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0 Brasil e 0 principal produtor mundial de maracuja. Os planrios se
consrituembasicamentede uma Unica especie,P. edulis 1:flavicarpa (maracuja I
amarelo). cuja importancia se deve principalmente a explora~ao comercial do
suco de sew ttutos e ao consumo 'in natura' As varicdades comerciais
! dispbmveis apresentam-sesuscepriveis a um grande nlimero de pragas e
I d~as
Os programas de melhoramento desenvolvidos baseiam-se na
hibrida~ao sexual entre a especieculrivada e especiesselvagens,portadorasde
genes de interesse, porem ha dificuldades metodologicas uma vez que nos
maracujareiros ocorre 0 mecanismode incomparibilidade, e quando se obtem
hibridos interespecificos,estes apresentamfertilidade baixa e variavel, 0 que
Itmita 0 uso de determinadosmetodos de melhoramento Hibridos somaricos
(HS), via fusao quimica de protoplastos, Coramobridos em nosso laboratorio
(Dornelas et al., 1995; Plant Cell Rep 15:106-110), e estao sendo analisados
quanto ao comportamentomeiorico e aspectosagrooomicos, visando definir a
, DOssiveluriliza~ao destes em programas de melhoramento. BotOes florais de
quatro gen6riposdo HS entre P. edulis 1:flavicarpa e a especie selvagemP.
ame/hystina[ HS (E + A) # 12, HS (E + A) # 13, HS (E + A) # 28 e HS (E + I
A) # 35] Coramcoletadose fixados em Carnoy por 24 horas, transferidos para
I etanol 70 % e conservados sob refiigera~ao. Os microsporocitos Coram
preparadospela tecmca de esmagamentoe corados com carmim propionico a 2 I
%. Todas as rasesmeioricas Coramanalisadas.As analises meioricas indicaram
a pres~a de anormalidadescomo a presenya de univalentes, bivalentes e
I tetravalcntes,e altera~Oes,como a pres~a de cromossomosretardatarios na
placa metafasica e pontes anafasicas A analise de viabilidade polinica (V) I
segundo0 metodade Alexander, 1980 (Stain Technology, 55:13-18) indicou, V
= 88,23 % para 0 # 12; V = 83,68 % para 0 # 13; V = 84,20 % para 0 # 28 e V
= 72,90 % para 0 # 35, sendo observado 0 desenvolvimentode ttutos. Esses
hibridos poderao ser urilizados como doadores de I><>lenou como portaI enxertos,casose mostremresistentesa doenyas
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Devido a diversas dificuldades tecnicas e inerentesao material, a
citogeneticade algas e ainda muito pouco conhecida.Neste trabalho
e descrito 0 cicIo meiotico em uma especie de urn genera
amplamentedistribuido no Brasil. 0 material foi fixado em Carnoy
3: I, estocado em etanol 700/. e corado com hernatoxilina. 0 cicIo
me6tico completo foi analisado,destacando-seos seguintesaspectos
incomunsaos eucariotas: 1) No inicio da meiose os cromossomosja
aparecem fortemente condensados. Esse estagio parece
corresponderao zigoteno, a julgar pela posi~aoexcentrica do nucleo
e pelo nucleolo associado extemamente a cromatina; 2) A partir
desse estagio, a celula aumenta de volume e os cromossomos se
descondensam ate atingir 0 estagio difuso. Em seguida, os

cromossomosaparecemcondensadosem diploteno-diacinese
e
seguem0 curso usual da meiose; 3) Durante a tetrade ha uma fast
em que os cromossomos parecem fragmentados, provavelmente
devido a uma forte descondensa~ao de alguns segmentos.
Posteriorrnenteessesnucleos assumemurn aspecto mais uniforrne,
com nucleolo bem desenvolvido; 4) 0 nucleolo parece seT
conservado durante todo 0 cicio, embora nao tenha sido sempre
identificado; 5) Corpos palaTes de colora~ao semelhante a do
nucleolo foram observados em metafase e anafaseII. A ocorrencia
dessesfenomenos em outros representantesdo genero precisa ainda
seTconfirrnada.
