6352,84 4476,21 3472,64 6592,40 

14 6370,26 4490,00 3499,03 6592,40 

15 6390,30 4496,43 3518,04 6611,26 

16 6468,28 4550,62 3543,32 6679,62 

17 6544,71 4551,19 3556,85 6679,62 

18 6568,90 4569,86 3597,87 ---- 

19 6599,06 4570,00 3636,15 ---- 

20 6985,74 4600,00 3638,69 ---- 

21 7045,45 4605,05 3647,26 ---- 

22 ---- 4662,65 3658,23 ---- 

23 ---- 4675,65 3709,40 ---- 

24 ---- 4760,00 3761,42 ---- 

25 ---- 4800,70 3809,07 ---- 

 

 

 

Figura 25 – Gráfico comparativo do tamanho das anteras que continham o microsporócito em estádio de 

meiose na fase de paquíteno das espécies em estudo. 
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Figura 26 - Anteras isoladas de flores masculinas das espécies de banana em estudo. A) espécie silvestre 

diplóide (2n=2x=22) sexual Calcutta 4 - M. acuminata Colla (genoma AA); B) espécie silvestre diplóide 

(2n=2x=22) sexual Pisang Klutuk Wulung – M. balbisiana Colla (genoma BB); C) espécie cultivada 

triplóide (2n=3x=33) partenocárpica variedade Nanica (genoma AAA) subgrupo Cavendish; D) espécie 

cultivada triplóide (2n=3x=33) partenocárpica variedade Prata (genoma AAB). Barras = 2mm. 

 

Para as espécies silvestres e para a variedade nanica, o estádio de desenvolvimento dos 

microsporócitos ao longo de toda antera e também entre anteras da mesma flor é praticamente 

o mesmo com pequenas variações. Além disso, foi observada uma pequena desuniformidade 

no desenvolvimento meiótico das flores do mesmo cacho. Como para as amostras analisadas 

da variedade prata não foi possível caracterizar a meiose também não foi possível identificar a 

amplitude dos estádios de meiose dentro da mesma antera ou entre anteras da mesma flor. 
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Figura 27 – Seções histológicas de microsporângios evidenciando as camadas de células que envolvem o 

saco polínico (seta preta) e a camada de calose (seta azul) envolvendo cada microsporócito (estrela). A: 

Calcutta 4 (AA), barra= 50µm; B: PKW (BB), barra= 100µm; C: Nanica (AAA), barra= 100µm. 

 

4.6 PREPARAÇÕES CITOLÓGICAS DE AMOSTRAS 

 

As seções histológicas ajudaram na caracterização morfológica da antera de Musa. As 

soluções para digestão celulolítica contendo as enzimas celulase “Onozuka- R10” de 

Tricoderma viride ca. 1U/mg (SERVA) e pectinase de Aspergillus niger  >1unid/mg (Sigma-

BioChemika) nas combinações de 1 a 4 (Tabela 7) produziram digestões insuficiente dos 

tecidos da parede de calose (Figura 27) da antera e principalmente dos microsporócitos para a 

preparação de laminas citológicas. As combinações 5 e 6 produziram digestões satisfatórias 

da parede da antera (Figura 27), porém os microsporócitos não sofreram digestão apropriada 

para preparações de lâminas citológicas. As combinações de 7 a 14 das enzimas celulase 

“Onozuka- R10” de Tricoderma viride ca. 1U/mg (SERVA),  pectinase de Aspergillus niger  

>1unid/mg (Sigma-BioChemika) e citohelicase de Helix pomatia (Sigma-Aldrish) também 

não produziram digestões satisfatórias para os diferentes tempos e temperaturas de incubação 

testados. Para todas as digestões consideradas inadequadas observamos que ao realizar a 

maceração ainda ficavam pedaços de tecidos da antera resistentes ao atrito e após o 

espalhamento sobre a lâmina, os microsporócitos permaneceram com a camada de calose 

ainda espessa (Figura 28A). 

Para soluções contendo as enzimas celulase “Onozuka- R10” de Tricoderma viride ca. 

1U/mg (SERVA), MACERASE™ pectinase de Rizopus sp. ≥3000 U/g (Calbiochem) e 

citohelicase de Helix pomatia (Sigma-Aldrish) produziram digestões um pouco mais 

satisfatórias para as combinações 15 e 16, porém os microsporócitos não explodiram sobre as 

lâminas deixando ver abaixo da delgada camada de calose, os cromossomos (Figura 28B).  

A B C 
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Figura 28 – Microsporócitos de Musa digeridos e espalhados sobre a lâmina histológica. A: microsporócito 

de Musa com excesso de calose na membrana (seta). B: microsporócito de Musa deixando entrever os 

cromossomos (círculo pontilhado) abaixo da membrana celular. Barras= 50µm. 

 

A combinação 17 produziu na maioria das vezes uma digestão adequada em todas as 

amostras. As lâminas com preparações citológicas a partir da combinação 17, quando 

observadas em microscopia de contraste de fase, apresentaram um espalhamento de células 

ideal e foi identificada a presença de 5-10 núcleos paquitênicos livres de calose nas amostras 

de Calcutta 4 (Figura 29C e D) e PKW (Figura 30C e D) e variedade cultivada Nanica (Figura 

31C e D). 

 

A B 
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Figura 29 - Espécie silvestre diplóide (2n=2x=22) sexual Calcutta – M. acuminata Colla (genoma AA). A e 

B) microsporócitos corados com hematoxilina férrica de Weigert evidenciando o nucléolo marrom intenso 

(contorno azul) e ao lado os cromossomos em fase de paquíteno (contorno amarelo) com filamentos 

marrom claro, quando observados ao microscópio em modo campo claro; C e D) cromossomos em fase de 

paquíteno, estádio de prófase I meiótica com filamentos paquitênicos em microscopia de contraste de fase. 

