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RESUMO 

EVOLUÇRO. CARIOTIPICA ºNO 6ENERO 

Crotalaria L. (LEGUMINOSAE) 

XIV 

Ana Lúcia Pires Cotias de Oliveira 

Orientador: Ora. Margarida Lopes R. de Aguiar Perecin 

· O ginero Crotalaria L. é um dos maiores da

familia Leguminosae, com distribuição nas regiões tropicais 

e subtropicais dos deis hemisférios. No presente trabalho 

·foram anal�sados os cariótipos das espécies C. incana L., C.

holosericea Nees . et Mart., C. brevidens Benth., C.

Janceolata L., e. pallida Ait.-, e. Juncea ·L., e. stipu"laria

Desv., e. paulina Schrank, e. retusa L., e. spectabilis

Roth., C. virgulata Klotzch subsp. grantian.a (Harv.)

Polhill, pertencentes a quatro diferentes seçaes, a fim de

se analisar aspectos da evolução cromossômica e de se 

estabelecer relaçaes entre espéci�s dent�o e entre seções em 

que são classificadas. 

As análises citológicas foram realizadas em 

pontas de raizes, tratadas com B�hidroxiquinolina 0,002 M, e

coradas pelo método de Feulgen. As lâminas•foram preparadas 

através da técnica usual de esmagamento. A metodologia de 

1
bandamento C foi também aplicada a cromossomos metafásicos. 

As espécies foram comparadas segundo os 

valores de comprimento absoluto, relaçac de braços dos 

cromossomos e indice de simetria do car.iótipo, os quais 

foram submetidos a análise de variância � teste de Student-



XV 

Newman-Keuls, visando comparar as espécies através dos pares 

de cromossomos correspondentes. 

Os resultados obtidos revelaram constituiçao 

cromossômica 2n=l4 e 2n=l6, em espécies diplóides, e 2n=32, 

em tetraplóides. Em todas as espécies foi possível 

distinguir cada um dos cromosssomos de cariótipo. Foram 

observadas d�ferenças nítidas entre as espécies analisadas, 

evidenciando que durante a evolução ocorreram alteraçaes na 

estrutura dos cromossomos, embora se possa constatar um 

padrão característico do. ginero. Um aspecto marcante. é que 

todas as espécies apresentaram uma constrição secundária no 

primeiro par de cromossomos, em posição diferente de espécie 

p_ara espécie. 

As espécies tetraplóides C. paulina e e.

stipularia apresentaram redução no tamanho dos cromossomos, 

comparado às espécies diplóides. Além disso, o número de 

cromossomos_ com constrição secundár.ia não se correlaciona 

com o aumento do nível de ploidia. A ocorrincia de 

�nfiplastia sugere sua origem alopoliplóide. 

A uti 1 ização de testes preliminares da 

metodologia de bandamente C não mostrou diferenciação 

�onspícua de bandas nos cromossomos. 

Na seção Crotalaria, cujas e�pécies acumulam 

características florais especializadas observaram-se 

cromossomos menores, enquanto na subseção Longirostres, 

marcantemente reduzidos em tamanho, combinados com cariótipo 

menos simétrico. Isto sugere uma tendiR·cia de redução do 

;comprime�tQ cromossômico . e diminuição da simetria do 

cariótipo no curso evolutivo. Estudos envolvendo maior 

número de espécies s�o necessários para sugerir um 

direcionamento da mudança cromossômica n!ID· gtnero como um 

todo. 



SUMMARY· 

KARVOTYPIC EVOLUTION IN THE GENUS 

Crotalaria L.(LEGUMINOSAE) 

XVI 

Ana L�cia Pires Cotias de Oliveira 

Orientador: Ora. Margarida L. R. de Aguiar - Perecin 

The genus Crotalaria is one of the largest of 

the family Leguminosae, with a distribution in the tropical 

and subtropical regions of the two hemispheres. ln this 

study the karyotypes of the spwcies C. incana L., C.

holosericea Nees · et Mart., C. breviden� Benth., e. 

lanceolata L., e. pallida Ait., e. Juncea L., e. stipularia

Desv., C. paulina. Schrank, e •. retusa L., C. spectabilis 

Roth. and C. virgulata Klotzch subsp. grantiana (Harv.) 

Polhill, belonging to four different sections, were analyzed 

in order to a�alyz� aspects of the chromosome evolution and 

to establi.sh relationships amorig tt:ie species within and 

between the sections in which they· are classified. 

The cytological studies were performed on 

roots tips, treated with 8-hydroxiquinolin 0,002M, and 

stained by the Feulgen method. The slides. were pr�pared 

using the usual squash technique. The C-banding method was 

,also applied to chromosomes in metaphase. 

The total lenght, the arms ratio and the 

symmetry index of the karyotype were compàred among the 

species using the analyzes of variance and the Student-
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Newman-Keuls test far the comparison af mul tiple means. 

Carresponding chrcmosome pairs were _compared among species. 

of 2n=14 

The resul ts revealed 

and 2n=16 in diploid 

chromosome complements 

species and 2n=32 in 

tetraploids. It was possible to distinguish the chromosomes 

in all the species. Distinct differences were observed among 

the species anal yzed, showing that structural chromosomes 

alterations have ocurred during their evolution, but it was 

still possible to confirm a characteristic pattern for the 

genus. One notable aspect is that.all the species possess a 

secondary constriction, on the f irst pair of chromosomes, 

that varies in position among the species. 

The tetraploid species C. paulina and e.

stipularia present a reduction in chromosome size compared 

with diploid species. ln these sp�cies the numbers of 

chromosomes showing 

correspond w� th the 

The occurrence of 

a secondary constriction does not 

increase from .diploid to tetraploid. 

amphiplasty ·suggest an allopolyploid 

origin. A previous test using a C-banding methodology did 

not showing differentiation conspicous bands in chromosomes. 

ln the section Crotal aria, in which species 

.accumul ate special i zed floral characteristics, chromosomes 

are noticed to be markedly reduced in size, combined with a 

less symmetrical karyotype in the subsection Longirostres. 

This suggest a tendency to reduce the length of chromosomes 

and the sym�etry of _karyotypes in the.course of evolution. 

Studies envolving a greater number of species are necessary 

to confirm the direction of chromosome changes in the genus, 

as a whole. 



1. INTRODUÇAO

l 

Crotalaria é um dos maiores gineros da fam·i

lia Leguminosae, abrangendo cerca de 600 espécies com 

distrib�ição nas regiees · tropicais estendendo-se às 

subtropicais, especialmente no Hemisfério Sul. O maior.cen

tro de diversidade ocorre na africa e Madagascar, represen

tado por aproximadamente 500 espécies, constituindo-se no 

maior ginero da África tropical (POLHILL, 1982). A India é 

um centro secundário, do qual vários grupos podem ter se 

dispersado_ para a Austrália e leste do Novo Mundo. 

No continente americano sua distribuiç�o es

tende-se do sul dos Estados Unidos até o Uruguai e regiões 

subtropicais da Argentina ( SOARES & SOUZA, 1976), regis

trando-se 71 espécies ·(LEWIS, 1987). O Brasil parece apre

sentar -a maior. diversidade em virtude de sua grande extensão 

territorial na faixa tropical. BENTHAM ( 1859), na Flora 

Bras.i l.iensis, refere-se a 3-2 espécies. Os registros 

posteriores n�o ultrapassam �2 espécies (�OENNE, 1939; ou- ·

CKE, 1939; BRAGA, 1960; PIO CORREA, 1984; LEWIS, 1987). 

· • WINDLER & SKINNER (1982) descreveram oito espécies novas,

nativas do Brasil,. e preparam uma.ampla revis�o taxon6mica

das espécies americanas, a ser publicada na série Flora 

Neotrópica.
·� 

As espécies do ginero s�o erva� ou·arbustos, 

anuais ou· perenes· de vida curta, que atingem de 40 cm a 3 m 

de altura • Crescem numa larga faixa de ambientes, ao longo 

dos rios, ·próximo ao litoral, campos, restingas, regiões de 

cerr�do, caatingas e margens de florestas, sendo sua 
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distribuição 1 imitada apenas pela alta exigincia de luz, 

susceptibilidade ao frio e à seca extrema. Tendem a ser 

colonizadoras e comumente s�o encontradas em lugares 

alterados pelo homem, em margens de rodovias, terrenos 

baldios, campos abandonados e como invasoras ou plantas 

daninhas em pastagens e campos cultivados; Vulgarmente s�o 

conhecidas como . xique-xique, cascaveleira, chocalho-de

cascavel, manduvira, feijão de guises, gergelim bravo, ma

racá, feij�o de boi, entre outros (veja refer�ncias em 

DUCKE,1939; BULISANI et alii 1980; BISBY & POLHILL� 

1973;LORENZI,1982; PIO CORREA,1984.) 

Algumas espécies t�m uso agricola 

diversificado, tais como, adubaç�o verde (C. pallida, e. 

retusa. e. breviflora, C. juncea, C. lanceolata),controle da 

eros�o do solo ( C. brevidens e C. lanceolata), controle de 

nematôides em cultives agricolas(C. spectabilis) e come 

cultivo de cobertura em plantaçOes de chá, coco e borracha 

( C. pal lida). Numerosas espécies,. entre as quais, e. 

spectàbilis, C. incana, e C. micans, silo indicadas como 

forrageiras, registrando-se em seu feno cerca de 15% a 20% 

de proteína. Entretanto, na época de frutificaç�o tornam-se 

nocivas devido ao acúmulo de alcalóides altamente tóxicos 

nas sementes� o que tem limitado o seu uso comó forrageira 

�LORENZI, 1982). C. juncea é a principal espécie cultivada. 

Na f ndia sua fibra é empregada na fabricação de lonas, 

cordas, redes de pesca, papel e na confecç�o de diversos 

utensilios (DUKE, 1983). No Brasil foi introduzida no século 

XIX para adubaç�o verde, principalmente na cultura da cana

de-açúcar. Ultimamente, esta espécie vem apresentando 

interesse crescente na in�ústria d7 papel, pelo que se tem

fomentado o seu plantio como produtora de fibra de alta 

qualidade (AZZINI et alli,1981). 

As espécies de Crotalaria apresentam 

marcante diversidade de caracteres morfológicos, que permite 
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a sua separaçao -em seçaes dentro do ginero. Estudos 

biossistemáticos envolvendo aspectos palinolégicos, padr�o 

da col_!lposição de aminoá'cidos livres. e alcalóides nas 

sementes, conteúdo de DNA, área e massa nuclear tim 

contribuído no esclarecimento de relaç�es de afinidade entre 

as espécies(DATTA & BAGCHI, 1969; MELHEM, 1966; GUPTA, 1976; 

PILBEAM & BELL, 1979; PILBEAM et a�ii, 1979.) 

Os estudos citogenéticos realizados, embora 

numerosos, têm se 1 imitado a determinaçaes do número de 

cromossomos, descrição de cariótip6s em algumas espécies e 

.análises meióticas. Em tais estudos não tem sido explorado 

todo o potencial de avaliação da variabilidade cariot.i.pica, 

como parâmetro de análise para mostrar poss.i.veis relaçeles 

entre espécies e seu uso em agrupamentos dentro do gênero.· 

No presente trabalho foram utilizadas 

.espéc:ies de Crotalaria que tim ocorrincia no Brasil, com o 

objetivo de se analisar o cariótipo, como contribuiç�o ao 

estudo da evoluç�o cromossômica e a avaliaç�o do tratamento 

ta><onômico das espécies em seç;eles dentro do gênero. 
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2. REVISAO DE LITERATURA

2.1. Posição taxonômica do g�nero Cratalaria 

O ginero Cratalaria pertence à familia Legu

minosae, subfamília Papilionoideae. Inicialmente foi in

cluido na tribo Genisteae, subtribo Crotalariinae (BENTHAN &

HOOKER, 1865). Posteriormente, HUTCHINSON (1964) criou a 

tribo Crotalarieae para incluir Crotalaria e dois pequenos 

g�neros relacionados, Heylandia e Friatrapis. POLHILL (1968) 

analisou a afinidade destes pequenos gineros .com Cratalaria 

é incorporou as espécies que os compaem, em subdivisaes do 

ginero Cratalaria. Assim, a _espécie Priatrapis inopinata 

Harms passa a C. inapinata, -na seção Hedriacarpae e o ginero 

monotipico Heylandia foi incluído em um grupo distinto da 

seçilo Calycinae. POLHILL (1981) ampliou os limites da tribo 

para incluir ló gineros, a maior parte dos quais 

provenientes de tribos da classificaç�o de HUTCHINSON 

(1964), como: Lotononideae (Lebeckia, Aspalathús, Latananis, 

Pearsania, Dichi Jus, Rathia, Wibargia, Robynsiophytan, 

Bolusia, Buchenraedera, Sellocharis, Anarthraphyllum, Mela

labium), Borbonieae (Rafnia) e Gen�steae (Spartidium). Todos 

os gineros da tribo ocorrem no sul da Africa, com exceção de 

:Anarthrophyllum, que se distribui nos Andes chilenos e 

argentinos, enquanto Sellacharis, no sudeste do Brasil. 
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2.2. Caracterização e· subdivisaes do g@nero Cratalaria 

POLHILL (1968), ap6s dissecar centenas de 

flores de um grande número de espécies em todo o ginero, 

identificou oito características particularmente distintas 

para identificar o ginero: (1) estames monadelfos com.bainha 

fendida, do ápice até a 'proximidade da base; (2) anteras 

alternadamente, longas basifixas e curtas dorsifixas; 

. (3) estilete com uma ou du.as file.iras de pelos, em direção 

.•ao ápice; (4) ovário estipitado; (5) carena projetada em uma

quilha distinta; (ó) asas com fileiras de sulcos, em forma

de meia�lua, entre as veias superiores; (7) estandarte com

uma curta unha e dois pequenos apindices na face interna da 

.base; (8) cálice c-om (4-)5 lobos desiguais, às vezes com os 

lobos superiores e laterais concrescidos ou unidos quase

sempre até o ápice, ou com o tubo levemente alongado na

parte inferior, ou bilabiado com o tubo alongado na parte

superior e inferior� mas com lobos relativamente grandes.

