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Microsporogênese, Microgametogênese 
e Identificação Molecular dos Tipos de 
Citoplasmas Macho-Estéreis C e S em Milho

Isabel Regina Prazeres de Souza1

Maria José Vilaça de Vasconcelos2

Amando Gonçalves de Souza Filho3

Marcos de Oliveira Pinto4

Resumo – Em milho, a identificação do tipo de citoplasma macho-
estéril é de fundamental importância para se conhecer a qual 
grande grupo ele pertence e também a confirmação dele, 
quando previamente informada. Este conhecimento também 
se faz necessário, para que se descarte qualquer possibilidade 
de utilização do tipo de citoplasma macho-estéril T, por conferir 
suscetibilidade à planta ao Bipolaris maydis. Os objetivos do 
presente trabalho foram acompanhar a microsporogênese e 
microgametogênese de plantas de milho portando os tipos 
de citoplasmas Normal (N), macho-estéreis Charrua (CMS 
C) e USDA (CMS S) e identificar molecularmente esses tipos 
de citoplasmas. Os pendões foram coletados na fase de 
encartuchamento, e o núcleo da célula-mãe do grão de pólen foi 
corado com solução de carmim propiônico 0,6% para identificação 
das fases da microsporogênese, da microgametogênese e 
do desenvolvimento ou degeneração do grão de pólen nos 
tipos de citoplasmas N e macho-estéreis Charrua C e S. 
A identificação molecular dos tipos de citoplasmas macho-
estéreis foi realizada empregando-se primers específicos. As 
fases I e II da meiose foram verificadas nestes três tipos de 

1 Isabel Regina Prazeres de Souza, engenheira-agrônoma, Ph.D.  em Biologia Molecular, pesquisadora da Embrapa Milho e Sorgo, Sete 
   Lagoas, MG;

2 Maria José Vilaça de Vasconcelos, farmacêutica, Ph.D. em Nutrição de Plantas, pesquisadora da Embrapa Milho e Sorgo, Sete Lagoas, MG;

3 Amando Gonçalves de Souza Filho, graduando de Engenharia Química, Centro Universitário de Sete Lagoas, UNIFEMM, Sete Lagoas, MG;

4 Marcos de Oliveira Pinto,  bioquímico, doutor em Genética e Melhoramento, Analista da Embrapa Milho e Sorgo, Sete Lagoas, MG.
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citoplasmas, N e macho-estéreis C e S. Entretanto, por meio 
da análise citogenética, estes se distinguiram a partir do final 
da meiose II, isto é, a partir da microgametogênese, que se 
inicia com o micrósporo, imediatamente   após  a  telófase  II.  
Em plantas portando o citoplasma N, o grão de pólen passou 
por todas as fases de diferenciação do micrósporo, isto é, 
divisões do núcleo (citocineses), formação da camada exina, 
preenchimento com amido e alcançando a fase de maduro. 
O tipo de citoplasma CMS C apresentou degeneração do 
grão de pólen na fase de micrósporo vacuolado. Em plantas 
portando CMS S, os micrósporos degeneraram nos estágios 
de uninucleado para binucleado, posterior ao observado no 
CMS C. O acompanhamento do desenvolvimento do grão 
de pólen de fontes de citoplasma macho-estéril, por meio 
da microsporogênese e microgametogênese, associado à 
identificação molecular permitiu confirmar os respectivos tipos, C 
e S. A correta identificação de fontes de macho-esterilidade é de 
fundamental importância para os programas de melhoramento 
de milho visando a introgressão dessas em linhagens-elites 
utilizadas na produção de híbridos.