A: barra= 30µm; B: barra= 30µm; C: barra= 10 µm; D: barra= 10 µm. 
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Figura 30 - Espécie silvestre diplóide (2n=2x=22) sexual Pisang Klutuk Wulung – M. balbisiana Colla 

(genoma BB). A e B) microsporócitos corados com hematoxilina férrica de Weigert evidenciando o 

nucléolo  marrom intenso (contorno azul) e ao lado os cromossomos em fase de paquíteno (contorno 

amarelo) com filamentos marrom claro, observados em microscópio em modo campo claro; C e D) 

cromossomos em fase de paquíteno, estádio de prófase I meiótica com filamentos paquitênicos em 

microscopia de contraste de fase. A: barra= 30 µm; B: barra= 19 µm; C: barra= 19 µm; D: barra= 17 µm. 
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Figura 31 - Espécie cultivada triplóide (2n=3x=33) partenocárpica variedade Nanica – subgrupo 

Cavendish (genoma AAA). A e B) microsporócitos corados com hematoxilina férrica de Weigert 

evidenciando o nucléolo (contorno azul) marrom intenso e ao lado os cromossomos em fase de paquíteno 

(contorno amarelo) com filamentos marrom claro, observados em microscópio em modo campo claro; C e 

D) cromossomos em fase de paquíteno, estádio de prófase I meiótica com filamentos paquitênicos em 

microscópio de contraste de fase. A: barra= 16 µm; B: barra= 16 µm; C: barra= 10 µm; D: barra= 15 µm. 

 

 

 Foi observado que além de uma digestão celulolítica adequada, o espalhamento do 

macerado sobre a lâmina pré-lavada e a “explosão” dos microsporócitos é dependente da 

temperatura controlada da placa aquecedora sobre a qual está a lâmina. Em temperatura alta o 

ácido acético evapora rapidamente e os microsporócitos desidratam e grudam na lâmina sem 

explodir. O mesmo acontece com temperatura baixa onde os microsporócitos também têm 

dificuldade em explodir. 

 

4.7 ISOLAMENTO DO DNA GENÔMICO REPETITIVO 
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As modificações incluídas no protocolo de extração de DNA desenvolvido por (GAWEL 

e JARRET, 1991) atenderam às necessidades requeridas para os experimentos de CoT, pois 

não foi observada a presença de RNA nem de outros compostos celulares nas amostras 

extraídas. Todos os DNAs foram quantificados com o auxílio de um espectrofotômetro 

(Nanodrop ND1000) e os valores estimados estão apresentados na Tabela 9. 

A qualidade do DNA extraído de Calcutta 4 (Figura 32) e de PKW (Figura 33) foi 

comprovada através da observação de uma banda acima de 12.000bp no gel de agarose 0,8% 

corado com brometo de etídio. 

 

 

 

Tabela 9 - Quantificação de DNA genômico de espécies de Musa em Nanodrop 

Amostras do DNA genômico 

Quantidade (ng/µl) 

espécie amostra 

M. acuminata 

AA1 339,7 

AA2 345,6 

AA3 364,2 

M.balbisiana 

BB1 2.885,2 

BB2 2.962,6 
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Figura 32 - Gel de agarose 0,8% evidenciando a integridade do DNA total (retângulo pontilhado) extraído 

de três amostras de Calcutta 4. Coluna1: amostra AA1; coluna2: amostra AA2; coluna3: amostra AA3.. 

 

 

Figura 33 - Gel de agarose 0,8% evidenciando a integridade do DNA total (retângulo pontilhado) extraído 

de duas amostras de PKW. Coluna1: amostra BB1; coluna2: amostra BB2. 

 

 

O teste de fragmentação foi realizado com o DNA extraído de Calcutta 4 que foi 

fragmentado em banho ultrasônico Bransonic 1510 BTH  a freqüência de 40kHz por  2, 4 e 8 
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minutos. O tamanho dos fragmentos foi medido em gel de agarose 0,8% usando o marcador 

de tamanho 1kb DNA step ladder (Promega Corporation, Wisconsin, USA) e as amostras 

testadas não apresentaram fragmentos em torno de 1000bp como esperado (Figura 34). 

 

Figura 34 - Gel de agarose 0,8% contendo o teste de fragmentação com sonicador de banho do DNA de M. 

acuminata, evidenciando o tamanho dos fragmentos esperados (retângulo pontilhado). Amostra1: 2 

minuto; Amostra2: por 4 minutos; Amostra3: por 8 minutos. 

 

O segundo teste com sonicador de ponteira mostrou o rastro de DNA das amostras-testes 

nas colunas 3, 5, 7 e 8 observadas na retângulo pontilhado da Figura 35 evidenciando uma 

boa quantidade de fragmentos nessa região. Porém a amostra-teste 5 mostrou uma  maior 

concentração de fragmentos na região de 1000bp, por esse motivo foi escolhido como padrão 

para obtenção de amostra para realização do ensaio de isolamento do DNA repetitivo CoT 

100. 
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Figura 35 - Gel de agarose 0,8% evidenciando o teste de fragmentação do DNA de Calcutta 4 - M. 

acuminata (genoma AA) com sonicador de ponta. Colunas 1, 2, 4 e 6: DNA total; coluna 3: DNA 

fragmentado com 1 pulso de 10 segundos com 20% de amplitude; coluna 5: DNA fragmentado com 1 

pulso de 20 segundos com 20% de amplitude; coluna 7: DNA fragmentado com 1 pulso de 60 segundos 

com 20% de amplitude.  

 

 

O ensaio de CoT100 para obtenção da sonda de bloqueio foi realizado com o DNA de 

PKW - M. balbisiana (genoma BB). A temperatura de “melting” de 92,82°C e a temperatura 

de re-anelamento de 67,82°C do DNA fragmentado foram determinadas depois de realizados 

todos os cálculos das equações 1 e 2 usando os parâmetros descritos na Tabela 10. 

 

 

Tabela 10 – Parâmetros para cálculo da temperatura de “melting” e temperatura de re-anelamento do 

DNA fragmentado de PKW. 

