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Introdução – A limeira ácida Tahiti (Citrus latifolia Tanaka) é um dos ra ros poliploides (2n=3x=27) 
pertencentes ao gênero Citrus. Esta espécie raramente produz sementes, fato que prova velmente 
está relacionado a problemas de irregularidade s meióticas. Naturalmente, estas sementes, quando 
geradas, apresentam problemas relacionados a o seu vigor. Objetivos – O presente trabalho t eve 
por objetivo avaliar o nível de ploidia de progênies do acesso CNPMF 2000 da limeira ácida, bem 
como, analisar a microsporogênese das plantas matrizes relacionadas a essas progênies. Material e 
Métodos – As sementes do acesso CNPMF 2000 foram coletadas, descontaminadas e germin adas 
em meio de cultura t ipo B. Os meristemas radiculares da s progênies foram coletados, pré-tratados 
(8-hidroxiquinoleína), fixados (solução Carnoy 3:1) e empregados na preparação das lâminas via 
coloração convencional com Giemsa a 2%. Pa ra a análise meiótica, os botões flo rais das plantas 
matrizes foram coletados, fixados e empregado s na preparação de lâminas por meio da coloração 
convencional com carmim acético a 2%. Resultados – Os dados obtidos demonstraram a  
prevalência de indivíduos aneuploides, com número cromossômico variando de 2n = 19, 21, 22, 23 e 
25. Diversas irregularidades meióticas fora m observadas destacando-se a ocorrência  de 
cromossomos adiantados em metáfase I e II, assim como cromossomos retardatá rios em anáfase I  
e II. A freq uência relativamente baixa de aneuploides de  citros na  natureza provavelmente está 
relacionado a ocorrê ncia de b arreiras pré- e pós-zigóticas de correntes da existência de  
cromossomo(s) extra(s) no cariótipo /genoma, o que provavelmente está relacionado a formação de 
gametas desbalanceados. Conclusões – Esses conhecimentos podem vir a colaborar com o 
programa de melhoramento genético, especia lmente no que se diz re speito ao estudo de acessos 
com problemas de ferti lidade e vigor. Adicionalmente, a baixa viabilidade natural desses indivíduos 
pode ser contornada adotando-se estratégias de cultivo in vitro com meios de cultura apropriados.  
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