Os frutos, na maioria das espécies, s�o inflados. Embora

estes caracteres ocorram quase sempre juntos, um ou dois

podem estar ausentes em algumas espécies.·

Vários sistemas de subdivisão do g�nero foram 

propostos, desde Wight & Arnott(l834) a Baker(l914) e

Wilczek(1953), separando as espécies em um número variável 

de ser;aes, com base em caracteres como n�mero de folíolos, 

número e· tamanho das flores nas inflo·resc�nci·as, hábito da 

planta, entre outros(Cf.POLHILL,1968). Os referidos sistemas 

foram considerados insatisfatôrios por PDLHILL(19ó8),o qual 

apresentou, inicialmente, uma divisao em onze ser;Oes para o· 

ginero, com base na morfologia floral. 
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Entretanto, a diversidade de ginerc e a 

scbrepcsiçãc de caracteres em espécies de diferentes grupos, 

levaram à realização de ·-estudos envolvendo taxonomia 

numérica. Assim, BISBY (1970) analisou 52 caracteres 

morfológicos em 273 espécies de. Cratalaria, o mesmo material 

usado por Polhill na classificaç•o ortodoxa. Avaliou a 

contribuiçao de cada um destes caracteres e determinou · os 

mais úteis neste tipo de classi_ficação. BISBY (1973) aplicou 
métodos de classificação numérica, constatando que o 

agrupamento obtid� p�lo procedimento de ligação simples foi 

o que .mais se aproximou da classificação de Polhill,

utilizando métodos ortodoxos, em agrupamentos acima de

espécie. O estudo forneceu evidincias adicionais sobre o

padrão de similaridades dentro dos grupos e uma indicação de

afinidades em espécies isoladas · e  marginais, excluídas

destes grupos. BISBY & POLHILL ·(1973) compararam estas

classi f icaçaes, discutiram as dis.crepâncias existentes 

quanta à posiç�c de seçaes e de espécies nos grupos 

principais e à margem destes grupos. Disto resul teu uma 

classificação melhor em que o nú�ero _de seçaes foi reduzido 

para cito e novas subseções foram criadas (Quadro 1). Este 

sis:tema foi estabelecido com base ·em estudos das espécies 

africanas de Crotalaria e nem sempre é aplicável às espécies 

americanas. 

Segundo POLHILL (1968) ·cerca de metade do 

ginero tem flores especializadas. Estas se caracterizam por 

apresentarem um cálice bilabiado e ·  alongado na parte 

inferior; os apindices do estandarte ·são estritamente 

piramidais ou lameliformes, restritos à lamina; o bico da 

;carena é freqüentemente retorcido; o estilete apresenta 

pelos organizados em espiral ou em duas fileiras. Para o 

autor esta especializaç�o tem relaçgo com a·maior eficiincia 

na polinização entomófila. Assim, o desenvolvimento de 

lábios no cálice pode aumentar o. apoio à corQla e maior 

proteção ao ovário; a espiral retorcida do bic:o da carena 



reduz a abertura ·através da qual o pOlen é eMpelido, 
controlando a sua sa.í.d�; o padrlo de pelos no estilete
faci 1 i ta· a condução do pólen; e a ·1or11a dos api-ndices do 
estandarte talvez estimule maior atividade do inseto, quando 

em acesso ao nectário, 

(POLHILL, 1982). 

localizado na · base do cálice 

Todas as características especializadas sa0

encontradas nas espécies da seção Dispermae, que também 
apresentam outros padr5es de especializaç�o: silo efêmeras, 
pirof.í.ticas, os racemos primários são aumentados pelo 

• agrupamento de f leres axilares, os frutos pequenos, poucas

· sementes e estas freqüentemente são ariladae. POLHILL (1982)

considera as caracter.í.sticas nllo especializadas como
primitivas e as especializadas, avançadas ,,. embora o padrão
como um todo sugira que as especializac;aes podem ter surgido

em estágio relativamente inicial de evoluç�o do g'enero.

2.3. Representação do g�nero Crotalaria no Brasil 

O registro das espécies m;;, Crotalaria que 
crescem no Brasi 1 ainda é escasso e 'fragmentado. Alguns 
estudos ·envolvendo espécies do g'enero •tiweram por objetivo 
registrar sua ocorrência como plantas ·•ninhas, tóxicas, 
além de sua utilizaçlo como adÜbação '1'E?rde(HOEHNE,1939; 

ARANHA,1972; L□RENZI,1982; PIO CORREA9af9E4). Outros d�o 

enfoque taxonêmico, mas em geral são :T'esti:r. i tos à flora de 

regiê5es especificas(BENTHAM,1859; DUCE.,.ll.?39; BRAGA,1960; 

ANGELY,1965; SOARES 
MAY0,1980; MOR! & 

& SOUZA,1976; KL'EllUl 1979• . ' ' 

BOOM,1981; LEW IS , 19.!Ji ) • A 

HARLEY &

tabela 1 
· apresenta uma relac;ilo das espécies registradas por estes
autores às quais foram associadas à seç�m e subseç�o a que

pertencem, segundo a classificaçilo :tte POLHILL(1982).
Entretanto, para algum�s espécies não há ide�tificaç�o da
seç�o por· não con�tarem da classificaç�o de POLHILL(1982).



8 

Destas, as registradas por WINDLER & SKINER(1982) são 

espécies novas, nativas da América tropical, ou espécies com 

nova nomenclatura. As denominaçOes que correspondem a 

sinonimias foram colocadas logo após a nomenclatura vigente, 

seguido-se a orientaç�o de POLHILL (1968, 1982), WINDLER & 

SKINER( 1982) e LEWIS (1987). Este levantamento, realizado 

pelo presente autor, teve por objetivo organizar um quadro 

representativo das espécies de Crotalaria no Brasil,' uma vez 

que um estudo taxonômico mais amplo do ginero ainda não foi 

realizado. 

Quadro 1. Subdivis�o do G�nero Crotalaria, segundo BISBY & 

PDLHILL (197:JJ. 

Seção 1. Grandiflorae 

Seç�o-2. Chrysocalycinae 

Seção 

Seção 

Seção 

. Seção 

Sec;�o 

3. 

4. 

5 • 

Subseç�o Incanae 

Su_bseção Stipulosae 

Subseção Glaucae 

Subseção Chrysacalycinae 

Subseção Tetralabacalyx · 

Hedriocarpae 

Subseção Hedriocarpae 

Subseção Macrastachyae 

Geniculatae 

Schizostigma 

ó • .  Calycinae 

7. Crotalaria

Subseç�o Crotalaria

Subseção Longirostres

Seção e. Dispermae 
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Tabela 1. Espécies de Crotalaria registradas no Brasil 

Seção / Espécie / Referincias 

Seção Chrysocalycinae 

1. C. incana L.( BENTHAM, 1859; DUCKE,
1939; ANGELY, 1965; SOARES & SOUZA

1976; KLEIN, 1979; HARLEY & 
MAYO, 1980; .MORI & BOOM, 1981; LO
RENZI, 1�82;LEWIS,1987) 

2. C. micans H B K.( MORI & BOOM 1981;
LEWIS1987)
C. anagyroides Kunth.( BENTHAM,1859;
DUCKE,1939; BRAGA,1960; ARANHA et

alii,1972; SOARES & SOUZA,1976; 
KLEIN,1979; LORENZI,1982). 

3. C. holosericea Nees et Mart.(BENTHAM,
1859; SOARES & SOUZA,1976; HARLEY &
MAY0,1960; MORI & BOOM,1981;.
LEWIS,1987).

4. C. bahiensis Windler & Skiner (LEWIS,
1987)

5. C. unifoliolata Benth.(BENTHAM,1859;
PIO CORREA,1984).

6. e. rufipilia Benth.(BENTHAM,1859;
PIO CORREA,1984).

7. C. vitellina Ker.
SOARES & SOUZA,1976;
LEWIS,1987).

(BENTHAM,1859; 
KLEIN,1979; 

e. e. maypurensis H.B.K.(BENTHAM,1859;
DUCKE, 1939).
e. depauperata Mart. (BENTHAM,1859;
SOARES & SOUZA,1976; PI□ ·coRREA,
1984).

9 .  C. pilosa Miller(LEWIS,1987). 

Origem 

Pantropical 

América 
Tropical 

América 
Tropical 

América 
Tropical 

(Brasil) 

América 
Tropical 

América 
Tropical 

América 
Tropical 

Africa 



Tabela 1 (Continuação) 

Subseçao Macrostachyae 

10. C. pallida Ait.(LEWIS,1987).
C. mucronata Desv. (BRAGA,1960; 
ARANHA et alii,1972; KLEIN,1979; 
LORENZI ,1982) • .  
e. striata D.C.(BENTHAM,1859; SOA
RES & SOUZA,1976; PIO CORREA,
1984).
var. obovata (G. dom) Polhill(MORI &
BOOM�l981; HARLEY & MAY0,1980).

11. e. lanceolata E. Mey (ARANHA et alii
1972; LORENZI, 1982; LEWIS,1987.

12. C. brevidens Benth. (LEWIS, 1987
e. laeta Mart(BENTHAM,1859).

Seç�o Geniculatae 

13. C. sphaerocarpae Perr. ex·oc 
C. nubica Benth.( HOEHNE,1933).

Seção · Calycinae 

14. C. juncea L. ( BENTHAM,1859; BRAGA,
1960; .LEWIS, 1987).

15. C. paulina Schrank.(BENTHAM,1859;
HOEHNE,1939; SOARES & SOUZA,1976
LEWIS, 1987).

16. C. stipularia Desv. BENTHAM,1859);
DUCKE,1939; BRAGA,1960; ANGELV,
1965; SOARES & SOUZA,1976; LEWIS,
1987).

17. e. sagittalis L.(HOEHNE,1939i.

18. e. nitens H.B.K.(BENTHAM,1859; PIO
CORREA,1984; LEWIS,1987).

19. C. breviflbra (BENTHAM,1859; PIO
·coRREA,1984).

20. C • .  flavicoma Benth. (BENTHAM,1859).

10 

Pantropical 

Africa 

Africa 

Africa 

India 

Brasil 

India e 
América 
do Sul 



Tabela 1. (Continuaçgo) 

2l. C. goiasensis Windler & S�iner. 
(WINDLER & SKINER,1982). 

Seção Crotalaria 

Subseçgo Crotalaria 

22. C. retusa L.(BENTHAM,1859; HOEHNE,
1939; DUCKE,1939; BRAGA,1960; 
SOARES & SOUZA,1976; PIO CORREA, 
1984; LEWIS,1987) • 

. 23. e. spectabilis Roth. (SOARES & SOUZA 
1976; LORENZI,1982). 

24. C. verrucosa L.(BENTHAM,1859; SOA-
RES & SOUZA,1976; PIO CORREA,
1984).

Subseçgo Langirostres 

25. C. brachycarpa Benth.(BENTHAM,1859
LEWIS,1987).

26. C. virgulata Klotzsch subsp.
grantiana (Harv) Polhill. (COTIAS DE
OLIVEIRA, trabalho de campo).

Espécies sem identificaçgo de seçgo 

27. C. pteroleuca Desv. BENTHAM (1859).

28. C. pahliana Benth.(BENTHAM,1859).

29. C. otoptera Benth.(BENTHAM,1859).

30. C. subdecurrens Benth.(BENTHAM,1859).

31. C. vespertilio Benth.(BENTHAM,185�).

32. C. tweediana Benth. (BENTHAM,1859;
ANGELY,1965).

33. C. hilariana Benth�(BENTHAM,,1859;
ANGELY,1965).

34. C. bellii Windler & Skiner.(WINDLER
& SKINER,1982). 

América 
Tropical 
(Brasil) 

Asia 

Asia 

Asia 
Tropical 

Africa 

América 
Tropical 

11 
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C. foliosa Benth.(BENTHAM,1859).
C. divaricata Benth.(BENTHAM,1859).
C. acutiflora Benth.(BENTHAM,1859). ·

35. C. clausseni Benth.(BENTHAM,1859).

36. C. velutina Benth.(BENTHAM,1859;
DUCKE,1939).

37. C. barretoensis Windler & Skiner. 
(WINDLER & SKINER,1982). 

38. C. brasiliensis Windler & Skiner. 
(WINDLER & SKINER,1982). 

39. C. harleyi Windler & Skiner.( LEWIS,
1987).

40. C. hatschbachii var sericea. Windler
& Skiner (WINDLER & SKINER,1982).

41. C. irwinii Windler & Skiner.(WINDLER
& SKINER,1982).

....... ,

(Brasil) 

América 
Tropical 

(Brasil) 

América 
Tropical 

(Brasil) 

América 
Tropical 

(Brasil) 

América 
Tropical 

(Brasil) 

América 
Tropical 

(Brasil) 

1.2 

2.4. Estudos citogenéticos no g�nero Cirotalaria 

Os primeiros estudos cimll.dígicos realizados 

.em Crotalaria referem-se à de número de 

·cromossomos, iniciados nos anos 30. O levamtamento realizado

por SEN (1938),lista o número de cromoss'DmllS em dez espécies

e registra pela primeira vez os númer.;os ;;sra C. incana, e.

argyrea e C. striata. Todas apresentam.::bn=.ll6, com exceçio de

C� incana, 2n=14. ATCHINSON (1950) amplia essa lista para 29

espécies, incluindq os tetraplóides C. PJJmila e C. pilosa
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com 2n=32. · Atualmente, cerca de 136 espécies Já fpram 

analisadas citclogicamente, das quais 86¾ slc 2n=16, 3¾, 

2n=14 e 11¾, 2n=32.(Veja referincias em DARLINGTON & WILIE, 

1955; MOORE, 1973 e 1977; LOVE, 1970, i973 e 1975; WINDLER 

(1974) ; GOLDBLAT, 1981 e 1984.) 

O número básico de crcmosscmcs de ginerc e 

x=8 , atribuído já nos estudes iniciais (SEN, 1938; 

ATCHINSON, 1950) e hoje confirmado por vários autores (RAINA 

& VERMA,1979; G.OLDBLAT,1981; VERMA et alii,1984). A origem 

do número deriyado, n=7 foi explicada por dois mecanismos: 

através de redução aneupl6ide, por perda de um par de 

cromossomos a partir de uma forma ancestral x=B (SEN,1938) 

cu por translocação, envolvendo a perda de centrêmeros, sem 

perda de material genético essencial (ATCHINSON,1950). A 

hipótese da reduç�o aneupl6ide foi apoiada pelas observaçOes 

de ROY & SINHA (1959) ao constatarem a formaç�o de gametas 

n=7 em C.sericea, de constituiç�o 2n=16 e de DATTA & 

GHOSHAL(1969) ao registrarem pela primeira vez o número de 

cromossomos de C.capensis, 2n=14. Por outro lado, PATIL & 

CHENNAVEERAIAH(1975) admitiram a origem de C.incana, 2n=14, 

a partir de C. mucronata ( atual · C. pal 1 ida), através de 

rearranjos cromossêmicos, como translocação reciproc•, após 

efetuarem comparação dos cariótipos destas espécies. Segundo 

GOLDBLAT(1981), a reduç�o aneuplóide é observada em outros 

gineros e espécies da tribo Crotalarieae. Este autor admite 

que x=9 é o número básico da tribo, ocorrendo nos gineros 

Lebeckia, Uiborgia, Aspalathus, Bolusia, Lotononis e 

Melolobium • O ginero sul-africano · Aspalathus apresenta

aneuploidia em várias linhas, com n=B em muitas espécies e

:n=7 em a�g1,1mas outras. Os. gineros Crotalaria e Rafnia tim 

número básico x=S. O número derivado n=7 ocorre apenas no 

ginero . Crotalaria, subseçao Incanae e na espécie e.

capensis,seç�o Grandiflorae. Os gineros Pearsonia 

.tGamwellia), Rothia e ·Dichilus aparentemente tim n6mero 

básico x=7, conhecidos apenas por uma contagem de 
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cromossomos. No ginero sul-americano Anarthrophyl Jum, duas 

espécies apresentam n=12 e, possivelmente, são x=ó. Este 

nllmero discordante daqueles observados nos demais gineros, 

sugeriu a GOLDBLAT(1981) uma posição alternativa do ginero 

Anarthrophyl lum na tribo Genis_teae, próximo ao ginero 

Lupinus. 