Parametros 
Valores 

amostra 1  amostra 2 

M (concentração molar de NaCl) 0,3M 0,3M 

%GC (porcentagem de GC no genoma) 50% 50% 

L (tamanho dos fragmentos) 1000bp 1000bp 
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F (concentração molar de formamida) zero zero 

 

 

Foram fragmentadas duas amostras com concentrações finais de DNA total de PKW - 

M. balbisiana diferentes. O tempo de re-associação para primeira amostra foi de 

19h34m58sec e o tempo para a segunda amostra foi de 19h04m16sec. Esse tempo foi 

calculado usando a fórmula de CoT100 em função da concentração molar do DNA 

fragmentado no volume final de amostra usando os parâmetros da Tabela 11. A quantidade de 

S1 nuclease utilizada para parar a incubação depois de transcorrido o tempo de re-associação 

está descrito na Tabela 12. 

 

 

Tabela 11 - Parâmetros para cálculo do tempo de re-associação do DNA de PKW. 

Parametros 
Valores 

amostra 1  amostra 2 

Concentração inicial do DNA fragmentdo 0,48086 (g/l) 0,49376 (g/l) 

Volume final da amostra  300 µl 300 µl 

 

Tabela 12 – Quantidade de S1 nuclease (140U/ µl) que foi adicionada à amostra para que no final tenha 

1U/µg de DNA inicial e a quantidade de tampão 5X S1 que foi adicionado para ficar 1x no volume final. 

Parametros 
Valores 

amostra 1  amostra 2 

S1 nuclease  0,83 µl 0,85 µl 

5X Tampão S1 74, 17 µl 74,15 µl 

 

 

Para o CoT 100 obtido do DNA genômico de PKW após ser analisado em gel de agarose 

foi observado um rastro de DNA das amostras 3 e 6  (Figura 36). Comparado com o DNA 

total em 1, 2, 4 e 5 confirmou-se a eficiência da metodologia empregada. 
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Figura 36 - Gel de agarose 0,8% evidenciando para as colunas 1, 2,4 e 5 o DNA total não fragmentado 

(seta) e nas colunas 3 e 4 do CoT de Pisang Klutuk Wulung – M. balbisiana Colla (genoma BB). 

 

 

4.8 OBTENÇÃO DA SONDA PARA HIBRIDIZAÇÃO IN SITU FLUORESCENTE 

 

A sonda foi preparada a partir de uma única colônia (Figura 37) e teve a integridade do 

plasmídio confirmada em gel (Figura 38). As amostras 1 e 3 apresentaram uma banda fraca e 

característica do DNA plasmidial acima de 10.000bp, porém evidenciaram também uma 

quantidade de RNA não adequada para preparação de sondas para FISH. A amostra 2 não 

apresentou RNA nem tão pouco DNA plasmidial. As amostras 4 e 5 apresentaram o padrão de 

banda acima de 10.000bp ideal para a extração do DNA plasmidial contendo o inserto do 

BAC. 
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Figura 37 – Placa contendo meio sólido adicionado de cloranfenicol inoculado com colônias isoladas do 

BAC 32N20 (seta) por meio de alça bacteriológica. 

 

 

Figura 38 - Gel de agarose 0,8% evidenciando 5 extrações de MAXIPREP do DNA plasmidial do BAC 

32N20 (retângulo pontilhado) e provável resíduo de RNA (seta). 
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O teste de marcação da sonda foi realizado para determinar o tamanho do fragmento 

marcado que faria parte do mix de hibridização para a marcação por FISH. Para todas as 

amostras foi utilizada a quantidade de „DIG-Nick translation mix‟ recomendada pelo 

fabricante, porém a quantidade de DNA plasmidial foi 20 vezes maior. O DNA total de 

Calcutta 4 (AA) foi incubado por 150 minutos e apresentou uma maior quantidade de DNA 

fragmentado pouco menor que 1.000bp (Figura 39). O DNA plasmidial (BAC) incubado por 

60 minutos apresentou fragmentos em torno de 2.000bp (Figura 39), o DNA plasmidial 

(BAC) incubado por 90 minutos apresentou fragmentos em torno de 1.000bp (Figura 39) e o 

DNA plasmidial incubado por 150 minutos apresentou uma concentração dos fragmentos 

ideal com pouco menos que 1.000bp (Figura 39). 

A sonda utilizada nos experimentos foi preparada a partir do plasmídio extraído do BAC 

32N20 e incubada a 15°C por dois tempos diferentes, 90 minutos que apresentou fragmentos 

pouco maiores que 1000bp (Figura 40) e 150 minutos que apresentou fragmentos iguais ou 

menores que 1000bp (Figura 40). 

 

 

 

Figura 39 – Gel de agarose 0,8% evidenciando o teste de marcação da sonda com Nick translation mix 

com dUTP-11-dig. Retângulo branco 2000pb e retângulo pontilhado < de 1000pb. Colunas 1,2,3,4: 

amostras de DNA total de Calcutta 4; coluna 5: Nick translation de DNA total Calcutta 4; coluna 6: DNA 

plasmidial BAC 32N20; coluna 7: marcação da sonda por 60 minutos; coluna 8: marcação da sonda por 

90 minutos; coluna 9: marcação da sonda por 150 minutos. 
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Figura 40 – Gel de agarose 0,8% evidenciando fragmento correspondente a sonda marcada com Nick-

translation (retângulo pontilhado). 1) DNA plasmidial (seta); 2) marcação por “nick-translation” por 90 

minutos; 3) marcação por nick-translation por 150 minutos. 

 

A eficiência da marcação da sonda foi analisada através do teste de „dot blot‟, com 

resultados positivos para as duas diluições 1:4 e 1:8 de cada uma das sondas (Figura 41) 

confirmando por imunocitoquímica a incorporação da molécula de digoxigenina às sondas. 
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Figura 41 – „Dot blot‟ da sonda do DNA plasmídial do BAC 32N20 marcados por 90 e 150 min e em duas 

diluições ( 1:4 e 1:8). 

 

 

4.9 HIBRIDIZAÇÃO IN SITU FLUORESCENTE 

 

O protocolo de FISH, segundo Capdeville et al. (2009) com algumas modificações foi 

realizado indistintamente para todas as espécies de Musa analisadas nesse estudos. 