Termos para indexação:Zea mays L., macho-esterilidade, antera, célula-
mãe do grão de pólen, meiose, primers.
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Microsporogenesis, Microgametogenesis 
and Molecular Identification of  the C and S 
Types of Male-sterile Cytoplasms in Maize
Abstract – The identification of the cytoplasm male-sterility in maize has a 
fundamental importance, allowing to know the large group it belongs to and 
also to confirm it, when previously informed. This knowledge is also necessary 
to rule out any possibility of using the male-sterile cytoplasm type T, as it 
confers susceptibility to the plant to Bipolaris maydis. The objectives of the 
present work were to monitor the microsporogenesis and microgametogenesis 
of maize plants carrying the Normal (N) and male sterile cytoplasmic types 
Charrua (CMS C) and USDA (CMS S) and to molecularly identify these 
types of cytoplasms. The tassels were collected in the early phase, before 
its emergence, and the nucleus of the pollen mother cell was stained with a 
carmine propionic 0,6% solution to identify the phases of microsporogenesis, 
microgametogenesis and development or degeneration of pollen grains in types 
of cytoplasms N and male-sterile Charrua C and S. Molecular identification of 
the types of male-sterile cytoplasms was performed using specific primers. 
Meiosis I and II were verified in these three types of cytoplasms, N, C and 
S.  However, through cytogenetic analysis, they were distinguished from the 
end of meiosis II, that is, from microgametogenesis, which starts with the 
microspore, immediately after telophase II. In plants carrying N cytoplasm, 
the pollen grain went through all phases of microspore differentiation, that is, 
division of the nucleus (cytokinesis), formation of the exine layer, filling with 
starch and reaching the mature stage. Cytoplasm type CMS C, showed pollen 
grain degeneration in the vacuolated microspore stage. In plants carrying 
the CMS S, the microspores degenerated at the uninucleate to binucleate 
stages, later than that observed in CMS C. Monitoring the development of 
pollen grain from cytoplasm male-sterile sources, through microsporogenesis 
and microgametogenesis, associated with molecular identification allowed us 
to confirm the respective types, C and S. The correct identification of male-
sterility sources is of fundamental importance for maize breeding programs 
aiming their introgression in elite lines used for hybrids production. 

Index terms: Zea mays L., male sterility, anther, pollen mother cells , meiosis, 
primers. 
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Introdução

O Brasil é o segundo maior exportador de grãos do mundo, ficando atrás 
apenas dos Estados Unidos (Duarte et al., 2011).  No nosso País, a impor-
tância econômica do milho é caracterizada pelas diversas formas de sua uti-
lização, que vai desde a alimentação animal até a indústria de alta tecnolo-
gia.  O milho em grão como alimentação animal representa a maior parte do 
consumo desse cereal, variando de 60% a 80% (Duarte et al., 2011).  Para 
a safra 2020/2021, o milho tem uma estimativa de produção total em 106,4 
milhões de toneladas, cujo crescimento representa 3,7% sobre a produção 
de 2019/2020. São produzidas 24,7 milhões de toneladas na primeira safra, 
com previsão de 79,8 milhões na segunda safra e 1,9 milhão na terceira safra 
(Conab, 2021).  

Na produção de híbridos de milho é empregado o despendoamento, que é 
a remoção física do pendão, o que demanda mão de obra e custos, mas tam-
bém interfere no crescimento da planta, reduzindo a produção de sementes 
(Wan et al., 2019).  Entretanto, esse despendoamento pode ser substituído 
pelo uso da macho-esterilidade, que é uma característica muito útil na produ-
ção de sementes híbridas. A macho-esterilidade refere-se à não produção de 
pólen funcional pela planta. Em milho, a macho-esterilidade mais empregada 
é a genético-citoplasmática, a qual é condicionada pela interação de genes 
nucleares com genes do citoplasma, sendo estes últimos transmitidos mater-
nalmente (Levings, 1990). Três grupos maiores de citoplasmas macho-esté-
reis são reconhecidos em milho, CMS C (Charrua), CMS S (USDA) e CMS 
T (Texas) (Laughnan; Gaby-Laughnan, 1983), sendo que o tipo CMS S é o 
maior grupo (Vančetović et al., 2016).  Dentre estes, desde 1970, o CMS T 
não é mais utilizado na produção de sementes híbridas, por conferir susceti-
bilidade à raça T de Bipolaris maydis (Ullstrup, 1972). 

O objetivo do presente trabalho foi acompanhar a microsporogênese e a 
microgametogênese em plantas de milho portando os tipos de citoplasmas 
macho-estéreis C e S e identificar molecularmente esses tipos de citoplasma. 
A correta identificação de fontes de macho-esterilidade é de fundamental im-
portância para os programas de melhoramento de milho visando a introgres-
são dessas em linhagens-elites utilizadas na produção de híbridos. 
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Material e Métodos

Genótipos de milho

Foram empregadas fontes de citoplasma macho-estéreis dos tipos C 
(Charrua) e S (USDA) introduzidas no Banco de Germoplasma da Embrapa 
Milho e Sorgo.