As análises cromossômicas efetuadas em 

espécies de Cratalaria mostraram que o comprimento absoluto 

dos cromossomos varia entre 1,1 �m em C. medicaginea, e 7,65 

�m em C. ferruginea, enquanto o comprimento do lote haploide 

.também varia em.grande extensão, de 10,92 �m em C. max�laris 

e 47,91 �m, em C. ferruginea, espécies dipl6ides , 53,95 �m 

em e. nitens, espécie tetraplóide(MAGOOM et alii, 1963; 

DATTA & CHOUDHURY, 1966; DATTA & GANGULY, 1967; DATTA & 

GHOSHAL, 1969; CHENNAVEERAIAH & PATIL, 1973; GUPTA & GUPTA, 

1978; RAINA & VERMA, 1979; VERMA et alii, 1984). Os 

cromossomos silo predominantemente · metacintricos e os 

cariótipos.analisados apresentaram indices de simetria(TF%) 

elevadas, alcançando 48,1 como observado em C. anagyraides, 

enquanto poucas espécies apresentaram indices mais baixos, 

próximos a 35,9, como em C. verrucasa (GUPTA & 

GUPTA,1978) .Os ·cari6tipos foram classificados por VERMA et 

alii, (1984) em lA, 2A, 1B, 28 e 3B, segundo as categorias 

p_ropostas por STEBBINS( 1971). 

A maior parte dos trabalhos tem identificado 

constrir;ões secundárias na maioria das espécies. 

Entretanto, e;, número e a posic;ilo variam nos diferentes 

pares de cromossomos(DATTA & GANGULY, 1967; CHENNAVEERAIAH &

PATIL, 1973; GUPTA & GUPTA, 1978). VERMA et alii (1984) 

referem-sei- a constriçêSes secund�rias sempre associadas ao 

primeiro par de homólogos e reconhecem tris local izaçeles · 

diferentes nos cromossomos das espécies estudadas: (a) onde 

as constrir;Oes primária e secundária est�o separadas por um 

pequeno segmento do braço curto; ( b) onde as constric;êies 



16 

priméria e secundária estio.separadas por um segmento menor 

que a do tipo (a);(c) onde a constrição secundária divide o 

braça curto em duas metades iguais. 

Um número variáv.el de cromossomos B foi des

crita em e. browney, e. retusa, e . .iuncea, C. medicaginea, 

e. sericea (GUPTA & GUPTA, 1977) e em e. grahamiana, · C.

grantiana, e. mucronata, e·. australis, e. leioloba, e. 

leubnitiztana (VERMA & RAINA, 1983), e. sphaerocarpae e C. 

tri�oliastrum (VERMA et alii, 1984). Segundo os 

autores,estes cromossomos são pequenos e sem qualq�er 

pareamento na meiose. Em todos os·casos, a sua presença ng6 

foi associada a características morfológicas das plantas 

portadoras. 

2.5. · Ci.togenética_ e relaçaes filogenéticas 

A contribuição da citogenética para o 

esclarecimento de relac;Oes de afinidades entre as espécies 

tem sido efetuada através- de vários en_foques. 

GREILHUBER(1984), em sua abordagem sobre evidências 

cromossômicas na taxonomia, considera que, além do número e

morfologia _ dos cromossomos corados por métodos 

convencionais, outras informações devem ser obtidas sobre o 

conteúdo d� DNA das espécies, a distribuiçgo e quantidade de· 

heterocromatina através do bandamente cromossômico, a 

distinção citoquimica de diferentes tipos de 

heterocromatina, a localização de organizado�es nucleolares 

transcricionalmente ativos, corados pela impregnação com 

prata e, ainda, a identificação de DNA satélite no genoma e

sua relação com bandas he�erocromáticas através da 

hibridac;�o "in situ". 

Nesta 

aspectos referentes 

investigaçêSes desta 

revisão sergo considerados alguns 

a informações que se v'em obtendo em 

natureza ' 
destacando · sua importância 
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para a compreensão da relação entre ta,ca em seus diversos 

níveis. 

As determinaçaes de número de cromossomos tim 

subsidiado discusse:Jes sobre relaçaes filogenéticas em 

leguminosas, com proposiçaes de linhas filéticas e conexaes 

citológicas entre subfamilias e tribos (SEN, '1938; TURNER & 

FEARING, 1959, GOLDBLAT, 1981). Embora as contagens cromos

sômicas marquem o inicio das investigaçêSes ci togenéticas e

tenham alcance limitado, ainda constituem preocupação em 

muitos trabalhos, especialmente relacionados à flora de re

giOes tropicais, onde muit�s espécies ainda não foram ana-

;lisadas (BANDEL, 1974; BIR & KUMARI, 1977; GUERRA, 1986;

SOARES et a}ii, 1988; BAIRIGANJAN & PATNAIK, 1989).

O cariótipo, ainda que baseado apenas na 

morfologia dos cromossomos, pode desempenhar papel 

impo�tante na caracterização de grupos e fornecer e�idincias 

para a reorganização da taxonomia. Neste sentido, o trabalho 

clâssico de Avdulov, 1931, (veja STEBBINS, · 1971) em 

Gramineae, representa a mais abrangente análise de relaçees 

entre gineros de µma grande f amí 1 ia do ponto de vista 

citológico, combinado a características anatômicas, 

histológicas, de desenvolvimento e de d_istribuiç�o geográ

fica. 

As referincias · na 1 i teratura a respeito da 

contrib�ição que estudos sobre cariótipos t�m d•do à 

biossistemática são numerosas. Em categorias mais baixas, 
. 

especialmente a nível de gênero, as i�formaçêSes obtid�s são 

significativas. No gênero Delphinium (Ranunculàceae) existe 

·considerável controvérsia em relação à posiç�o do �ubgênero

Consolida D.C •• · AL-KELIDAR · & RICHARDS ((1981) compararam

espécies de Consolida e espécies de quatro sec;Oes de

Delphinium por meio do _índice de similaridade do cariótipo.

Em grau -limitado, a distância entre as espécies mostrou

correspondincia com os agrupamentos taxonâ�icos, enfatizandó
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a relaçio entre espécies das ser;Oes e apoiando a separar;lo 

de Consolida como ginero independente. As análises 

morfométricas e de conteúdo de DNA indicaram a posir;�o 

evolutiva dos diferentes táxons. 

Em outras situar;�es, as evidincias citológi

cas podem sugerir a transferência de espécies para gineros 

afins, como ocorre com Silene Jongipetala. Esta espécie 

compartilha caracteristicas morfológicas com espécies do seu 

ginero e com as de Dian thus. As análises comparativas do 

cariótipo em espécies de Silene recomendam sua remoç�o deste 

ginero. Entretanto, a sua colocaç�o em Dianthus aind� requer 

que análises citológicas sejam efetuadas neste gênero (BADR 

et alii, 1987). 

No ginero Desmodium, anál·ises cromossômicas 

em espécies de diferentes seçê:!es dos subgêneros Desmodium, 

Dolinera e Sagotia, evidenciaram mai.or semelhança cariot.i-

pica entre espécies da mesma seç�o do que entre subgêneros. 

Por outro lado, as difer�nças em espécies de seções 

diferentes de Sagotia refletiram. a natureza polimórfica· e 

avançada deste subg�nero� 

morf�lógicas (SANJAPPA & 

como sugerido por caracteristicas 
. 

. 

BHATT, 1985). Ainda ha familia 

Leguminosae, 

Phaseolus e 

bioquimic:os 

citológicas. 

e 

a delimitaç�o 

Vigna, com base 

palinológicos 

FORNI-MARTINS & 

dos gêneros M,acroptilium, 

em caracteres morfológicos, 

foi reforçada pelas análises 

CRUZ (1985) analisaram pa-

r�metros da morfologia cromossômica através de diferentes 

testes estat�stic:os, q�e permitiram individualizar cada es

pécie e reuni-las em grupos, muitos dos quais concordantes 

com a separaç�o nos diferentes gineros. As análises 

·cromossêmmi·cas. em Stylosanthes (Leguminosae) ,realizadas por

VIEIRA (1988) mostraram que · materiais tratados como

variedades de S .guianensis sao entidades distinta� do ponto

de vista citológico- dentro do complexo guianensis que também

inclui. outras espécies com cari6tipos distintos. Ainda
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neste trabalho as evidincias cromossômicas reforçaram o 

tratamento de S •. gracil is e de S. campestris como espécies 

distintas dentro do complexo guianensis tal como proposto 

por Ferreira e Costa, 1977 e 1979(Cf.referincias em 

VIEIRA, 1988). 

As relaçOes entre gineros muito próximos, às 

vezes, sao definidas por um único atributo do cariótipo, 

tal como verificado por BRUYNS & VOSA (1987), em certos 

gineros da familia Liliaceae. A bimodalidade, observada nos 

cariótipos de espécies do ginero Bawiea, Drimia, 

Rhadamanthus, ·schizobasis e Litpnthus, sugere origem e 

evolução comuns. Entr�tanto, em cada ginero as espéc1es se 

distinguem pelo índice de bimodalidade, número e morfologia 

dos cromossomos. A estreita relação entre as subespécies de 

Sowiea é confirmada por seus cariótipos idinticos. 

No ginero lxeris (Compositae�Lactuceae) a 

posiçao sistemática das espécies é controvertida e sua de

limitação com gineros afins ainda é incerta. A análise de 

cariótipos em espécies e subespécies de cinco seçaes permi

tiu que PAK & KAWANO (1990) discriminassem as espécies (x=7) 

da seção lxeri.dium c·omo um grupo filogenético distinto que 

seria separado como um ginero indepehdente - Ixeridium e as 

espécies remanescentes ( x=B) seriam referidas como lxeris. 

Neste caso, as características cariológicas forneceram 

critério rigoroso para definir lxeris e gineros afins, desde 

que elas são muito relacionadas por caracteres morfológicos. 

Situação inversa ocorre no· ginero Euphorbia, que é 

considerado como altamente heterog.neo morfológica e

embriologicamente. Citologicamente é complexo, polibásico, 

=com larga faixa de número.de cromossomos (2n=l2 a 2n=200) e

com 40½ de espécies poliplóides. Entretanto, a análise 

cromossômica em espécies de tris sec;Oes garantiu a validade 

taxonômica das sec;ôes Poinsetia e Euphorbium, cujas espécies 

analisadas mostraram número básico x=7 e x=10, 

respectivamente (MEHRA & CHODA, 1978). 
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O potencial de análises cromossômicas para 

distinguir e caracterizar taxa pode ser constatado na ob

. servaç� de caracteres mÚi to sutis, tal come revelado em 

Gasteria por VOSA & BENNET (1990). Das 40 espécies que 

compaem o 

cariótipo 

ginero, 37 foram examfnadas, observando-se um 

com constante indice de bimodalidade e unifcrmi-

dade na posiçac dos cromossomos or.ganizadores de nucléolo. 

Entretanto, nas fases de préfa_se e prometâfase, observa-se

marcante variação quanto à localização de segmentos 

alccíclicos em cromossomos específicos, de alto valor 

diagnóstico para a distinçlo interespecífica. 

A nível infra-especifico, investigaçaes 

citológicas têm contribuído para definir a posição taxonê

mica em súbespécies de Trifalium subterraneum (FALISTOCO et 

alii, 1987), caracterizar variedades em Cajanus cajan (SINHA 

& KUMAR, 1979) e variedades em Clitoria ternatea (MATHEW & 

NINAM, 1989). 

tem 

A variaç�o do conteúdo de DNA em espécies de 

sido objeto de estudos evolutivos (NARAYAN, plantas 

1983), taxonêmicos e de uso práticó no 

et alii,, 

melhoramento de 

espéc:ies cultivadas (BENNET 1977). Marcante 

correspondência entre conteúdos de DNA é observada em 

espécies de um mesmo agrupamento taxonômi co, tal como as 

espécies das seções Montanae, Bovinae e Scariosae, do gênero 

Festuca (SEAL, 1983), espécies das seçêles Albicans,, 

Lanceifolia do ginerc Plantago (BADR et alii, 1987) e 

espécies das seçaes Micranthus e· Fla�ula do gênero 

Ranunculus (D'OVIDIO & MARCHI, 1990). 

No ginero Piper, SAMUEL et alii ( 1986) ob-

1?ervaram que as variac;aes interespeci ficas no conteúdo de 

DNA s�c altamente significativas entre os taxa como um todo 

e entre as espécies dipl6ides e tetraplóides. Entretanto, a 

ccnstatac;C?o de que· espéc:ies dipl6ides do Novo Mundo têm 

maior quantidade de DNA nuclear do que os tetrapléides do 
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Nevo e de Velho Mundo, e que as espécies selvagens em geral 

t@m maior conteúdo de DNA, requer investigar;aes mais amplas, 

úteis na sclur;•o de problemas taxcnômicos no g�nero. 

cromossomos 

A análise 

através da 

da di ferenciar;lo 

caracterizar;lo de um 

linear 

padrgo 

dos 

de 

bandas, utilizando-se metodologias diversas, tem sido 

importante na determinação de afinidade filcgenéti�a em 

plantas. A importância do bandamente cromossômico e o seu 

papel em estudos evolutivos e taxonêmicos são discutidos por 

VOSA (1985), com referincia em pa�ticular ao ginero AJJium,

que mostra variaçgo interespecifica no padrão de bandamente 

C e O. O autor faz referincias a outros gineros como 

Anemone,, Anacyclus e Tulipa, cujos padraes de bandas 

heterocromáticas apresentados entre as espécies se mostrou 

de vaiar taxonêmico. Em espécies cujos cariótipos são muito 

semelhantes, como em Arachis, CAI et alii (1987) 

demonstraram, através do padrão de bandamente C, maior 

interr.elar;ão entre as· espécie,s da seç_ão Arachis,, com exceç�o 

de A. batizocoi. Entretanto, o .  padrão de bandas desta 

espécie indicou sua provável ancestralidade na origem 

alopoliplóide de A. hypagaea. A espé
.
cie A. rigoni, perten

cente à ser;•o Erectoides, é bastante distinta, sugerindo 

considerável divergincia. 