Um primeiro experimento foi realizado utilizando uma única sonda preparada a partir do 

BAC 32N20, sem a sonda de bloqueio CoT100, em três preparações cromossômicas de cada 

uma das bananas Nanica, PKW e Calcutta 4. A técnica de FISH permitiu identificar em média 

três sítios de hibridização do BAC 32N20 em cromossomos paquitênicos da espécie diplóide 

silvestre Calcutta 4 – M. acuminata (AA) (Figura 42), três sítios em Pisang Klutuk Wulung – 

M. balbisiana (BB) (Figura 43) e dois sítios em cromossomos paquitênicos e em núcleos 

interfásicos da variedade triplóide Nanica (AAA) (Figura 44) na ausência de bloqueio. Na 

variedade Nanica foi possível confirmar a presença de dois sítios bem próximos em núcleos 

interfásicos (Figura 45) na região de heterocromatina. A silvestre Calcutta 4 foi utilizada 

como controle do experimento. 

Um segundo experimento foi realizado utilizando a mesma sonda preparada a partir do 

BAC 32N20, porém adicionada da sonda de bloqueio CoT100 em uma preparação 

cromossômica de cada uma das bananas Nanica, PKW e Calcutta 4. O FISH realizado com 

esta sonda nos cromossomos de todas as espécies em estudo não evidenciou sítios de 

hibridização fluorescentes. 

1:4 

1:8 

Controle 

1pg 

 

90‟ 150‟ 
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Figura 42 – Cromossomos isolados da espécie silvestre diplóide (2n=2x=22) sexual Musa acuminata Colla 

(genoma AA) em fase de paquíteno mostrando sítios de hibridização do clone de BAC MBP 32N20 (seta) 

evidenciados pela fluorescência de FITC (floresceína) e contra corados com DAPI (4',6-diamidine-2-

phenyl índole). A) três sítios de hibridização nitidamente em cromossomos diferentes; B) três sítios de 

hibridização. Barra= 8,5 µm. 
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Figura 43 - Cromossomos isolados da espécie silvestre diplóide (2n=2x=22) sexual Musa balbisiana Colla 

(genoma BB) em fase de paquíteno mostrando sítios de hibridização do clone de BAC MBP 32N20 (seta) 

evidenciados pela fluorescência de FITC (floresceína) e contra corados com DAPI (4',6-diamidine-2-

phenyl índole). A) três sítios de hibridização nitidamente em cromossomos diferentes, barra = 6,5 µm; B) 

três sítios de hibridização, barra = 8,5 µm. 
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Figura 44 - Cromossomos isolados da espécie cultivada triplóide (2n=3x=33) partenocárpica banana 

Nanica (genoma AAA) em fase de paquíteno do estádio prófase I meiótico mostrando dois sítios de 

hibridização do clone de BAC MBP 32N20 (seta) evidenciados pela fluorescência de FITC (floresceína) e 

contra corados com DAPI (4',6-diamidine-2-phenyl índole). A) barra = 6 µm; B) barra = 5 µm. 
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Figura 45 - Núcleos isolados da espécie cultivada triplóide (2n=3x=33) partenocárpica banana Nanica 

(genoma AAA) no estádio de interfase mitótica mostrando sítios de hibridização do clone de BAC MBP 

32N20 (seta verde) evidenciados pela fluorescência de FITC (floresceína) e contra corados com DAPI 

(4',6-diamidine-2-phenyl índole). A) núcleos separados (contorno amarelo e rosa) evidenciando dois sítios 

de hibridização na heterocromatina (região mais densa na interfase) do mesmo cromossomo; B) 

evidenciando dois sítios de hibridização na heterocromatina. Barras = 6,1 µm. 

 

  



100 

 

 

5 DISCUSSÃO 

 

A identificação do estádio de divisão meiótica do gênero Musa é dificultada devido ao 

tamanho dos cromossomos e a pouca eficiência da coloração nuclear em produzir contraste 

(ADELEKE et al., 2002). 

A coloração diferencial para observação nuclear utilizando carmin acético 

(RATTENBURY, 1952), produziu uma coloração débil sem precisão na identificação da fase 

do estádio de meiose de interesse para os estudos, apesar de ser a técnica descrita para 

identificar os microsporócitos em divisão meiótica na fase de paquíteno de espécies 

importantes como o tomate (XU e EARLE, 1996), o milho (CHEN et al., 2000), mandioca 

(ALONSO-PEREIRA et al., 2007) e o arroz (WU, 1984) . 

Para as diferentes espécies a coloração nuclear para observação da microsporogênese 

deve sofrer adaptações para melhor vizualizar os cromossomos, o carmim propriônico em 

carqueja (AULER et al., 2006), orceína acética ou propiônica em diferentes espécies de 

plantas medicinais (BATTISTIN et al., 2006). De forma geral existem corantes como DAPI 

(4',6-diamidino-2-phenylindole) que tem afinidade por regiões contendo adenina e timina do 

DNA, por isso são usados indistintamente por diferentes espécies de plantas (ROSS et al., 

1996) e pode ser facilmente visualizado ao microscópio de fluorescência. 

Para as espécies de Musa analisadas nesse estudo, a coloração nuclear alternativa foi 

realizada com hematoxilina férrica de Weigert (coloração alcoólica), que até hoje só havia 

sido descrita como corante nuclear para lâminas de patologia clínica (TITFORD, 2005). Essa 

coloração produziu uma identificação precisa do estádio de divisão nuclear meiótica de todas 

as etapas da microsporogênese de Musa. 

Para as silvestres diplóides (2n=2x=22) M. acuminata (genoma AA) e M. balbisiana 

(genoma BB) foram observados todos os estádios da microsporogênese com meiose I e 

meiose II. A meiose I se caracteriza pela duplicação das cromátides e segregação dos 

cromossomos homólogos e a meiose II, semelhante à mitose, caracteriza-se pela separação 

das cromátides formando quatro micrósporos haplóides (MA, 2005).  

Para a variedade triplóide (2n=3x=33) Nanica (genoma AAA) as etapas observadas da 

meiose I da microsporogênese foram semelhantes às observadas para as espécies diplóides, 

porém ao final da meiose I, na triplóide, ocorreu a segregação desigual dos cromossomos e 
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imediatamente após a formação da díade foram observados cromossomos isolados, afastados 

do centro. Ao final da meiose II foram produzidas seis células de tamanhos variados 

sugerindo que o número de cromossomos em cada célula haplóide também é variado, 

ocasionando a produção de pólens aneuplóides.  