Coleta de pendões

As plantas foram conduzidas em campo na área experimental da Embrapa 
Milho e Sorgo e tiveram o pendão coletado, quando ainda encartuchado, mui-
to antes de sua emissão.  Nessa fase, é possível verificar a célula-mãe do 
grão de pólen passando por meiose. As coletas dos pendões foram sequen-
ciais, perfazendo o total de quatro, sendo a primeira aos 47 dias após plantio 
e a última próxima à antese. Os pendões coletados foram imersos em fixador 
de Farmer (Etanol Absoluto: Ácido Acético Glacial na proporção de 3:1) por 
48 horas para paralização do processo de divisão celular e, posteriormente, 
armazenados em álcool 70% e mantidos em geladeira até a análise.  

Coloração 

Foi utilizado o corante carmim propiônico 0,6% (m/v) para coloração e 
visualização dos núcleos (Jahier, 1996). Para acompanhamento da micros-
porogênese e de desenvolvimento do grão de pólen, foi colocado o corante 
sobre a lâmina, posicionada a antera sobre este, cortada ao meio e levemen-
te pressionada para liberação do conteúdo. A lamínula foi disposta sobre a 
amostra e selada com esmalte transparente de secagem rápida.  

Identificação das fases da meiose e de desenvolvimento do 
grão de pólen

As lâminas foram observadas em diferentes magnificações, sendo a má-
xima de 1000X. As fotomicrografias foram feitas em microscópio ótico Zeiss, 
empregando-se câmera digital.
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Extração de DNA

O DNA genômico foi extraído de tecido foliar de milho conforme descrito 
por Saghai-Maroof et al. (1984). 

Identificação molecular dos tipos de citoplasmas macho-
estéreis C e S

 Foram empregados os primers descritos por Liu et al. (2002) para os tipos 
de citoplasmas macho-estéreis C e S. As reações de PCR e concentração 
dos reagentes para identificação do tipo de citoplasma macho-estéril S foram 
as mesmas descritas por Liu et al. (2002). Para a identificação do tipo de cito-
plasma C foram as ajustadas por Souza et al. (2013). A separação dos ampli-
cons, corados com GelRed (1:100), foi realizada em gel de agarose a 1,4%. 
Nas Figuras 1 e 2, verifica-se a identificação molecular dos tipos de citoplas-
mas macho-estéreis C e S, respectivamente, empregando-se os controles. 

 

 

 

 

 

  

 

    M          N          N        N         1         2        Bco   Controles CMS C 

398 pb 

 
Figura 1. Identificação molecular empregando-se primers específicos para o tipo de 
citoplasma macho-estéril C (CMS  C).  Fontes de citoplasma macho-estéril tipo C (1 e 
2);  M= Marcador de peso molecular;  N= milho com citoplasma normal; Bco=branco; 
controles do tipo CMS C apresentaram amplificação do fragmento de 398 pb corres-
pondente ao esperado para a identificação do tipo C.
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Resultados e Discussão
Em milho, o pendão macho-estéril, já emitido, se apresenta comumente 

com as hastes agrupadas, as quais se abrem quando submetidas a algu-
ma movimentação, principalmente pelo vento.  As espiguetas dos pendões 
apresentam-se chochas, contendo anteras menores, finas, malformadas e de 
consistência mais firme. Nos pendões férteis, as espiguetas apresentam-se 
mais cheias contendo anteras normais e maiores (Figuras 3 e 4).  

 
 

      M       3        4          N        N       N       Bco  Controles - CMS  S 

       799 pb 

 