A aplicação mais generalizada do bandamente C 

em plantas apresenta limitaçaes pelo fato de muitas espécies 

não apresentarem regiões de · heterocromatina constitutiva 

que sejam detectá.veis por estas téc:ni·é:as. · Neste aspecto, o 

bandamente S seria mais promissor . porque produz 

. di feren ci.ar;.ão 1 inear ao 1 ongo dos cromossomos, incluindo as 

regiOes ocupadas por heterocromatina constitutiva� 

Entretanto a virtual ausincia de banda G em plantas pode 

envolver aspectos de natureza estrutural e funcional dos 

cromossomos metafásicos (GREILHUBER, 1977),. ou -metodológica 

(LORINDA et alii ,, 1982). Em consonêância .com este último 
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argumento, tentativas vim sendo realizadas para superar 

limitaç�es técnicas (WANG & KAO, 1988). DRE�RY (1988) obteve 

bandamente G em Pinus resinosa, cuJ.o padrão obtido •revelou 

semelhança entre membros do lote hapl6ide. Isto sugere que 

os cromossomos de cada um destes pares sao originalmente 

hom6logos e que a poliploidia desempenhou papel importante 

na· evoluçao de Pinus. Para o autor, o bandamente G neste 

ginero pode ser signif icativc p.ara esclarecer relações entre 

as espécies, uma vez. que é marcante a uniformidade em número 

e quantidade de DNA nuclear neste gênero. Enquanto o 

bandamente G n�o se torna amplamente evidenciado em maior 

número de plantas, ainda faz parte das discussaes atuais a· 

presença ou ausincia de banda G em plantas. VOSA (1989) 

afirma que há um consenso sobre a existincia·de diferenças 

entre cromossomos de plantas e de animais, no contexto de. 

sua diferenciaç�o linear. 

Outros subsídios da citogenética à 

citotaxonomia provim de investigaçaes das regiaes 

org�nizadoras de · nucléolo. ,do·s cariótipos, as quais 

apresentam variaç�o quanto ao número, posiç�o e tam·anho, 

podendo ser marcadores cromossômicos importantes, junto a 

outros parâmetros, na identi f icaç�o de e·spécies e 

interrelaçêes entre gêneros. A localizaç�o destas regiOes, 

através da impregnaç�o com prata, já foi observada em 

muitas espécies, como em Pisum sativum (LAMM, 1981), Vicia 

faba (SCHUB�RT et alii,- 1979), Allium sativum e Beta 

vulgar is (ARMSTRONG & FORD-LLOYD, -1989). No gênero 

Helleborus (Ranunculaceae), D'AMATO & BIANCHI (1989) 

identificaram espécies mais relacionadas quanto ao número de 
1nucléolos, número e tamanho de NOR e de satélites. 

Consideraram a ·espécie H. foetidus como a mais ·primitiva e 

que a diyergência e especiaç�o no gênero foi acompanh.ada 

não só pelo aumento de assimetria do cariótipo, mas também 

pela perd� de heterocromatina e redução no comprimento da 

NOR. 
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Alé� da distribuição especifica do padrlo de 

bandas, as sequincias de D�A altamente repetitivo, podem ser 

detectildas por técnicas de hibridac;lo in si tu. Estas 

técnicas podem evidenciar que espécies 

compartilham sequincias comuns. Estudos 

e gineros afins 

desta natureza, 

e>eistincia de realizados em Triticeae, revelaram a 

sequi'ncias homólogas de DNA repetitivo, em 

maior quanto mais as espécies s�o 

filogeneticamente (FLAVELL et aJii,1983). 

número tanto 

relacionadas 

visando 

No gi'nero Crotalaria, 

estabelecer rel�c;êSes entre 

estudos ci togenéticos 

as espécies, sgo 

.escassos. Logo após a primeira revisgo taxonêmica do gi'nero, 

quando POLHILL ( 1968) propôs sua divis�o em onze gi'neros, 

BOULTER et alii (1970) analisaram os cromossomos de 57 

espécies, classificando-os, segundo 

categorias. Segundo constataram, as 
, 

. 

. 

o tamanho, em 

espécies das 

tri's 

sec;aes 

Grandiflorae e 

as espécies 

Incanae apresentavam os maiores cromossomos; 

das seçêSes Hedri-ocarpae e Macrostachyae

mostravam cromossomos de forma- e tamanho variáveis; 

enquanto na subsec;go Longirostres e sec;ão Dispermae as 

espécies apresentavam os menores cromossomos. Este trabalho 

foi baseado em dados puramente qualitativos, uma vez que n�o 

foram realizadas medidas crómossêmi-cas. Os autores 

reconheceram esta 1 imi tac;�o e • a 

investigação citológica mais ampla, 

necessidade de uma 

com referi'ncia a 

comprimento absoluto de cromossomos, localização do 

centrômero, comprimento relativo e posiç�o da constriçgo 

secundária, a fim de que se obtenham maíores· informac;ê:ses 

sobre afinidades dentro do g'inero •. O presente. trabalho se 

:coloca dentro desta perspectiva. 
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Foram estudadas citologicamente onze 

.espécies, pertencentes a quatro sec;aes do ginero Cratalaria: 

C. incana L., C. halaserice,a Nees et Mart. (Sec;�o 

·chrysocalycinae); e. brevidens Benth., C. lancealata L., e.

pallida Ait. (Sec;�o Macrastachyae); C. juncea L., C.

stipularia Desv., C. paulina Schrank (Seção Calycinae); e.

retusa L., C. spectabilis Roth., C. ,virgulata Klotsch subsp.

·gran�iana (Harv.) Polhill (Sec;�o Crotalaria). As figuras de

l a 4 apresentam aspectos da inf lorescincia das espécies

estudadas. Todas as espécies são anuais, com excec;�o de C.

pallida que é perene de ciclo curto.

As sementes das espécies selvagens usadas 

neste estudo foram coletadas no campo em seu habitat natu

ral. As sementes de e. iuncea, a espécie ma.is cult.ivada, 

foram doadas pela Empresa de Papéis Pirahy (Piracicaba-SP), 

as de C. spectabil.is e C. paulina,também cultivadas, foram 

doadas pelo Centro de Pesquisa Agropecuária do Cerrado 

(Bras.i. l ia-DF) e posteriormente multiplica.das por plantios 

nos campos experimentais da ESALQ/USP. Após a coleta, as 

sementes foram acondicionadas em sacos de papel e mantidas 

em câmara seca, para conservar sua viabilidade.

Para cada espécie em estudo foram feitas ex

cicatas dos ramos florais, frutos e sementes, que foram re

gistradas· e mantidas no Herbário Alexandre Leal Costa 

(ALCB), do Departamento de Botânica do Instituto de Biologiá 
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da Universidade Federal da Bahia. A identificaç�o das 

espécies foi fei t;a por comparac;ão e.cm materiais existentes 

· no Herb-ário ALCB e, quando necessário., por especialistas no

estude da familia L�guminosae. A tabela 2 lista o nome das

espécies por sec;�o e subsec;::lo do ginero, e seu número de

registro no Herbário e local de coleta.

3.2. Análise dos cariótipos 

As análises citolQgicas foram realizadas em

células meristemáticas de ponta de raiz, obtidas de sementes 

.em germinac;:go. 

3.2.1. Obtenc;:go das 

fixação 

raízes, pré-tratamento e 

As sementes das espécies em estudo foram 

escarificadas mecanicamente e postas para embebic;:ão durante 

2-3 horas. Em seguida, foram transferidas para vasos 

contendo vermiculita umedecida e mantidas à temperatura 

ambiente, entre 24 º C e 28 º C, ou em banho-maria a 28 º C. 

As raízes crescendo ativamente, ao atingirem 

1-2cm de comprimento, foram coletadas entre 11 :00 horas e

16:00 horas e submetidas a pré-tratamento em solução de 8-

hidroxiquinolina 0,002 M durante 2 a 2:30 �oras, à tempera

tura ambiente. Após o pré-tratamento, as raízes foram

fiMadas em etanol acético (3 partes de etanol e 1 parte de

ácido acético) durante 18-24 horas,transferidas. para álcool

a 70%, passando para novo álcool a 70% e estocadas em

freezer, à temperatura -5 º C, por tempo variável, até o uso.
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Tabela 2. Espécies de Crotalaria utilizadas nas análises 

c:i. 't<:>ló<J :i. c:afü .. 

Espécie Registro Local de Coleta Seçlo/Subseça
0

01 e. incana L ALCB-23154' I taparica-Ba Chrysocal yci nae 
ALCB-22975 Salvador-Ba lncanae 

02 e. holosericea Nees ALCB-22953 Alagoinhas-Ba Chrysocalycinae'' 
et l'lart. 

03 C. brevidens Benth. ALCB-22941 Caepinas-SP ledriocarpae 
ALCB-22942 Piracicaba-SP lachrostachyae 

04 c. ,anceolata L. ALCB-22966 Salvador-Ba lledriocarpae 
lfach"stachyae 

05 C. pallida Ait. ALCB-22964 Salvador-Ba ledriocarpae 

ALCB-22977 Piracicaba-SP llachrostachyae 

06 e. juncea L. ALCB-22976 Piracicaba-SP talycinu 

07 e. stipularia Desv. ALCB-22965 Campinas-SP talyci11ae 
ALCB-22959 Salvador-Ba 

0B C. paulina Schrank ALCB-22970 Brasília-DF . Calyciue 

09 e. retusa L. ALCB-22963 Sal v.ador-11a Crotalaria 
ALCB-23153 ltaparica-Ba trotalaria 

•. 

C. spectabilis Roth. ALCB-22972 Brasilia-DF CrotaJària 10 
ALCB-22925 Esplanada-Ba Crotalaria 

11 e. virgulata ALCB-22940 Piracicaba-SP Crotalaria 
Klotzch sub- Lo1giro_stres 
esp. grantiana 
(Harv.) Polhill 

* - ALCB - Herbario Alexandre Leal Costa - Bahia
ta - Segundo LeNis, 6. P •• Comunicação Pessoal, 2/7/1991.
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e 

As ra.i.zes em álcool' a 70¾ foram lavadas em 

água destilada e em seguida hidrolisadas em HCl 1N, em 

bar:iho-maria a 60 º C, por 8 minutos. Após a hidrólise, foram 

lavadas em água destilada e coradas·no reativo de Schiff por 

. 45 minutos. 

Para montagem das lâminas, a ponta de uma 

raiz foi macerada em 1 gota de ácido acético a 45%, com o 

auxilio de um bastgo até a obtenç�o de uma _suspensão 

celular. Após a sobrecoloração com carmim acético a 1%, o 

.material foi · coberto com la�ínula, aquecido rapidamente 

sobre a chama e �smagado. 

Como o comprimento absoluto dos cromosssomos 

está sujeito a uma larga faixa de variação em função do seu 

grau de condensação, procuro�-se padronizar a duração do 

tratamento na hidroxiquinolina, bem como estabelecer um 

critério de seleção de metáfases, nas quais os cromossomos 

não se apresentassem alongados. nem muito contra.idos, 

preservando uma morfologia típica de cromossomo m'etafásico. 

Este �ltimo critério foi• mais importante porque em uma mesma 

preparação observaram-se metáfases em diferentes graus de 

condensação dos cromossomos, apesar da padfonização do pré

tramento.As lâminas contendo metáfàses com cromossomos 

.espalhados, morfologia nítida e condensação adequada, foram 

transformadas em permanente�: as lamínulas foram removidas 

em ácido acético a 45%. Após .a secagem à temperatura 

ambiente, foram montadas em bálsamo do Canadá e mantidas em 

estufa ·a 40 º C por 8-10 dias. As lâminas permanentes foram 

fotografadas em microscópio Nikon utilizando-se a objetiv� 
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de imersao 100X, fator da projetiva 5X e filtro ND2. 

Utilizou-se o filme Cope>< Pan-Agfa, 32 ASA. As cópias 

fotográficas foram feitas em papel kodabro�ide F-3, com am

pliação final de 3.200X. Foram fotografadas 10 metâfases por 

espécie, de modo geral, duas de cinco plantas diferentes • 

3.2.3. Análise morfométrica dos cromossomos 

As medidas cromossômicas foram feitas nas có

pias fotográficas, utilizando-se um compasso de ponta seca e

régua mil imetrada com precisgo de O, S mm. Foram medidos o 

braço curto e o braço longo, obtendo-se pela soma de ambos o 

comprimento absoluto dos cromossomos. Nos cromos�omos que 

apresentavam constriç�o secundária, foram medidos os 

segmentos proximal e distal, descartando 

secundária. Com a soma destes valores, 

comprimento do respectivo braço. 

a constriç�o 

obteve-se o 

- Os valores · obtidos para braço curto, braço

longo e comprimento absoluto dos cromossomos foram utiliza� 

dos para calcular: 

relaç�o de braços (R.B) = comprimento do 

braço longo/comprimento do braço curto; 

comprimento do lote haplóide (CLH) =

somatória do comprimento dos cromossomos do 

lote haplOide; 

comprimento relativo (CR) = comprimento 

absoluto do cromossomo/comprimento do lote 

haplOide >< 100; 
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indice de simetria do cariótipo (TF¼) = 

somatória do comprimento dos braços curtos do 
lote haplóide/comprimento do lote haplOide x 

100 (HUZIWARA, 19621. 

Os valores para comprimento absoluto e com
primento do lote haplOide, originalmente em milímetros foram 
convertidos para micrSmetro (ym). Os pares de homólogos 
foram identi.f icados com base no comprimento absoluto e re
lação de braços.dos cromossomos. Os valores para comprimento 
absoluto foram utilizados para a construção dos ideogramas. 

Os cromossomos foram classificados em sua 
morfologia segundo a nomenclatura de LEVAN et alii (19ó4). 

Os dados referentes a cada.metáfase foram re
gistrados em tabela, como a ilustrada no Apindice 1. E o 
conjunto de dados para uma determinada espécie foi 

registrado em tabela, como ilustrado no Apindice 2, para e.

incana. 

3.3. Padrão de bandamente C 

·Para análise dos cromossomos através de
bandamente C foi seguido o método de AGUIAR-PERECIN ( 1985). 
As raízes pré-tratadas com 8-hidroxiquinolina foram mantidas 
no . fixador por 2-3 di·a·s. Antecedendo a preparaç:lo das 
liminas, as raízes foram mantidas no ·ácido acético a 45½, 
durante 45 minutos, aproximadamente. Uma ponta de raiz foi 
:esmagada•�� ácido acético � 45% conforme descriçao ant�rior. 

Após observaça·o em microsc6pio de fase� as lâminas contendo 
células em metáfases foram separada� das laminulas, secas ao 
ar, à temperatura ambiente. As 
conservadas em etanol absoluto, 
dias. 

lâminas e laminulas foram 
em geladeira, por alguns 
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Para aplicac;lo da técnica de bandamen.to C 

propri�mente dita, as !�minas e laminulas foram retiradas do 

álcool e secas à te�peratura ambiente. As !�minas foram co

locadas em incubaç:lo em soluc;•o saturada de hidróxido de 

bário, em estufa a 37•c, por períodos variáveis de 10, 20 ·e 

30 minutos. Em seguida, foram lavadas em água deionizada e

transferidas para solução salina 2XSSC (NaCl 0,3M + citrato 

de.sódio 0,03 M, pH 7,0) e mantidas na estufa a 60•c por l 

hora. Posteriormente, lâminas e laminulas foram lavadas em 

· água deionizada e passadas na série alcoólica 70%, 95% e 

absoluto. Depois de secas, as lâminas foram mergulhadas por 

4-5 minutos em soluc;�o de Giemsa a 2% (preparada no momento

do uso, a partir da soluc;io estoque R 66 (GURR), diluída a

2% em soluçgo fosfatada, pH ó,8 GURR). Após lavagem rápida

em água dE..stilada, as lâminas foram secas, mergulhadas no

xilol e montadas em bálsamo do Canadá.