Após analisar a microsporogênese na antera das flores da variedade triplóide 

(2n=3x=33) Prata (genoma AAB), somente em uma foi observado o estádio de divisão 

meiótica na fase de díade e não foi identificado o estádio de tétrade. Nas demais 

inflorescências, não foi possível identificar fases da meiose dentre todos os tamanhos de 

flores coletadas. Sugere-se que a microsporogênese na variedade Prata “brasileira” não seja 

uma fase gametofítica habitual corroborando as observações de Shepherd (1999), ou então a 

sua ocorrência não coincidiu com os horários de coleta. Um estudo mais detalhado desta 

variedade, incluindo coletas de inflorescências em horarios e condições climáticas diferentes 

estão em andamento para se tentar entender melhor o processo da microsporogênese na 

variedade Prata “brasileira”. Entretanto, trabalhos sobre viabilidade polínica relatam 6 – 10% 

de pólen aparentemente viáveis para bananas comestíveis triplóides dos genomas AAA, AAB 

e ABB, com baixa vitalidade e competência funcional em cruzamentos com diplóides, porém 

sugere que nem o genoma A nem o B têm efeito sobre a viabilidade (FORTESCUE e 

TURNER, 2004).  Em outro trabalho foi constatado que „Sukali ndizi‟ (genoma AAB) possui 

um coeficiente de germinação polínica (90%) comparável à diplóide M. acuminata 

„Calcutta4‟ (genoma AA) (NYINE e PILLAY, 2007).  Entretanto, fatores como umidade 

relativa do ar, temperatura ambiente e incidência de raios solares (solstício ou equinócio) 

afetam significativamente a viabilidade polínica e o balanço cromossômico na formação de 

gametas do tipo 2n ou n ou aneuploides (ORTIZ e VUYLSTEKE, 1995). 

A variação dos estádios de desenvolvimento da prófase I da meiose I entre flores do 

mesmo cacho mesmo sendo pequena (leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinése) 

(HAMANT et al., 2006) mostrou-se significativa, pois nas fases imediatamente anteriores 

(leptóteno e zigóteno) à fase de paquíteno, os cromossomos não estão completamente 

pareados e nas posteriores (diplóteno e diacinése) os cromossomos já estão excessivamente 

condensados para obtenção de resultados de alta-resoluçao, por isso, faz-se necessário a 

identificação uma a uma de todas as flores do cacho. 

A coloração por hematoxilina de Weigert permitiu a visualização dos núcleos dos 

microsporócitos e a identificação da fase de paquíteno na meiose I na maioria dos 

microsporocitos observados. Os núcleos apresentaram cromossomos mais distendidos, 
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corados de vermelho-marrom e mais próximos ao nucléolo. Essa identificação permite 

distinguir quais anteras devem ser tratadas para obtenção das lâminas citológicas para FISH. 

A preparação das lâminas é de fundamental importância para se obter um grande número de 

núcleos paquitênicos passíveis de serem hibridizados sem restos celulares e espalhados sobre 

as lâminas histológicas. 

Independentemente da amostra analisada, os microsporócitos são recobertos por uma 

camada especial de calose desde o estádio de pré-meiose (BLACKMORE et al., 2007). A 

hidrólise dessa camada é a etapa mais importante do processo de preparação de lâminas e é 

realizada pela enzima citohelicase. A citohelicase é composta por β-glucanases que atuam 

mais diretamente sobre a camada de calose.  As enzimas celulase e a pectinase atuam 

basicamente na hidrólise da celulose, da hemicelulose e da pectinase que compõem as paredes 

celulares dos tecidos da antera. Sem a hidrólise correta dessas fibras, a penetração da 

citohelicase no interior da antera para a digestão da camada de calose que envolve os 

microsporócitos também é prejudicada. A hidrólise insuficiente das paredes das anteras 

também prejudica a digestão da camada de calose dificultando o rompimento dos 

microsporócitos em contado com a lâmina de microscopia durante o espalhamento 

permanecendo uma membrana envolvendo os núcleos paquítenos e impedindo o acesso da 

sonda aos cromossomos durante o processo de hibridização. Entretanto, a hidrólise excessiva 

rompe as anteras e os microsporócitos ainda dentro do microtubo, dispersando os núcleos 

paquitênicos na solução enzimática e comprometendo assim a qualidade das lâminas 

citológicas. Além disso, a ação enzimática excessiva afeta a integridade dos cromossomos 

tornando-os indisponíveis para as reações das etapas de FISH. 

Variações nas concentrações e nos tipos de enzimas foram encontradas na literatura 

para obtenção de núcleos paquitênicos em diferentes espécies: 0,3% mistura de celulase, 

citohelicase, and pectoliase para Arabidopsis thaliana (ALI et al., 2004); 4% celulase 

Onozuka R-10 (Yakult), 1% pectoliase (ISN) para Zea mays (DANILOVA e BIRCHLER, 

2008); 0.3% w/v Citohelicase (Sigma), 1.8% w/v celulase de A. niger (Sigma), 0.2% w/v 

celulase Onozuka-R10 (Serva) e 20% v/v pectinase de A. Níger para Beta vulgaris (DESEL et 

al., 2001); 0.3% (w/v) pectoliase Y23 (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA), 0.3% (w/v) 

citohelicase (Sepracor, Jaures, France) e 0.3% (w/v) celulase RS (Sigma) para Medicago 

truncatula (KULIKOVA et al., 2001). Isso justifica a necessidade de adaptação da hidrólise 

dos microsporócitos para as diferentes espécies silvestres do gênero Musa e variedades 

cultivadas. 
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Foi observado que além de uma digestão enzimática adequada, o espalhamento do 

macerado sobre a lâmina pré-lavada e o rompimento da membrana dos microsporócitos é 

dependente da temperatura da placa aquecedora sobre a qual está a lâmina.  A elevação da 

temperatura da lâmina muda levemente a osmolaridade da suspensão do macerado de células 

aumentando a turgidez e pressão interna do microsporócito facilitando o rompimento da 

membrana celular e os núcleos paquítenos exposto se depositam sobre a lâmina. 