 
Figura 2. Identificação molecular empregando-se primers específicos para o tipo de 
citoplasma macho-estéril S (CMS S).  Fontes de citoplasma macho-estéril tipo S (3 e 
4); M= Marcador de peso molecular; N= milho com citoplasma normal; Bco=branco; 
controles do tipo CMS S. Os controles CMS S apresentaram amplificação do fragmen-
to de 799 pb correspondente ao esperado para a identificação do tipo S.
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Figura 4. Pendão estéril (foto a esquerda) apresentando as hastes agrupadas e o 
mesmo pendão estéril com as hastes abertas devido à movimentação pelo vento (foto 
ao centro). Pendões estéril e fértil, respectivamente esquerda e direita (foto a direita), 
sendo que o pendão fértil apresenta extrusão de anteras, o que não é verificado no 
pendão estéril. 
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Figura 3. Haste central de pendões estéril e normal, respectivamente, na foto à es-
querda. A haste central do pendão fértil apresenta extrusão de anteras com liberação 
de pólen, o que não se verifica no pendão estéril. Antera estéril (centro) e antera fértil 
(direita). 
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A microsporogênese e a microgametogênese foram acompanhadas em 
plantas de milho portando o tipo de citoplasma normal e em plantas com o 
tipo de citoplasmas macho-estéreis C e S (Figuras 5 e 6).  Não foi utilizado 
nesse estudo o tipo de citoplasma macho-estéril T, por ter sido descontinuado 
na produção de sementes híbridas, em razão de conferir à planta suscetibili-
dade ao Bipolaris maydis (Ullstrup, 1972). 

Os tipos de citoplasmas, CMS C ou CMS S, dos materiais usados, embora 
fossem previamente conhecidos, foram identificados pela análise molecular 
empregando as reações de PCR com primers específicos (Liu et al., 2002; 
Souza et al., 2013) (Figuras 1 e 2), permitindo associar e confirmar o tipo de 
citoplasma verificado por meio do acompanhamento da microsporogênese e 
microgametogênese.
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Figura 5. Microsporogênese em milho com microsporócito primário em diferentes 
fases da meiose I, fotos na parte superior: zigoteno (esquerda), paquíteno (centro) 
e diacinese (direita).  Fotos na parte inferior: anáfase (esquerda), telófase (centro) 
e final telófase I/inicio prófase II (direita). Fotos tiradas em diferentes magnificações.
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As fases da microsporogênese (Figuras 5 e 6), com a célula-mãe do grão 
de pólen, passando pelas fases I e II da meiose, foram verificadas em todos 
os tipos de citoplasmas N, C e S. Entretanto, estes se distinguiram a partir 
do final da meiose II, isto é, a partir da microgametogênese, que se inicia 
com o micrósporo, imediatamente após a telófase II (Figura 6). No tipo de 
citoplasma normal, o grão de pólen passou pelas fases de diferenciação com 
divisões do núcleo, citocineses, atingindo a fase de maduro (Figura 7). 

Figura 6.Microsporócito secundário, díade (foto a esquerda na parte superior) em 
fases da meiose II, metáfase (centro) e telófase (direita).  Fotos na parte inferior mos-
trando tétrades (esquerda e centro) e micrósporo em início de diferenciação para grão 
de pólen. Fotos tiradas em diferentes magnificações.  
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Figura 7. Grão de pólen normal passando pelas fases de mononucleado apresentando 
as camadas exina e intina e o poro germinativo (esquerda) e pela fase de binucleado, 
apresentando-se em final de primeira cariocinese (centro).  Pólen maduro de planta 
com citoplasma normal (N)(direita). Fotos tiradas em diferentes magnificações

Os citoplasmas dos tipos CMS C e CMS S, assim como o N, também pas-
saram pelas fases I e II da meiose. Entretanto, apresentaram degeneração 
do grão de pólen na fase de micrósporo vacuolado, isto é, imediatamente 
após telófase II (Figura 8), antecedendo a fase de degeneração do CMS S. O 
mesmo foi observado por Lee et al. (1980) e Palmer et al. (1992).

O tipo de citoplasma CMS S apresentou degeneração do grão de pólen na 
fase em que este já apresentava o poro e a camada externa (Figura 8), bem 
posterior à fase de degeneração do CMS C. Embora alguns grãos de pólen 
chegassem a apresentar um pouco de preenchimento com amido, não ti-
nham o restante do pólen corado, apresentando-se menores e degenerados. 
Esses dados estão em concordância com os de Ohmasa et al. (1976), que 
verificaram em plantas portando CMS S que os micrósporos degeneraram 
no estágio de uninucleado para binucleado. De acordo com Hanson (1991), 
a esterilidade do CMS C e do CMS S são do tipo esporofítica e gametofítica, 
respectivamente (Hanson, 1991).
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Conclusões
A identificação molecular dos tipos de citoplasmas C e S, empregando 

primers específicos, foi precisa na alocação em grandes grupos, podendo ser 
utilizada em programas de melhoramento para seleção e introgressão destes 
germoplasmas em linhagens-elite. 
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