3.4. Análise estatística 

Foram calculadas as médias, desvio padr�o e

coeficiente de variaçgo dos dados referentes a comprimento 

absoluto, comprimento relativo, relaç�o de braços dos pares 

de cromossomos, o índice de simetria do cariótipo e compri

mento do lote haplóide das onze espécies estudadas • 

Todas as espécies dipl�ides e polipl6ides 

foram comparadas entre si através de análise ·de variância 

:envolvendo os dados de simetria do cariótipo, comprimento 

absoluto· 
e relaçilo de braços do maior e do menor par de 

cromossomos. Posteriormente, os dados das espécies dipl6ides 

e pol ipl ó ides foram submetidos separadamente a análise de 

vari�ncia� considerando o comprimento absoluto e relaçgo de 

braços de cada par de cromossomos e comprimento do lote 



haplOide 

variêincia, 

dos 

foi 

cariOtipos. 

aplicado 0 

comparac;lo de 

30 

Seguindo-se cada análise de 

teste de Student-Newman-Keuls 

médias múltiplas (SOKAL & (S.N.K) de 

ROHLF ,1969), 

significíância 

analisado. 

visando agrupar as espécies 

das médias, -r'elativas a 

de acordo com a 

cada paríâmetro 

Para processamento destas análises foi 

utfli�ado o progra�a· SPSS/PC (Universidade de Londres). 



Figur-a 

3,1 

2cm 

1. Espécies da seçao Chrysocal ycinae. 1. C � 

holosericea, inflorescência; 2. C. holosericea, 

inflor-escência com frutos; 3. C. incana, 

inflor-escência e fr-utos. 
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Figur-a 3. Espécies da seçclo Calycinae. 1. C. stipularia; 2. 

C. paulina; 3. C. Juncea.



Figur-a 4. Espécies da seç�o 

subsp. grantiana; 2. 

34 

Crotalaria. 1. C. virgulata 

C. retusa; 3. C. spectabilis.
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4. RESULTADOS

As análises citológicas realizadas, eviden

ciaram constitu_içiio cromossômica 2n=16 em C. pallida, e. 

brevidens, C. lanceolata, e. spectabilis, C. retusa, e. 

virgulata subsp. grantiana, C. juncea, C. holosericea, 2n=14 

em e. incana e 2n=32, em C. paulina e C. stipularia. Os 

cari6tipos das espécies analisadas estilo representados nas 

Figuras 5 a 8 e os respectivos ideogramas na Figura 9.

Existe predominância de cromossomos com centrômero em 

posiç�o mediana em todas as espécies. Observou-se em todas 

elas, que o primeiro par de cromossomos apresenta uma 

constrição secundária no braço curto, exceto em C.

spectabilis, cúja localizaç�o· está no braço longo. A Figura 

10 mostra uma metáfase de um tripi6ide de C. incana (2n=2°1). 

Na mesma lâmina observou-se mais oi to células com a mesma 

constituiç�o cromossômica. Neste tripl6ide foram observados 

tris cromossomos com constriçao s�cundária. 

comprimento 

cromossomos, 

Os dados sobre 

relativo, relação de 

comprimento . do lote 

comprimento absoluto, 

braços dos pares de 

hapl6ide, e simetria do 

cariótipo de cada uma das espécies est�o apresentados nas 

Tabelas 3 a 13. e. incana (Tabela 3) apresentou os maiores 

cromossomos, entre 3,65 um e 2,17 �m e a C. virgulata subsp. 

grantianà (Tabela 13), os ·menores, entre 1,81 1,-tm e 1,10 "-m. 

O comprimento absoluto dos cromossomos das demais espécies 

variou entre estes limites.Na maioria das espécies, o par de 

cromossomos mais longo é no máximo ·1,8 vezes maior que o 

cromossomo mais curto, como observado em C. pallida(Tabela 
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7). A menor razio cromossomo mais longo/cromossomo mai.s 
curto foi 1.27, encontrada em C. holosericea(Tabela 4). 

O tamanho reduzido dos cromossomos de C. vir

gulata subsp gr,antiana se refletiu no menor valor de compri

mento do lote haplóide, 11,10-�m, para esta espécie. Entre 
as demais 2n=16, e maior comprimento do lote haplóide foi 
observado em C. brevidens. com 20,41 �m, enquanto os 
tetraplóides C. paul ina e C. stipularia, apresentaram 31, 15 
�m.e 29,04 "m, respe�tivamente (Tabelas 9 e 10). 

Os valeres de relaç�o de braços variaram de 
1,03 a 2,23, observados em C. virgulata subsp granti,ana

(Tabela 13). Entre todas as espécies verificou-se maior 
freqüência de valores inferiores a 1, 7, correspondentes a 
cromossomos com centrômero em posição mediana. Apenas C. 

i.ncana, C. holosericea� C. pallida e C. virgulata subsp 

grantiana, apresentaram um ou deis cromossomos com valeres 
entre 1,73 e 2,23, que caracterizam cromossomos cem 

centrômerc em posiçao submediana. O .i.ndice de simetria do 

cariótipo variou de 40,45, observado em C. holoserice.a, e 
46.74 em C. junce,a. A Tabela 14 apresenta os valores médios 
de �omprimento absoluto dos cromossomos, comprimento do lote 
haploide e de .i.ndice de simetria do cariótipo das espécies 
analisadas neste trabalho,por seçgo. 

Com refer'encia ao primeiro par de 
cromossomos, o qual apresenta uma constriç�o secundária, a 
tabela 15 mostra o· valor percentu�l do segmento proximal e

distal ao centrômero, no braço longo de C. spect.abilis e no 
braço curto das demais espécies. Observa-se que a constriç�o 

primária e secundária est�o separadas por um pequeno 
segmento do braço curto, representado por 17, 16% de seu 
comprimento, como em C. retusa cu por um segmento maior, de 
42,24%, em e. incana.
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Os resultados das análises de variincia para 

comprimento absoluto, e relação de braços de cada par de 

cromossomos das espécies diplóides, est�o apresentados nos 

Apindices 3 e 4 .Ficou evidenciado que e><istem diferenças 

s�gnificativas entre as espécies diplóides com relac;ao a 

todos os pares de cromossomos. Considerando as espécies 

poliplóides separadamente, as análises de vari�ncia 

evidenciaram que existem diferenças significativas entre e.

paulina e e: stipularia quanto aos valores de comprimento 

absoluto dos pares de cromossomos 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10 a 14 

(Ap�ndice 5) e ·da relação de braços dos pares de cromossomos 

3, 4, 8 e 14 (Apªndice 6). Tanto as espécies dipl6ides 

quanto as poliplóides diferem significativamente entre si 

quanto aos valores de comprimento do lote haplóide(Apªndice 

7). 

O Apªndice 8 apresenta os resultados da 

análise de variância para comprimento absoluto e relaçao de 

braços do maior par .de cromossomos• de todas as espécies, 

diplóides e polipl6ides; no Apªndíce 9 são mostrados os 

resultados das análises de variâncias destes parâmetros, 

para· o menor par de cromossomos destas espécies. Os 

resultados da análise de variância do índice de simetria do 

cariótipo estao apresentados no Ap�ndice 10. Em todos os 

casos, as diferenças s�o significativas . 

Keuls (S.N.K) 

Os resu 1 tados dos 

referentes às 

testes de Student-Newman

espécies diplóides est�o 

apresentados· na Tabela ló, para comprimento absoluto dos 

pares de cromossomos; na Tabela 17, para relação de braços 

dos pares de cromossomos; e na Tabela 18, para comprimento 

do lote haplóide. As comparaçaes envolvendo, conjuntamente, 

as espécies diplóides e polipl6ides, ·através do teste 

S.N.K. ,estao apresentadas na Tabela 19, para comprimento 

absoluto do maior e do menor par de cromossomos e do índice 

de simetria do cariótipo. 
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As preparaçaes citológicas resultantes da 

aplicaç�o da técnica de bandamente C não revelaram qualquer 

diferenciação de coloração ac longo dos cromossomos 

mitôticos, que corresponda à presença de segmentos de 

heterocromatina. Esta observaçao é consonante com o aspecto 

dos núcleos interfá�icos, os quais não apresentam 

cromocentros intensamente · corados que se correlacionem a 

blocos heterocromáticos. (Figura 11). As implicaçaes destes 

resultados são discutidas dentro de cada seção. 
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r1gura 9. Ideograma dês espécies_de Crotalaria.
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Figur-a 10. C. incana. Metáfase de um tr-iploide (2n=21); 
mostr-ahdo tr-ês cromossomos com constr-ição 
secundá,:..ia. 

r 



Figura 11. Aspecto do núcleo interfásico de C. 

corado com giemsa. 

4�. 

incana, 
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Tabela 3. Dados cromoss6micos de Crotalaria i�cana. 
(Valores correspondentes à média de 10 
metáfases, seguidos·de desvio padrão, à 
direita, e coeficiente de variação(�) na 
linha inferior). 

46 

Par 
cromossômico 

Comprimento 
absoluto 

Comprimento 
relativo 

(,:) 

Relação Posição do 
de braços centr6mero 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7. 

Cuml 

· 3,65+0,26
7,09 

3,34±0, 17· 
5,03 

2,81±0,18 
6,24 

.2 .. 57+0, 18 
7,00 

2,40+0,14 
6,02 

2,31±0,14 
6,15 

2,17±0,15 
6,79 

Comprimento do 
lote haplóide (.um) 

18,98±0,88 1,17±0,06 
4,64 4,76 

17,35±0,83 1,27±0,07 
4,80 5,20 

14,61+0,62 1,40+0,07 
4,27 5,02 

13,35+0,52 1,55+0,12 
3,B8 7,89 

12,51±0,45 1,78±0,11 
_ 3,57 s,90· 

11,98+0,48 1,48±0,13 
4,05 8,97 

11,29+0,40 1,36+0,05 
3,51 3,62 

19,25±0,91 

4.72 

Comprimento absoluto do mais l�ngo/ 
comprimento absoluto do mais curto par; 1.68 

Índice de simetria 
do cariótipo (TF¼) 

m • mediana 
sm = submediana 

41,90+0,62 
1.48 

• • cromossomo com satélite

m 

m 

m 

sm 

m 

m 
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Ta.bela 4. Da.dos crom.ossOJnicos ele Crotalaria Aolosericea. 
(Valores correspondentes à aédia. ele 10 aetáfases, 
seguidos de desvio padr5o� à direita e coeficiente de 
ve.riaç!o (t). na linha inferior). 

Par Comprimento Comprimento 
cromossômico absoluto relativo 

(J,Jm) (�) 

1 2 .. 54±0,24 14 .. 12±0 .. 58 

9 .. 27 4 .. 12 

2 2 .. 48+0 ,. 19 13 .. 76+0,28 
7 .. 80 2,04 

3 2,36±0,18 13 .. 11±0,39 
7 .. 56 2,99 

4 2 .. 29+0,21 12 .. 68+0,27 
9,03 2 .. 10 

r- 2,23+0,20 12,32+0,25 w 

8,95 2 .. 05 

6 2,09+0,18 11,62+0,17 
8,49 1,46 

7 2,03+0,19 11,28+0,24 
8,17 2,17 

8 2,00±0,20 11,10+0,33 
10,03 2,97 

Comprimento do 18 .. 02+1..55 

lote haplóide (J.Im) 8.60 

Comprimento absoluto do mais longo/ 
comprimento absoluto do mais curto par: 

Índice de simetria 40,45+0,60 

do cariótipo (TF,;) 1.48 

m • mediana 
sm • submediana 
• • cromossomo com satélite

Relação 
de braços 

1,58+0,15 

9,53 

1 .. 33+0 .. 12 
9,14 

1,33+0 .. 09 
6,90 

1 .. 74±0,15 
8,89 

1,34±0,12 
9,13 

1,50±0,17 
11 .. 33 

1,73+0,11 
6,37 

1,37+0,10 
7,06 

1.22 

Posiç!o do 
centrômero 

m• 

m 

m 

sm 

m 

m 

sm 

m 
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Tabela 5. Dados cromossômicos de Crotalaria brevidens 
(Valores correspondentes à média de 10 metáfases, 
seguidos. de desvio padrão, · à direi ta, e coefi
ciente de variação (%),·na linha inferior}. 

Par 

cromossômico 

l 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

e 

Comprimento 
absoluto 

e um) 

3,14+0,25 
7.;;94 

3.,00±0,28 
9,39 

2,81+0, 16 
5,63 

2,71±0,21 
7,70 

2,53+0,.20 
8,08 

2,28+0,.13 
5,84 

2,10±0,12 
·s .. e7

1,84±0,17 

9 .. 20 

Comprimento do 
�ote haplóide (JJm.) 

Comprimento 
relativo 

(,:) 

Relação Posiç!o dg 
de braços centrômero 

15,40+0,68 1,06+0,06 
4,41 -5,67

14,68±0,66 1,18±0,09 
4,49 7,30 

13,79+0,31 1,32±0,.09 
2,22 · 7 ,.03

13,28+0,.42 1,20+0,10 
3,14 .8,32 

12,39+0,45 1,31±0,09 
3,62 6,54 

11,16+0,44 1,45+0,.11 
3,97 7,31 

10,28+0,25 1,41±0,10 
2,46 7,39 

9,02+0,51 1,26+0,13 
5.67 10�62 

20.41±1,33 
6r52 

m• 

m 

m 

n 
m 

m 

m 

m 

m 

Comprimento absoluto do.mais longo/ 
comprimento absoluto rlo mais curto par: 1,71 

Índice de simetria do

cariótipo (TF¾) 

m • mediana 
• • cromossomo com satélite

44,21±0,47 
1,06 
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Tabela 6. Dados cromossõmicos de CrottJlt1.ritJ lt1.nceola'ta. 
(Valores correspondentes à média de 10 
metáfases, seguidos .de desvio padrão, à 
direi ta, e coeficiente de variação (¾), na 
linha inferior).