Com a técnica de BAC-FISH, existe a necessidade em usar uma sonda de bloqueio 

para suprimir sinais de hibridizações inespecíficas principalmente em espécies com genoma 

grande, pois todos os cromossomos podem ficar pintados em função da quantidade de DNA 

repetitivo no BAC, dificultando assim a interpretação dos resultados. Esse fato é mais crítico 

quando é necessário realizar hibridizações de sondas contendo DNA de cópia única, por isso 

deve ser usado bloqueio para todos os sinais de DNA altamente (CoT1) e mediamente 

repetitivo (CoT100), isto é, “competitive in situ suppression” (CISS) como em milho 

(SADDER et al., 2000). E mesmo para genomas pequenos que contem pequena quantidade de 

DNA repetitivo e a maioria agregados em grandes blocos (DNA satélite, centrômeros, 

telômeros e regiões próximas ao centrômero) (BENNETZEN, 2000) é realizado o bloqueio 

desses DNAs com frações de CoT em hibridizações com sondas de BAC (Brassica oleracea 

(600 Mb)) (HOWELL et al., 2002), mas também, existem relatos da não utilização de sondas 

de bloqueio do DNA repetitivo com resultados positivos em BAC-FISH de Sorghum (KIM et 

al., 2002), Medicago (KULIKOVA et al., 2001) e Arabidopsis (KOORNNEEF et al., 2003). 

A técnica de hibridização in situ fluorescente (FISH) requer uma especial atenção na 

preparação da sonda e na preparação das lâminas citológicas contendo o DNA-alvo 

(BAYANI e SQUIRE, 2004). Para aumentar a eficiência do FISH é imprescindível que a 

quantidade de sonda disponibilizada seja maximizada e que os fragmentos tenham em torno 

de 1.000bp. Como o segmento de DNA a ser hibridizado não foi isolado do plasmídio antes 

da reação de „nick-translation‟, foi necessário aumentar a quantidade de plasmídio contendo o 

inserto, pois a reação seria aleatória.  

As sondas preparadas a partir de maxi-extrações de plasmídios com leitura superior a 

2µg/µl (Nanodrop D1000) e sem RNA, resultaram em quantidade de sonda suficiente para 

produzir resultados positivos em Dot blot e em FISH. Porém, resultados positivos na 

avaliação da sonda por „Dot blot‟ não necessariamente produziram hibridizações positivas ou 

bem realizadas. Este procedimento apenas demonstra que a sonda foi marcada. 
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O poder de resolução da hibridização in situ fluorescente em cromossomos paquitênicos 

é sensivelmente melhor, mesmo se considerando que o nível de resolução ao longo do 

cromossomo paquitênico é diferenciado. Entretanto, interpretações bem sucedidas de 

experimentos de FISH são dependentes da qualidade das preparações cromossômicas, da 

eficiência na condução das hibridizações e na utilização de um microscópio com iluminação, 

filtros adequados e um sistema de captação de imagem próprio para FISH. 

A observação de sinais fluorescentes ao longo dos cromossomos paquitênicos nas 

preparações citológicas de M. acuminata e M. balbisiana sugere que o clone de BAC marcado 

com floresceína hibridizou especificamente mesmo na ausência de bloqueio, embora alguns 

sinais não-específicos tenham sido observados. O padrão de marcação do FISH em pelo 

menos 10 preparações cromossômicas de paquíteno de cada material vegetal foi consistente, e 

revelou que a seqüência contida no BAC hibridizou em pelo menos dois cromossomos 

diferentes como observado também em M. velutina (CAPDEVILLE et al., 2009), porém a 

possível presença do terceiro sítio de hibridização sugerido por Capdeville et al (2009), 

acabou se confirmando para as espécies M. acuminata e M. balbisiana. Estes últimos autores 

também identificaram mais de duas cópias do BAC 32N20 em diferentes cromossomos de M. 

acuminata. 

O clone BAC 32N20 da biblioteca de M. balbisiana contendo segmentos análogos a 

genes de resistência do tipo NBS-LRR hibridizou com os cromossomos das duas espécies 

silvestres de Musa resistentes e com a variedade Nanica susceptível a várias doenças fúngicas. 

Acredita-se que o domínio NBS está envolvido na transdução de sinal e o LRR no 

reconhecimento do patógeno (YOUNG, 2000; FLUHR, 2001) e que a determinação da 

suscetibilidade a doenças em plantas possa estar relacionada a um reduzido „fitness‟ da 

expressão dos genes NBS-LRR (LEISTER, 2004), ou então, os genes presentes na variedade 

se apresentam truncados ou incapazes de se expressar e não necessariamente a 

presença/ausência do gene. Tal fato sugere que a maior suscetibilidade da variedade Nanica 

(genoma AAA) a estresses bióticos pode não estar relacionada à ausência de genes do sistema 

de resistência que estão presentes nas espécies silvestres, mas da baixa expressão desses 

genes. 

A hibridização em Nanica também mostrou consistência nos resultados com dois sítios 

de hibridização bem visíveis, entretanto a observação dos sítios hibridizados em preparações 

citológicas em fase de paquíteno na variedade triplóide foi de difícil interpretação, pois nessa 

fase, dos três cromossomos homólogos, somente dois se associam para troca de material 
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genético formando quiasmas (SINGH, 2002) não sendo possível identificar se os sítios de 

hibridização estão em cromossomos diferentes. No entanto, resultados obtidos em núcleos 

interfásicos das mesmas preparações sugerem que os dois sítios identificados estariam no 

mesmo cromossomo. Além disso, o tipo de marcação obtida nos núcleos interfásicos de 

preparações citológicas de Nanica sugere que o BAC selecionado por conter genes análogos a 

genes de resistência do tipo NBS-LRR está em região de heterocromatina, pois hibridizou na 

porção mais densa do núcleo. 