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Ack:rencias crom0ss6micas foram relatadas ~la primeira vez em
milho, na dCcadade 30, como resultado de uma mutayao provocada pol urn
gene recessivo denominackJsticky (st), Iermo que caracteriza muito bem 0
aspecto~gajoso dos cromossomosem celulas acometidaspol estamutayao.
Desta data ate hoje, muitos oub"osrelatos foram feitos em diferentesespecies
de plantas, onde a aderencia foi atribuida a fatores geneticos ou ambientais.
Onze cultivares de canola de iX'ocedenciasdistintas, SeIxio quatro (SV
03774,SV 03775, SW 03301, Parkland) pertencentesa especie Brassica
campestrisvaT. oleifera e sete (Alto, CTC-4, PFB-2, Tobin, B 1606, lciola
41, Hyola 401) ~rtencentes a Brassica napus VaT. oleifera, foram avaiiadas
em seu comportamento mei6tico. Todas apresentaram aderencias
crom0ss6micasentre microsporOcitos,em proporyOesque variaram de 2,03 a
12,37%. Todas as rasesda meiose foram afetadas.0 grau de eXJX'cssividade
da anormalidade, contudo, foi bastantevariado. Desde microspor6citos com
poucos cromossomos aderi<k>S,ate aqueles em que todo 0 complemento
cromossOmicoformava uma massa indistinta foram observados. Nos casos
rnaisgraves,a aderencialevou a degenerayio cromatinica. Embora a causada
aderenciacromossOmicapossaser atribuida a furoresgeneticosou ambientais,
a basebioquimica ainda nao e conhecida.Varias hipOtese5foram formuladas
para explicar sua origem, mas nenhuma e conclusiva. No caso das especies
aqui analisadas,nao hi nenhumaevidencia de que as aderenciastenhamsido
condicionadas unicamente pol fatores geneticos, pois todas as cultivares
anaiisadas foram acometidas ~lo fcoomeno c, estas cultivares cram de
procedenciasdistintas e nao geneticamenterelacionadas.No entanto,levandose em consick:rayaoque nero todas as cultivares analisadas,foram igualmente
afetadas,nao se pode descartar a possibilidade de que tenha havido uma
interayao gen6tipo x ambiente causandoaderenciascromoss6micas.Para a
rnaioria das cultivaTes,a esterilidadc do grao de pOlen estevecorrelacionada
com a taxa de aderenciacromossomica.

Os eventos citologicos da gametogenesesac controlados por urn
grande nUmero de genes que atuam desde as mitoses pre-mei6ticas are as
I pOs-meioticas. Muta~Oes nestes genes causam anomalias que podern
comprometer a fertilidade do individuo. Em plantas superiores, inUmeros
mutantes meioticos ja foram descritos. Durante a analise citologica de 60
I acessosde Paspalum do banco de germoplasma do Centro de Pesquisa de
Pecuaria do Sudeste/EMBRAP A (Sao Carlos-SF), detectou-se alguns
mutantes meioticos raramente descritos na literatura. Vanos acessos
I exibiram ausencia de citocinese ao final da meiose I ou meiose II, ou de
ambas as divisOes, dando origem a monades, diades ou triades como
produto final de rneiose. Os microspor6citos da antera 030 fcram
igualmente afetados, mostrando que 0 gene tern penetrancia varlavel.
I Mutante similar foi descrito algumas vezes ern milho. Duas plantas do
acessoBRA-014176 de Paspalum sp. (2n=60) apresentaram,em algumas
I celulas, uma muta~o que afetava a meiose II impedindo a correta
I segrega~o e a segundacitocinese. Como consequencia,formas bizarras de
tetrades foram observadasern alta freqiiencia (99%), inviabilizando grande
parte dos microspor6citos formados. Muta~o semelhante nunca foi
I descrita ern qualquer outra especie vegetal. Urn acesso de Paspalum
regnelli (BRA-019186 ) (2n=40) apresentou fuso divergente na rneiose I
associado a ascensio irregular de cromossomos, levando a fonnac;ao de
I' inUmeros micronucleos nas telofases. Este tipo de mutante tern sido
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descrito ern milho por diversos autores. A maioria dos mutantes meioticos
descritos na literatura foi obtida por indu~o de muta~ao. Nos acessos
aqui analisados, entretanto, todos os mutantes encontrados ocorreram
espontaneamente.
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