Par Comprimento 
cromossômico absoluto 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

(JJm) 

2,95±0,21 
7,13 

2,89±0,25 
8,61 

2,82±0,32 
11 ... 27 

2,62+0,30 
11,44 

2,41+0,23 
9,54 

2,25+0,20 
8,76 

2,08±0,22 
10,56 

1,78+0,27 
15,12 

Comprimento do 
lote haplóide C.uml 

Comprimento 
relativo 

(¾) 

Relação Posição do 
de braços centrômero 

14,96+0,95 1,09±0,06 
6,35 5,94 

14,63±0,31 1,13±0,07 
2,14 6,53 

14,25+0,54 1,24±0,06 
3,78 5,04 

13,19±0,43 1,39+0,13 
3,23 9,48 

12,18+0,41 1.34±0,10 
3,33 7,29 

11.33+0,33 1,55+0,11 
2,90 7,26 

10,36+0,69 1,45±0,09 
6,69 6,25 

8,95±0,62 . 1,23+0, 10 
6_,94 8,40 

19,80±1,80 
· 9.09

m• 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

Comprimento absoluto do mais longo/ 
comprimento absoluto do mais curto par; 1.66 

Índice de simetria do 
cariótipo (IF%) 

m = mediana 
• • cromossomo com satélite

43,47±0,47 

1.08 
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Tabela 7. Dados cromoss6micos de Crotalaria pallida (Valores 
correspondentes à média de 10 metáfases, seguidos 
de desvio padrão, à direi ta, e coeficiente de 
variação(%), na linha inferior) 

Par Comprimento Comprimento Relação Posição do 
cromossômico absoluto relativo de braços centrômero 

(.Yrn) (%) 

1 3,06±0,26 16,47±0,60 1,46+0,12 m• 
8,64 3,65 B,01 

2 2,74±0,33 14,57±0,57 1,15±0,08 m 

12,04 3,89 7,39 

3 2,61±0,28 13,90+0,52 1,57+0,11 m 

10,55 3,72 7,13 

4 2,36+0,25 12,70±0,23 1,80+0,16 sm 

10,50 1,79 8,66 

5 2,21±0,21 11,79±0,29 1,49+0,17 m 

9,67 2,43· 11,25 

6 2,13±0,18 11,37±0,23 1,60+0,14 m 

8,63 2,03· 9,01 

7 2,02±0,20 10,78±0,44 1,30+0,12 m 

10,12 4,09 8,95 

8 1,63+0,16 8,72±0,40 1,27+0,10 m 
9,73 4,56 7,97 

Comprimento do 18,76+1,77 
lote haplóide(LU:n) 9,42 

Comprimento-absoluto do mais longo/ 
comprimento absoluta do mais curto par; 1,88 

Índice de simetria 41 .. 10+1,02 

·do cariótipo 2,48 

m • mediana
sm= submediana
. - cromossomo com satélite
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Tabela e. Dados cromossõmicos de Crotalaria juncea. (Valores 
correspondentes à média de 10 metáfoses, seguidos 
de desvio padrão, à direita, e coeficiente de 

-- variação (¾),. na linha inferior). 

Par Comprimento Comprimento 
cromossômico absoluto relativo 

{um) (") 

1 2,90±0,20 14,82±0,51 
7,03 3,. 46

. 
2 2,. 88±0,14 14,71+0,52 

4,72 3,53 

3 2,. 65+0,14 13,56+0,40 
5,23 2,97 

4 2,47+0,14 12,64+0,44 
5,78 3 ,.50

5 2,32+0,12 11,89+0,22 
5 ,.33 1,86 

6 2,21±0,15 11,27+0,27 
6,68 2,39 

7 2,. 15+0,14 11,00±0,42 
6,73 3,85 

8 1,98±0,14 10,09+0,44 
7,06 4,32 

Comprimento do 19,56+1,00 
lc:t!i! ha.�lóide Cuml 5-11

Comprimento absoluto do mais longo/ 
cc;,mprimento absoluto do mais curto par: 

Índice de simetria 
do cariótipo (TF%) 

m • mediana 
• • cromossomo com satélite

46,74±0,47 
1,01 

Relação 
de braços 

1,12±0,06 
5,.14 

1 ,.10+0,06 
5,18 

1,13+0,05 
4,09 

1,20+0,06 
5,22 

1,08+0,06 
5,40 

1,35+0,12 
8,99 

1,18+0,07 
5,68 

1,08+0,04 
3,33 

1.46 

Posição do 
centrõmero 

m• 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 



Tobela 9. Dados cromossõmieos de Crotalaria paulina 
(Valores correspondentes à média de 10 
metáfases, seguidos de desvio padrão, à 
direita, e coeficiente de variaçao (Y.) na 
linha inferior. 

S2 

Par Comprimento 
cromossômico absoluto 

(JJm.) 

Comprimento Relação Posição do 
relativo de braços centrômero 

(�) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

2,43+0,12 
4,79 

2,36±0,16 
6,70 

2,22+0,18 
7,91 

2.15±0,15 
6,89 

2,09±0,15 
7,17 

2,02±0,15 
7,25 

1,98+0,14 
7,11 

1,95+0,14 
7,10 

1,90+0.,. 14 
7,17 

1;..as+o .,. 12 
6,56 

1,82±0,12 
6,47 

1,78+0,11 
6,28 

7,81±0,34 1,12±0,09 
4,37 8,18 

7,58±0,38 1,12+0 .,.08 
5,01 7.27 

7,13+0,27 1,17+0,.11 
3 .,.72 9,17 

6,90+0,21 . 1,42±0,12 
3,00 8,17 

6,65+0,. ll 
1 ,.6p-

6,49±0,10 
1,50 

fi,37+0.16 
2.44 

6,27+0�13 
2 .,.01·. 

6,10+0 ,.14 
2,23 

· · 5,98+0;09
1,57 

5,89+0 ,. 14 
2,38 

5,,3±0,11 
2,01 

1,25+0.,.16 
12,44 

1 .. 34±0,12 
8,92 

1,15+0,12 
10,59 

1,16+0,15 
13·,19 

1,31±0,12 
9,27 

1,20+0,14 
11,75 

1 .. 21±0,15 
12.00 

1,26+0,14 
11,36 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 



Tabela 9. (Continuaç!o) 

-,,3 1 .. 76±0,11 5,66±0,15 
6,18 2,71 

14 1,72±0,11 5,52±0,14 
6,47 2,50 

15 1,61+0,11 5,18±0,18 
7.04 3,39 

16 1,51+0,11 4,86+0,23 
7.39 4.64 

Comprimento do 31,15+1,91 
lote haplóide Curnl 6.13 

Comprimento absoluto do mais longo/ 
comprimento absoluto do mais curto pa�; 

Índice de simetria 
do cariótipo (TF%) 

m = mediana 

45,56±0,66 
1.45 

• • cromossomo com satélite

53 

1 .. 15±0,10 m 

8,96 

1 .. 20±0,10 m 
8,48 

1,12+0,11 m 

10,99 

1 .. 20+0,11 m 

9.07 

1.61 
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Tabela .10. Dados cromoss6micos de Crotalaria stipularia. 
(Valores correspondentes ê. média de 10 met6.f'ases, 
seguidos de desvio padr!o, à direi ta, ·e 

_ coeficiente de variaçao·(Y.), na linha inferior). 

Par Comprimento Comprimento Relação Posição do 
cromossômico absoluto relativo de braços centrômero 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

., 

8 

9 

10 

11 

12 

Cuml (¾l 

2,23±0,21 7,69+0,44 

9,31 5,67 

2,19+0,19 7,53+0,25 
8,s4· 3,3a 

2,10±0,17. 7,24+0,29 
8,14 3,97 

2,01±0,18 6,93+0,26 
8,86 3,77 

1,93+0,17 6,64±0,20 
8,58 3,03 

1,88+0,14 6,48+0,13 
7,39 1,97 

1,84±0,14 6,36±0,10 
7,39 1,50 

1,81±0,13 6,22+0,08 
7,10 1,25 

1,78+0,14 6,13±0,12 
7,71 1,92 

1,73+0,14 5,97+0,07 
7,71 ·1,11

1,69+0,13 5,81±0,10 
7,77 1,76 

1,67+0,13 5,74±0,08 
7,79 1,37 

1,08+0,08 
7,37 

1,07+0,07 
6,83 

1,33+0, 12 
8,78 

1,27+0,14 
11,40 

1,28+0,13 
10,51 

1,25+0,18 
14,25 

1,27+0, 19· 
18,60 

1,·31+0, 12 
9,45 

1,44±0,04 
4,57 

1,27+0,19 
14,83 

0

1,13+0,13 
11,36 

1,40+0,12 
8,83 

m• 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 



Tabela 10. (Continuaç!o) 

13 1,62±0,13 5,58+0,10 
7,81 1,87 

14 1,57+0,14 5,41±0,22 
B,69 4,13 

15 1
/1'
52+0,14 5,24±0,21 
8,96 4 ... 07 

16 1,47±0,13 5.05+0,24 
9,0 4,77 

Comprin1en to do 29,04±2,18 
lote haplóirle ( Um) 2.s1

Comprimento absoluto do mais longo/ 
comprimento absoluta da mais curta par;

Índice de simetria 
do cariótipo (TF¾) 

m .. mediana 

44,58+0,89 
1.99 

• � cromossomo com·satélite

1,23+0,14 
11,11 

1,46+0 .. 14 
9,62 

1,18+0,11 
8,96 

1,33+0,18 
13,57 

1.s2

55 

m 

m 

m 

m 
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Tabela 11. Dados cromossômicos de Crotalaria retusa. 
(Valores correspondentes à média de lO_matáfases, 
seguidos de desvio padr!o, à direita, e coefi
ciente de variação(�), na linha inferior. 

Par 
Cromossômico 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

Comprimento 
absoluto 

(jJm) 

2,60+0,30 
11,41 

. 2,6.D.±0,34 
13 ,.00 

2,35+0,28 
11,84 

2,29±0,27 
11,69 

2,10+0,26 
12,17 

2,01+0,23 
11,24 

1,94±0,21 
10,78 

1,83+0,17 
9,45 

Comprimento do 
lote haplóide (J.Jm) 

Comprimento 
relativo 

(%) 

14,71+0,70 
4,76 

14,71±.0,65 
4,40 

13,29±0,34 
2,56 

12,91±0,41 
3,19 

11,91±0,60 
5,07 

11,36±0,20 
1,77 

10,94±0,38 
3,51 

10,33±0,48 
4,67 

17 ,72±1,94 
10.97 

Comprimento absoluto do mais longo/ 
comprimento absoluta da mais curta par;

Índice ·de· simetria 
do cariótipo (TF¾) 

m e  mediana 
• • cromossomo com satélite

44,f.9±0,80 
1.79 

Relação Posição do 
de braços centrômero 

1,05+0,05 m• 
4,78 

1,14±0.08 m 
7,39 

1,61±0,09 m 
5,48 

1,18+0,06 m 
5,37 

1,12+0,07 -m
5,98 

1,47±0,09 m 
6,10 

1,32±0,06 m 
4,28 

i,13+0,07 m 
5,84 

1.42 
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Tabela 12. Dados cromossômicos de Crotalaria spectabilis
(Valores correspondentes à média de 10 metá
fases, seguidos de desvio padrão, à direita ,. ·e 
coeficiente de v�riação (�) .. na linha inferior) 

Par Comprimento 
Cromossômico absoluto 

1 

·2

3 

4 

5 

6 

7 

8 

(µm) 

2,65+0 ,.25 
9,53 

2,59+0,45 
17,54 

2,39+0,38 
15,92 

2, 16±.0,36 
16 .. 41 

2�06+0,29 
13,86 

2,00+0,28 
13,94 

1,93±0,25 
12,98 

1,78±0,23 
13.18 

.Comprimento do 
lote haplóide (J.Wt) 

Comprimento 
relativo 

(¾) 

15,19+0,72 
4,71 

14,67+0,60 
4;.11 

13,60+0,56 
4,12 

12,30±0,46 
3,77 

11 .. 78+0,28 
2,36 

11 .. 39+0 ,.20 
- 1,78

11,01±0,26 
2,33 

10,13+0,60 
Sc:92 

17,56+2,47 

14.05 

Comprimento absoluto do mais longo/ 
comprimento absoluto do mais curto par; 

Índice de simetria 
do cariótipo (TF¾) 

m • mediana 
• = cromossomo com satélite

44,62+0,75 

1.68 

Rel�ção Posição do 
de braços centrêmero 

1,20+0, 10 
7,99 

1,09±0,06 
5,70 

1,31±0, 16 
12,29 

1,54±0,12 
7,52 

1,17±0,15 
12,95 

1,30±0,17 
12,96 

1,30±0,15 
11,24 

1,21±0,06 
4.95 

i.49

I 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 
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Tabela 13. Dados cromossômicos de Crotalaria virgulata 
subsp. grantiana (Valores correspondentes à média 
de 10 metéfases, seguidos de desvio padrão, à 
direita, e coeficiente· de variação (¼),.na linha 
inferior). 

Par Comprimento Relação Posição do 
cromossômico absoluto 

tum) 

Comprimento 
Relativo 

,�) 
de braços .centrômero 

l l,81±0,25
13,68 

2 1,75+0,19 
10,86 

3 1,39+0,11 
7,74 

4 1,32±0,08 
6,30 

5 1,28+0,06 
4,71 

6 1,26+0,06 
5,14 

7 1,19±0,08 
6,92 

8 1,10+0,09 
8,43 

Comprimento do 
lote haplóide (lJltl) 

16,26+1,28 

7,87 

15,94+1,05 

6,59 

12,52+0,57 
4,57 

11,90+0,31 
2,57 

11,59+0,39 
3,38 

11,29+0,35 
l,13 

10,69+0,42 
3 ., 94

9,97±0,55 
5.48 

11,10+0,80 
7.22 

Comprimento absoluto do mais longo/ 
comprimento absoluto do mais curto par; 

Índice de simetria 
do cariótipo (TF¾) 

m • mediana 
sm .. submediana 

40,83+0,80 
1,96 

• • cromossomo com satélite

1,77+0,17 sm• 

9,61 

2,23+0,25 sm 

11,02 

1,58+0,15 m 
9, 18 

1,41±0,12 m 
8,31 

1,_41±0, 12 m 
8,51 

1,25+0,09 m 
7,24 

1,30±0,10 m 
7,87 

1,03±0,05 m 
4,77 

1�65 
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Tabela 14. Dados comparativos da constituição cromos-sômica, 
do tamanho médio dos cromossomos, do comprimento 
do lote haplóide (C.L.H.) e do indice de simetria 
do cariótipo (TF¾)

° 

das espécies de Crotalaria. 

Espécie 2n Tamanho médio CLH (j.lm) TF¼ 

dos cromosso-
. mos (JJm)

Seção Ch:rysocalycinae 

e. incand 14 2,75 19,25 41,90 

C. bolosericea 16 2,25 18,02 40,45 

Seção Hedriocarpae 

· C. pallida 16 2,34· 18,76 41,10 
e. lanceolata : 16 2,48 -19,80 43,47 
C. brevi dens 16 2 .. 55 20,41 44 .. 21 

Seção Calycinae 
._ 

e. juncea 16 2,46 19,56 46,74 
e. paulina 32 1,95 31,15 45,56 

e. stipul-ari a 32 1,82 29,04 44,58 
.. 