Em Malus spp (maçã), a técnica de BAC-FISH revelou dois sítios de hibridização de 

dois genes de resistência a pulgão, com similaridade a NBS-LRR, que estavam lado a lado em 

segmentos cromossômicos próximos a região do telômero de um único cromossomo, 

sugerindo que os genes estão em região de eucromatina (CEVIK e KING, 2002).  

Em Musa poucos trabalhos utilizaram clones de BAC em FISH (VILARINHOS et al., 

2003; SAFAR et al., 2004), porém todos utilizaram preparações citológicas de meristema 

radicular com cromossomos em fase de metáfase da mitose. O FISH utilizando sonda de 

bloqueio CoT1 obtida de M. balbisiana e BAC da biblioteca MBP do DNA de alto peso 

molecular de PKW selecionado a partir de 12 sondas de RFLP representando 8 grupos de 

ligação do consenso do mapa genético de M acuminata com sondas especificas para 

mitocôndria e cloroplasto obteve múltiplos sinais de hibridização sobre todos os 

cromossomos como esperado (SAFAR et al., 2004). E com quatro sondas de BAC da 

biblioteca de MA4 de M.acuminata – Calcutta 4 selcionados a partir de 3 locus RFLP e 1 loci 

SSR especialmente escolhidos para detecção de translocações, também utilizando sonda de 

bloqueio CoT1 para seqüências repetitiva foram constatadas as translocações, pois os sítios 

hibridizados estavam em três cromossomos de  Calcutta 4 e em dois de Mandang 

(VILARINHOS, 2004). 

 Atualmente se discute o potencial informativo da hibridização in situ por fluorescente 

com sonda genômica para elucidar a relação evolutiva dos genomas. Entretanto quando 

realizado em cromossomos de Musa em fase de metáfase mitótica as informações obtidas 

estão limitadas pelo tamanho reduzido do cromossomo (D‟ HONT et al., 2000).  Para a 

evolução da técnica de FISH em Musa, objetivando comprovar a organização desses genes de 

resistência nos cromossomos de Musa e a relação evolutiva entre os genômas de Musa é 

necessária a construção de marcadores específicos para todos os cromossomos criando assim 

um cariótipo confiável passível de comparação entre espécies. 

 



106 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 O mapeamento físico de genes de interesse agronômico é possível em quase todas 

as espécies de Musa, inclusive em triplóides, pela técnica de BAC-FISH de alta 

resolução. 

 Foi estabelecida uma estratégia de identificação de microsporócitos em estádio 

meiótico, fase de paquíteno por meio de coloração nuclear por hematoxilina 

férrica de Weigert para as espécies diplóides silvestres sexuais M. acuminata - 

Calcutta 4 (genoma AA) e M. balbisiana - Pisang Klutuk Wulung (genoma BB) e 

para as espécies partenocárpicas triplóides Nanica (genoma AAA) subgrupo 

Cavendish e Prata (AAB). 

 A caracterização morfológica da microsporogênese foi realizada com êxito nas 

espécies diplóides silvestres sexuais M. acuminata - Calcutta 4 (genoma AA) e M. 

balbisiana - Pisang Klutuk Wulung (genoma BB) e também na espécie 

partenocárpica triplóide subgrupo Cavendish, a variedade Nanica (genoma AAA). 

Para a variedade Prata, espécie partenocárpica triplóide (genoma AAB) não foi 

possível realizar a caracterização. 

 A porção mediamente repetitiva (CoT100) do genoma de M. balbisiana foi 

isolada com êxito a partir da técnica descrita por Zwick et al. (1997) para ser 

utilizada como sonda de bloqueio em hibridizações in situ fluorescentes. 

 A técnica de preparação de amostras citológicas permitiu a obtenção de lâminas 

com cromossômos paquitênicos individualizados e em número médio de cinco 

por preparação propiciando a obtenção de resultados positivos para FISH. 

 Com a aplicação da técnica de BAC-FISH de alta resolução em acessos de 

bananeiras foi possível realizar o mapeamento físico do BAC 32N20 permitindo a 

realização de estudos citogenéticos comparativos entre as espécies silvestres M. 

acuminata - Calcutta 4 (genoma AA) e M. balbisiana - Pisang Klutuk Wulung 

(genoma BB) e a variedade cultivada do subgrupo Cavendish, Nanica (genoma 

AAA). 

 Os resultados obtidos fazem deste trabalho o primeiro relato de mapeamento por 
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meio de FISH de alta resolução em cromossomos de M. balbisiana - Pisang 

Klutuk Wulung (genoma BB) e da variedade cultivada do subgrupo Cavendish, 

Nanica (genoma AAA). 

 

6 PERSPECTIVAS 

 

A partir dos resultados obtidos neste trabalho será possível:  

 Iniciar a construção de um mapa citogenético de Musa. 

 Realizar estudos de alta resolução da contribuição parental em espécies 

melhoradas de Musa. 

 Extender a metodologia para outras espécies e variedades cultivadas de Musa. 

 Mapear marcadores de cromossomos para a construção de um cariótipo em Musa. 

 Mapear sequências gênicas de interesse agronômico para subsidiar trabalhos de 

melhoramento genético e transformação genética de plantas. 

 Identificar a correta inserção de sequências gênicas de interesse agronômico 

durante o processo de melhoramento pelo cruzamento sexual ou transformação 

genética. 

 Validar mapas genéticos e de grupos de ligação pela correta identificação do 

posicionamento dos genes. 
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9 APÊNDICE 

 5M NaCl  

PM 58.44277g/mol 

5M = 292.21g/1000ml 

5M = 29.22g/100ml 

5M = 2.92g/10ml 

 1M Tris-HCl 

Dissolver 121,1g de Tris em 800 ml de H2O. 

Ajustar o pH com HCl de acordo com a tabela. 

 

pH HCl 

7,4 70 ml 

7,6 60 ml 

8,0 42 ml 

Completar para 1000 ml. 

 TE, pH 8.0  

Componente Quantidade Concentração final 

Tris-HCl 1M, pH 8.0 1 ml 10 mM 

EDTA 500 mM, pH 8.0 200 µl 1 mM 

H2O q.s.p. 100 ml  

 

 Tampão 10x S1 nuclease 

Componentes 

0.5 M  NaOAc, pH 4.5 

45 mM ZnSO4 

Filtrar e esterilizar. 
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 HB50 (10 ml) 

Componentes Quantidades 

0.5 M tampão fosfato de sódio 1 ml 

20x SSC 1 ml 

formamida 5 ml 

Água destilada e autoclavada 3 ml 

Misturar bem e separar alíquotas de 1 ml em microtubos. 

Estocar a -20°C. 

 

 20x SSC 

Componentes Quantidade Concentração final 

NaCl 175.3 g 3 M 

Na-citrate 88.24 g 0.3 M 

H2O Mille-Q      q.s.p. 1000 ml  

Ajustar o pH 7.0 com 5M HCl. 

Autoclavar e conservar em temperatura ambiente. 

 

 0.5 M tampão fosfato de sódio pH 7.0 (volume de 100ml) 

0.5M NaH2PO4.H2O 0.5M Na2HPO4 pH 

53.7 ml 46.3 ml 6.8 

42.3 ml 57.7 ml 7.0 

22.6 ml 77.7 ml 7.4 

15.5 ml 84.5 ml 7.6 

10.4 ml 89.6 ml 7.8 
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 10x PBS, Ph 7,0  

Componente Fórmula química Quantidade (g) 

Solução A 

Dissolver em 900 ml de água 

destilada e autoclavada 

Na2HPO4.2H20 16,02 

NaCl 73,84 

Solução B 

Dissolver em 200 ml de água 

destilada e autoclavada 

Na2HPO4.2H20 2,76 

NaCl 16,56 

Ajustar o pH da Solução A adicionando aos poucos a solução B até pH7,0. 

Autoclavar 20 min a 121°C e usar com ponteiras esterilizadas. 

 

 LB (Lauril-Betunia) meio líquido e  sólido:  

Componetes Quantidade 

Triptona 10 g 

Extrato de levedura   5 g 

Cloreto de sódio (NaCl) 10 g 

H2O q.s.c 1000 ml 

Ágar (para LB-sólido acrescentar ) 16 g 

Ajustar o pH 7,5 com gotas de 0,1N NaOH e autoclavar 20 min a 121°C. 

 

 

 Cloranfenicol (solução estoque 12,5 mg/ml) 

Componentes Quantidades 

cloranfenicol 125 mg 

Etanol PA  10 ml 

Misturar bem  até dissolver completamente e separar em pequenas alíquotas de acordo com a 

quantidade e freqüência de uso. Estocar a -20°C. 
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 Soluções para Maxiprep 

Solução 1 Solução 2 Solução 3 

50mM Glucose, 25mM 

Tris-HCl, 20mM EDTA, 

pH 8,0. 

0,2N NaOH, 1% de SDS. 
1,32M Acetato de 

potássio, pH 4,8. 

Componente Quantidade Componente Quantidade Componente Quantidade 

Glucose 2M 250µl NaOH 10N 100µl 
Acetato de 

potássio 5M 
792µl 

EDTA 0,5M 

pH 8,0 
400µl SDS 10% 500µl 

Acido 

acético 

glacial P.A. 

210µl 

Tris-HCl 

1M 
250µl 

Completar 5 ml com água 

destilada autoclavada a RT. 

Completar 3 ml com água 

destilada e autoclavada e 

manter no gelo. 

Completar 10 ml com água 

destilada autoclavada e 

manter no gelo. 

Obs.: preparar na hora e 

misturar o SDS por ultimo. 
Obs.: verificar o pH 4,8 

 

 

 Tampão CTAB 

Componentes Quantidades 

4% CTAB 50 ml 

1M tris-HCl, pH8,0 10 ml 

0,5M EDTA, pH8,0  4 ml 

5M NaCl 28 ml 

Água destilada e autoclavada   8 ml 

Volume total 100 ml 
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 Solução fixadora de lâminas de FISH 

 

Componentes Quantidades  

10x PBS 10 ml 

500 mM MgCl 10 ml 

Formaldeído   3 ml 

Água destilada e autoclavada 77 ml 

Volume total 100 ml 

 

 

 20% de sódio dextran sulfato em tampão HB50 

 

Componente Quantidade 

Sódio dextran sulfato 2 g 

HB50 10 ml 

Dissolver por 3h a 70°C. Separar em alíquotas de 1 ml e estocar a - 20°C. 

 

 Solução 50% de formamida em 2X SSC 

Componente Quantidade 

Formamida 200 ml 

20x SSC 40 ml 

5M Hcl Ajustar pH 7,0 

Adicionar água destilada e autoclavada para completar volume total de 400 ml. 

Devem ser usadas várias vezes quando estocadas em frascos fechados a 4°C. 
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 10x TN, pH 7,5 

Componente Quantidade 

Tris 121.4 g 

NaCl 87.4 g 

36% HCl 60 ml 

Água destilada e autoclavada Até completar 1L 

Autoclavar 20 min a 121°C e usar com ponteiras esterilizadas. 

 Reagente de bloqueio  

Componente Quantidade 

BSA (albumina bovina) 5g 

20x SSC 20ml 

Tween-20 200µl 

Água destilada e autoclavada Até completar 100 ml 

Aquecer a 60°C  e misturar por 1h até dissolver completamente. 

Separar em alíquotas de 10 ml. Estocar a -20°C. 

 TNB 

Componente Quantidade 

10x TN 10 ml 

Reagente de bloqueio 10 ml 

Água destilada e autoclavada 80 ml 

Misturar bem e separar em alíquotas de 1 ml. Estocar a -20°C. 
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 TNT, pH7,5 

Componentes Quantidades 

10x TN 50 ml 

Tween20 250µl 

Água destilada e autoclavada  Até completar    500 ml 

Misturar delicadamente para evitar a formação de bolhas. A solução deve ser preparada na 

hora de ser utilizada e não pode ser estocada ou reaproveitada. 

 4T 

Componente Quantidade 

20x SSC 80 ml 

Tween20 250 µl 

Água destilada e autoclavada Até completar    500 ml  

Misturar delicadamente para evitar a formação de bolhas. 

A solução deve ser preparada na hora de ser utilizada e não pode ser estocada ou 

reaproveitada. 
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