Seção Crotalaria 

C. retUSd 16 2 .. 22 17,72 44,69 
C. spectabili_s 16 2,20 17,56 44,62 
C. virgulata 16 1,39 11,10 40,83 

subsp. grantiana
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Tabela 15. Posiç!o relátiva da constriç!o secundária no 1� 
par de cromossomos das espécies de Crotalaria. 

Segmento de Segmento de 
braço proximal · braço distal

Espécie ao centromero ao centromero Localização 

·e. pallida 39,79 60,21 b.c.

e. lanceolatll 26,01 73,99 b.c.

e. brevidens 25,14 74,86 b.c.

e. retusa 17,16 82,84 b.c.

e. specte1bilis 34,49 65,51 b .1. 

e. virgulata subsp
grllntiana 40,23 59,77 b.c.

e. paulinll 30,61 69,39 b.c.

e. stipularia 41,90 58,10 b.c.

e. juncea 27,50 72,50 b.c.

e. incana 42,24 57_,76 b.c.

e. .· bolosericea 34,62 65,38 b.c.

b.c. - Braço curto.

b.l. - Braço longo.



·Tabela 16. 
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Teste de Student Newman Keuls para 
comprimento absoluto dos pares de cromossomos 
das espécies diplóidésde Crotalaria 

----------------------------------------------------------------------

Crom.01111amos .1 2 3 4 5 6 

Espécie 
------------------------------------------------------

ç. inca.na 

e. bolose.ricea

e. brevidens

e. l.anceoi.ta

e. palli.da

e. juncea 

e. retusa

e. apectabilis

e. virgttleta
Subsp. gr.ntia.na

3,0� 

3,ood 2,81c 

2,eacd 2,&sbc 

2,57cde 2,40dc 

2,29bc 2,23bcd 2,09b 

2,47cde 2,32cdc 2,21bc 

2,2gbc 2,lc,bc 2,01b 

7 8 

------------

2,1ob 

2,ooc 

1,a4bc 

1,10ª 

----------------------------------- .---------------·------------------

Médias para um mesmo par, seguidas de letras distintas diferem 
entre si a nivel de 57. de significância. 
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Tabela 17. Teste de Student - Newman - Keuls para relação 
de braços dos pares de cromossomos das espécies 
diplóides de Crotalaria

-------------------------------------------------------------------------------------------·

Cromossomo:, 1 2 3 ' 5 6 7 8 

Espécie • 
----------------------------------------------------------------------------------------

e. iriCEla 1,17c 1,27b 1,,ob 1,ssh 1,78ª 1,,aª 1,36b 

e. holosedcea 1,saªb 1,33b 1,33bc 1,74ª 1,34b 1,soab 1,73ª 1,37ª 

e. brevidens 1,06ª 1,18° l,3ibc 1,20d 1,31b 1,45ª l,nb 1,26b 

e. lanceolata 1,09de 1,13° 1,24C 1,39c 1,34b 1,ssª 1,45b 1,23b 

_e. pall1da 1,46b 1,1sº 1,57ª 1,aoª 1,4gb 1,60ª 1,3ob 1,27ab 

e. juncea 1,12cd 1,10c 1,13d 1,20d 1,oed 1,35ab 1,18c 1,oec 

e • .retuaa 1,osº 1,14
° 1,61ª . 1,18d 1,12cd 1,47ª 1,32b 1,13c 

e. spectabil1s 1,20c 1,09° 1,31c 1,54b 1,17c 1,30b l,3ob 1,21b 

e. v1rgulata 1,77ª 2,23ª 1,seª 1,41bc 1,41b 1,2sab 1,30b 1,03d 

Sub:,p. grant.iana 

------------------------------------------------ -----------

Médias para um mesmo par seguidas de letras distintas diferem 
entre si a nível de 5� de significância. 



Tabela 18. Teste de Student - Newman 
comprimento do lote haplóide 
diplóides de Crotalaria. 
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Keuls para 
das espécies 

Espécies Comprimento do lote haplóide 

e. incana 19 ,,2sbcd

e. bolosericea 1e ,,02bc

e. brevidens 20,41d 

e. lanceolata 19,aocd

e. pallida 1B,76bcd_

e. juncea 19,56bcd

e. retusa - 17,72b 

e. f!pectabilis 17,56b

C. virgulo.ta 11,10ª

Subsp. gra.ntiana

Médias para um valor, seguidas de letras distintas, diferem · 
ent_re si a nivel de 5" de significância. 
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Tabela 19. Teste de Student - NevJ1Lan - ICeuls para co:inpriaento 
absoluto do :maior e do aencr par de crcm.ossomos (JJm.) 
e do india, de siaetrie do cariótipo (TF�) das espécies 
de. Crotalaria. 

Espécie Coapri11ent0 Coaprimento 
absoluto do absoluto do TF% 

. 

aaior par •enor par

e. incana 3.6se 2.11f 41.90b 

e. bolosericea 2.s,1c 2.ooe 40.45ª

e. brevidens 3.14d 1.e,cde 42.21d

e. lanceolata 2,95d 1.1sbc 43,47º

e. pallida 3.06d 1,63bc ,1.1oab 

e. jW2cea 2,90d 1 .. 9ede·' 46.74f 

e. stipularia 2;·23b 
·-

1.s1b ,,.sed

e. paulina 2,43bc 1,47b (5,568

e. retusa 2.,oc 1,e3cde 44.69b 

e. spectabilis 2,65° 1.1ecd 44.62d

e. virgulata 1.81ª 1.10ª 40.83ªb

s�. grantiana

Médias para Ull aesao par seguidas de letras distintas diferea entre 
si a nivel de St de significância. 
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5. DISCUSSAO

O número de cromossomos de dez espécies, das 

onze de CrotaJaria analisadas no presente trabalho confirma 

determinaç8es realizadas anteriormente (SEN, 1938; 
. . 

.ATCHINSON, 1950; DATTA & BISWAS, 1962; MAGOOM et alii, 1963; 

GUPTA & GUPTA, 1978; RAINA & VERMA, 1979; VERMA & RAINA 

1980, 1983; VERMA et alii, 1984). Há discordância em relaç�o 

à e. holosericea , cujo primeiro registro foi 2n = 14 

(SOARES et alii, 1988). Análises citológicas realizadas 

neste trabalho, envolvendo cinco plantas diferentes desta 

espécie, revelaram número somático 2n=16. Tal discordância 

sugeriu a existência de citótipos diferentes para esta 

espécie, como já observado em outras do gênero, como C.

medicaginea n = 8 e n = 16 (BIR & KUMARI, 1977), C. 

ferruginea, n=8, n=24 e n=21 (Cf. MANGROTA & KOUL, 1979); C.

pumila 2n=32 (ATCHINSON, 1950) e 2n=16 (ROY & MISHRA, 1979). 

Semelhante à C. ferruginea, os citótipos de e. holosericea 

est�o relacionados ao número básico do gênero, x=8 e seu 

derivado, n=7. 

A maioria dos trabalhos citados na 

literatura, em que se analisou o cariótipo de espécies de 

Crotalaria tem evidenciado que as espéci�s, de maneira 

geral, apresentam um cariótipo bastante conservativo (RAINA 

& VERMA, 1979; VERMA et alii, 1984). As análises citológicas 

realizadas neste trabalho evidenciaram que existe um padr�o 

básico, caracterizado pela presença do cromossomo· maior com 

constriç�o secundária, predominância de cromossomos com 

é:entrêmero em posiç�o mediana e gradaçio no tamanho dos 

cromossomos, resultando num cariótipo geralmente simétrico. 

Entretanto quando se considera um conjunto de variáveis 
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cromossômicas, os cariótipos apresentam-se marcantemente 

distintos, embora existam pares de espécies muito 

semelhãntes. A existincia de um padrão geral reforça a 

caracterizaçilo de Crotalaria como um grupo natural e as 

semelhanças e diferenças em seus cariétipcs refletem 

relaçaes de afinidade entre espécies. Isto justifica a 

discussac destes d�dos, considerando as espécies de acordo 
com a separação em sec;eies. Esta discussão, porém deve ser 

precedida da abordagem de aspectos gerais deste padr�o 

básico. 

Em todas as· espécies analisadas, o primeiro 

par de cromossomos apresentou-se como o màis diferenciado do 

cariótipo devido à presença de uma constriç�o secundária no 

braço curto e apenas em C. spectapi 1 is, no braço longo. A 

localizaçgo da constriç�o secundária no braço curto é 

· predc;>minante no gênero e foi regi'strada em várias outras

espécies diplóides. Todavia, a sua localizaç�o ocupa 

posiçaes variáveis no braço curto, separando-se do 

centrômero por um segmento mui to curto ou gradativamente 

maior, mas que nilo ultrapassa 42,24i. do comprim�nto do braço 

curto. Em nenhuma das espécies analisadas, a constr i ç�o 

secundária divide o braço curto em duas metadas iguais, como 

registrado em algumas espécies (VERMA et alii, 1984). Outras 

local izac;aes no 2� e 3� pares de crDl!ossomos já foram 

citadas para um pequeno número de espéciies, bem como sua 

presença em dois ou três pares de cromoS!iClmos do cariótipo 

(DATTA & BISWAS, 1963; DATTA & CHOUDHL.ffl., 1966; DATTA &

GHOSHAL, 1969; DATTA & GANGULY, 1967; CHENNAVEERAIAH &

PATIL, 1973; GUPTA & GUPTA, 1978). Estas �ivergências muito 

provàvelmente decorrem de falhas de obse�açgo, uma vez que 

as fotos apresentadas nestes trabalhos �o pouco nítidas. 

VERMA et alii (1984), observaram cons�riç�o secundária 

somente no primeiro par de cromossomos, como constatado no 

presente · trabalho. As constric;ões secu�dárias têm sido 

associadas à funçilo de organizaç�o do nucléolo em Crotalaria
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(RAINA & VERMA, 1979; GUFTA & GUFTA, 1978) e em várias 

espécies, dos gineros Cicer, Trifolium, Crinum (AHMAD, 1989; 

FALISTOCCO et alii, 1987; RAINA & KHOSHOO, 1971). 

A posiçao da constriçao secundária em 

diferentes· posiçeses do braço curto e sua localizaçao no 

braço longo em C. spectabilis sugerem que rearranjos 

estruturais como duplicação de segmentos cromossômicos, 

inversões e translocações simples tiveram papel importante, 

.produzindo modificações na morfologia deste par de 

cromossomos. 

Nas espécies analisadas, houve ocorrincia 

predominante de cariótipos simétricos. Observou-se uma 

totalidade de cromossomos com centrômeros em posiç�o mediana 

em e. lanceolata, e. brevidens, C. retusa, e. spectabilis,

C. paulina, e. stipularia e e. junceá. Enquanto o cariótipo

de C. virgulata s�besp. grantiana e C. holosericea

apres�ntaram dois cromossomos com centrômeros em posiç�o

submediana, o cariótipo de C. incana e C. pallida apenas um

crompssomo com centrômero em posiç�o submediana. Em cada

cariótipo, os cromossomos formam uma série gradualmente

contínua do maior ao menor par, com maior uniformidade em e.

holosericea (Figura 9) • Entretanto, em·C. virgulata subsp.

grantiana e 

marcantemente 

em e. 

maiores. 

incana, os 

Observou-se 

primeiros pares s�o 

leve descontinuidade 

entre o segundo e terceiro pares de cromossomos, o que se 

reflete em maior diferença de comprimento relativo nestes 

cromossomos, tornando os cariótipos mais heterogineos 

(Tabelas. 3 e 13). Os valores de TF'l. em e. incana, e.

holosericea, C. pallida e C. virgulata subsp. grantiana 

foram os mais baixos, entre 40, 45 e 41, 90, enquanto nas 

demais espécies variou entre 43,47 e 46,74. No ginero 

Crotalaria o maior valor de TF'l. já registrado foi 48.1 em C.

verrucosa, (GUPTA & GUPTA, 1978), cujo cariótipo se aproxima 

da sim�tr:ia máxima, que é atingida por TF'l.=50. 
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A .leve tenc;lincia à assimetria, observada em 

quatro-das onze espécies analisadas, de�orre de mudanças na 

posiç3o do centrômero, as quais podem ter resultado de 

inversOes pericintricas, translocaçaes desiguais de pequenos 

segmentos cromossômicos e alteraçaes estruturais envolvendo 

ganho ou perda de DNA. Este último fator ·deve ter sido 

também responsável por di ferenr;as de tamanho entre 

cromossomos considerados 

cariôtipos 

haplôide. 

e consequente 

Este aspecto é 

correspondentes _nos diversos 

efeito no comprimento do lote 

particularmente evidente em C.

virgulata subesp. grantianá, com o menor valor de 11.10, e 

em espécies tetrapl6ides, nas quais parece ter ocorrido 

redur;ilo do tamanho dos cromossomos. 

5·.1. O cariôtipo das espécies analisadas da seç�o 

Chrysocalyc.inae 

As espécies C. incana e C. holosericea 

analisadas nesta sec;�o apresentaram cariótipos distintos, 

permitindo uma identificac;�o precisa das espécies 

principalmente pelo diferente número de cromossomos, 2n=14 e

2n=16, respectivamente, (Figura 5). C. incãna apresenta os 

maiores cromossomos ( 3, 65 \-'m a 2, 17 \lm) entre todas as 

espécies analisadas aqui, especialmente os dois primeiros 

pares (Tabela 16). Em concordância ao grande tamanho dos 

cromossomos, o comprimento do lote haplóide é um dos mais 

altos (19,25 �m) comparável às espécies diplóides 2n=16, à 

e><ceçilo de C. virgulata subsp. grantiana (Tabela 14). Os 

pares de cromossomos 1, 2, 3, 4, 6, e 1 tfm centrêmeros em 

posir;a:o mediana com valores altos de relaçã(o de braços, 

sendo o par de cromossomos 5, único com centrômero 

submediano, com relação de braços 1,78. A assimetria do 

cariótipo· (TF%=41,90), resulta destes valores relativamente 
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altos de relac;lo de brac;os, como pedem ser observados na 

Tabela 17. 

C. holosericea tem .cromossomos menores 

(2,54�m a 2,00\lffl) e menor comprimento do lote haplôide 

(18,02 �m). O indice de simetria do cariótipo (TF%=40,45) é 

marcantemente determinado pela relac;ao de braços alta nos 

pares de cromossomos 1 (1,58), 4 (1,74) e 7 (1,73), (Tabela 

17) .

A morfologia do primeiro par de cromossomos é 

significativamente diferente, entr,e as espécies (Figura 9}. 

Em C. incana, um longo segmento, representado por 42,24% do 

comprimento do braço curto separa o centrêmero da constriç�o 

secundária enquanto, 

corresponde a 34,62½. 

em e. holoserice.a, este segmento 

Em todo o gênero, a constituiç�o cromossêmica 

2n=14 foi registrada apenas em quatro espécies da subseçgo 

Incanae, incluindo C. incana, e em C. capensis (seção 

Grandif lorae}. Devido a esta ·constit.uic;ão cromossômica 

particular, BOULTER et alii (1970) sugeriram a elevaçgo da 

subseção Incanae à categoria de seçao. Entretanto, a 

subseção é constituída de mais onze espécies, das quais C.

barkae é 2n=16, e para _ as demais ainda n�o há registro do 

número de cromossomos. Além disso, as espécies da subseção 

Incanae têm distribuição anfiatlântica e, embora pouco 

representadas na América do Sul, apresentam um padrão 

aparentemente muito polimórfico (POLHlLL, 1968). Na Africa, 

a e. incana

purpurascens. 

apresenta duas 

Segundo POLHILL 

subespécies, incana 

( 1982), as espécies de 

e 

e. 

incana que crescem na América do Sul, assemelham-se a 

purpurascens, as quais podem estar incluídas nestêl 

subespécie. Entretanto no levantàmento de espécies de 

leguminosas do Estado da Bahia, LEWIS (1987) afirma que esta 

espécie está representada apenas por incana, referida como 

uma variedade. 



70 

A comoaraçâo cos dados cromossômic:os de e.

-incana�heste trabalho, com aqueles já obtidos para as duas

subespécies incana e purpurascens (GUPTA & GUPTA, 1978),

mostroL1 maior similaridade com a subespécie purpurascen:z;,

quanto à relaç�o de braços dos c�cmossomos e valor do índice

de simetria, o que reforça a proximidade referida por

POLHILL (1982), com base na maior semelhança morfológic:a.

A espécie C. ho!osericea faz pi:·.rte de Ltm 

grupo de espécies que tim distribuiç�o restrita na América 

tropical, o qual apresenta um. padr�o geral r-azoayelmente 

·simples, de caracterí:tic:as não €f:•spedal:i.z,,1cl<:tS:-.. PDLHJ:1 ... 1 ... 

(1968) consider-a C. holosericea junto a C. eriocarpa, C� 

ru-fipilia e C. fili-folia muito t-epr-esentativas neste grupo 

cujas características mor-fológic:as formam a base para a 

.criaç�o de uma nova seç�o. No momento, a posiç�o subsecicnal 

de C. holosericea é indefinida, devido à falta de estudos 

ta!-:onômicos das espécies sul-amer-icanas de Crotalaria. No 

entanto, LEWIS (comunicaç�o pessoal) reconhece uma mar-cante 

similaridade morfológica de C. hol oseri cea com as espécies 

da subseç�c> l"nc;-:m,,�i;:, (F:i.qt.ll'",,\ :1.) .. 

O cariótipo de C. hc.>loseri•cea .é descrito pela 

primeira vez no presente trabalha; Nenhum dado citológico� 

além do número de cromossomos (SOARES et alii, 1988) � foi 

registrado até agora. 

. 5.2. o cariótipo de espécies analisadas da seç�o 

Hedriocarpae 

As análises citológicas mostram que e. 

pallida� C. Ianceo!ata e C. brevid&ns são estr-eitamente 

relacionadas cromossomicamente. Apresentam cromossomos 

grandes, entr-e 3,14 Llm e 1.63 um� observando-se� em geral,· 
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u� gradiente decrescente de tamanho nos pares de cromossomos
correspondentes de C. brevidens a C. Janceolata e e.

pallida, (Tabela 16) e nos valores de comprimento do lote
haploide, maior em C.brevidens (20,41 �m), intermediário em
e. lanceolata (19,80 M_m) e menor em C. pallida (18,76 \,lm)
(Tabela 18). Existe alta similaridade entre C. Janceolata e

e. brevidens quanto aos valores de relaç�o de braços de
todos os pares de cromossomos que correspondem a centrômeros
em posiç�o · mediana (Tabela 17). C. pallida apresenta
características diferentes, apresentando relação de braços
mais alta nos pares de cromosso�os l (1,46), 3 (1,57) e 4
(1,80), (Tabela 17). Estes valores contribuem para- menor

simetria de seu cariótipo ( TF'l.=41, 10) enquanto se observa
maior simetria em C. lanceolata (TF'l. 43,47) e C. brevidens

(TF% 44,21). Ainda para índice de simetria de cariótipos,
observa-se o gradiente de valores de C. brevidens para C.

Janceolata e C. pallida (Tabela 19).

O ideograma e os dados cromossômicos das 
espécies mostram que os c:ari6tipos de C. lanceolata e C. 

brevidens silo mais semelhantes e o de e. pallida, mais 
divergente. Isto é mais evidente na relação de braços dos 
pares de cromossomos 3 e 4 (Tabela 17), e no par 1, no qual 
a constriç�o secundária está separada do centrômero por um 
segmento maior (39,79¼ do braço curto), do que o observado 
em C. lanceolat,a e C. brevidens (26,011. e 25,14% do braço 
curto) (Tabela 15). 

Comparando os dados obtidos neste trabalho 
com os já registrados na literatura, observa-se uma 
concordân.cia em e. lanceolata quanto à totalidade de 
cromossomos com centrômero em posiç�o mediana e valore? 
muito próximos do índice de simetria obtidos por GUPTA & 
GUPTA ( 1978). Os dados cromossômicos para C. p,al 1 ida s�o 
bastante divergentes entre os autores (GUPTA & GUPTA, 1978; 
VERMA & RAINA, 1979). A espécie C. pallida apresenta várias 
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sinonimias, e. striata e C. mucronata, entre outras e reúne 

duas variedades obovata e pallida (POLHIL,1982). Nas 

análises citológicas realizadas por GUPTA & GUPTA (1978) e.

pallida, C. striata e C. mucronata sgo tratadas como

espécies diferentes e · observa-.se total discordincia quanto 

aos valores d� relação de braços, índice de silflaotria e 

comprimento relativo. Os dados obtidos no presente trabalho 

divergem nos valores de relação de braços e comprimento 

relativo dos cromossomos dos taxa referidos como e. striata 

e •e. · pallida, e mostram maior semelhança com aqueles 

registriados para C. mucranata. GUPTA & GUPTA ( 1978) 

analisaram ainda o cariótipo de C. brevidens va� intermedia 

e encontraram valores muito altos de relação de braços nos 

pares de cromossomos 4 e 5 e baixo índice de simetria, o que 

discorda muito dos dados obtidos neste trabalho. Estes 

autores não observaram constrição secundária em qualquer 

destes taxa, contrariando as obse�vaçOes ilustradas na 

Figura ó. Entretanto, RAINA & VERMA, (1979) registraram 

constriç�o secundária no braço curto do cr-omossomo mais 

longo destas espécies, confirmad� neste trabalho. 

Um dos mecanismos propostos para explicar a 

origem de n=7 em espécies da seç�o Incanae fundamenta-se na 

comparação da morfologia dos cromossomos de C. mucronata (C. 

pallida) e C. incana� ATCHINSON (1950) observa que C. 

mucranata apresenta dóis pares de cromossomos longos e dois 

pares curtos, enquanto C •. incana, contém três pares longos e 

um par de ·cromossomos curtos. Segundo este autor, uma 

translocaç;i!lo envolvendo um dos pares de cromossomos curtos 

em C. mucronata, . resultou na perda de um centrômero, sem 

perda de material genético essencial, originando n=7. Esta 

hipótese foi defendida por PATIL & CHENNAVEERAIAH C 1975), 

através da comparaç�o do cariótipo de C. incana e C. 

mucronata, admitindo a perda de um par de cromossomos 

curtos, cç,m centrêmeros medianos em C. incana. Os dados 

obtidos no presente trabalho n�o reforçam esta hipótese 
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porque evidenciam que o tamanho de todos os pares de 

cromossomos e o comprimento de lote haplóide de C. incana

s�o superiores aos de C. p,al lida; é pouco provável que a 

leve descontinuidade do comprimen·to relativo, observada 

entre os pares de cromossomos 2 e 3 de C. incana, seja 

explicada por uma translocaçao, envolvendo o oitavo par de 

cromossomos, perdido neste processo. Além disso, a hip6tese 

da translocação deveria admitir que houve ganho posterior de 

material genético em C. incana. GUPTA (1976) obteve um valor 

de conteúdo de DNA de 6. 86 para C. incana, 5 .12 para C.

mucrana·ta e 5.00 para C. pallida. Por outro lado, estas 

espécies são também pouco relacionadas morfológicamente 

(Figura 12), conforme estudo de POLHILL (1968, 1982) e BISBY 

& POLHILL (1973). Diante destas consideraçaes, é pouco 

provável que C. pallida esteja envolvida na origem de C.

incana. 

O padr�o de semelhanças cromossômicas 

evidenciado em C. pallida, e. lancealata e C. brevidens está 

em concordância com o padr�o de variação morfológica. Os 

limites taxonômicos entre estas espécies s�o muito 

estreitos. Pertencem à mesma subseção Macrostachyae. Dentro 

desta, C. pallida é classificada no grupo 1 (plantas com 

brácteas caducas, antes da abertura completa das flores) e

e. Janceolata e C. brevidens, no grupo 2 (plantas com.

brácteas persistentes). Apresentam padrão de variação 

contínua em vários caracteres morfológicos, como folíolos de 

forma obovada em C. pallida a estreitamente lineares em e.

Janceolata, enquanto C. brevidens tem forma intermediária 

(Cf. referências botdnicas em POLHILL, 1982 e LEWIS, 1987). 

Variação continua também é observada na forma da 

inflorescência (Figura 2) e tamanho das sementes. 



1 
1 • GEN1CULATAE
1 •• 

• • • • • 1 
• • • 

• • • • 1 

• • •

Machroetaahyae •• • • ••••••• '•sCH-lZOST1GMA

/ 

. I fpall..te) (p
a

rei 

Hedrioaarpae :
HE1JR10CARPAE :

CHRYSOCALYC1NAE 
/"' ChrysoaaZycinae

• 
• 
• 
• •••
•

CALYC1NAE 

'OISPERMAE 

74 

Tetr

i

loboc

\

t
x 

Glaucae \ 1 
1 
1 

1 

CROTALAR1A 
/neirostres 

CHRYSOCALYC1NAE CROTALAR1A 

CrotaZaria 

/ 
Incanae 

_Btipulosae 1
. 1 

F..lgu.Jt.a. 

GRANV1FLORAE 

12.01t.gan..lzação e�quemât..lca de �eçõe� (em ma..lú�culo) 
e �u6�eçõu (em m..lnú-0culot de CrotaZaria da Ã61t.-l
ca e Madaga�call.. Alta �lmilaJt.lda.de mo1t.6olôg..lc.a ê 
..lnd..lcada poll. llnha� dupla.�, alguma �im..llall...ldade, 
poll. uma linha e leve �..lmila1t...ldade, poll. uma. llnha. 
pontllhadá, Seçõe-0 ã d..l1t.e..lta da linha ..lnte1t.1t.ompl
da, ·têm 6loJt.e� com e4tJt.u.tu1t.�, ge1t.almente, mal� e�-
péc.-lalizada.. (Segundo POLHTLL, l.982}. 



75 

5.3. o cariótipo de espécies analisadas da seção 

Calycinae 

As espécies analisadas nesta seç�o foram 

separadas em dois grupos distintos pelas s1.1as 

características cromossSmicas e nível de ploidia. C. Juncea 

é uma espécie diplóide (2n=16), e. stipularia e e. paulina, 

tetraplóides (2n=32). Uma característica comum a todas é a 

simetria elevada do cariótipo com valores de TFi. entre 44,58 

em e. stipularia e 46,74 em C. _iuncea, qLle representam os 

maiores valores observados entre as espécies analisadas. 

Entretanto as diferenças apresentadas, embora pequenas, s�o 

significativas estatísticamente (Tabela 19). As espécies 

tetraplóides tlm cromossomos comparativamente menores, 

entre 2.43 um e 1.47 um. Quando comparadas com as espécies 

diplóides, através do comprimento absoluto do maior par de 

cromossomos, C. paulina e C. stipularia apresentam os 

valores mais baixos, com exceç�o do observado para e.

�1irgul-ata subsp grantiana. Entretanto, para os valores de 

comprimento absoluto do menor par de cromossomos n�c> hf, 

diferenças significativas quando comparados com os da 

maioria das es�écies diplóides (Tabela 19). � interessante 

notar a semelhança entre C. _iuncea 

posiç�o da constrição secundária 

cromossomos (Figura 9 e Tabela 15). 

e C. paulina quanto à 

no primeiro par de 

A média de comprimento 

absoluto dos cromossomos (1,82 um e 1,95 um) e o comprimento 

do lote haplóide nestas espécies, entre 29.04 e 31.15 um, em 

e. stipulari"a e C. paulina, compat-ados aos da maioria das

espécies diplóides (Tabela 14), sugere que durante a

evoluç�o das espécies poliplóides deve ter ocorrido redução

do conte�d� de DNA.

A correlação negativa entre tamanho dos 

cromossomos cem o aumento do nível de ploidia é uma 

ocon--ê"ncia freqüente, jé registrada em outros gêneros como 

Chrvsanthemum, Allium e Piper (DOl•JRICK, 1952; BRAT, 1965; 
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SAMUEL et alii, 1986). Em termos do conteúdo de DNA, esta 

correlaç�o negativa foi mostrada nos gineros Betula, Morus,

Leucanthemum, Festuca, Mentha, Plantago e Ranunculus (GRANT, 

1969; ALI-ZADE .& ACHUNDOVA, 1970; 'MARCHI et alii, 1983,; 

SEAL, 1983; KUNDU & SHARMA, · 1985, BADR et alii, 1987; 

O'OVIDIO & MARCHI, 1990). A diminuiçao do conteúdo de DNA 

por genoma é mais acentuada nos niveis de ploidia mais 

elevados e tem sido apontada. como condição necessária à 

sobrevivªncia e conseqüente estabelecimento dos poliplóides 

na natureza. Citologicamente está relacionado ao papel do 

conteúdo de DNA determinar efeitos nucleotipicos 

(fenotipicos) produzidos pela massa de DNA, independente da 

informação genética codificada (SAMUEL et alii, 1986). Nos 

autopoliplóides, a reduç�o de DNA atua como um mecanismo de 

correc;�o adaptativa, livrando os poliplóides do mater��l 

genético excedente, representado inr.lusive pela repetic;�o de 

genes com funçaes semelhantes. 

Os poliplóides C. stipularia e e. paulina tal 

como os diplóides analisados neste trabalho, apresentam 

apenas um par de cromossomos organizadores de nucléolo. 

Conseqüentemente, o número destes n�o corresponde ao nivel 

de ploidia , tal como observado em Crinum, Costus, Plantago

(RAINA & KHOSHO, 1971, SHARMA et alii, 1984; SUBRAHMANYAN & 

KHOSHO 1986). O fenômeno está relacionado a anfiplastia tal• 

como denominou NAVASHIM, 1928 (citado por NAVASHIM, 1934), 

às mudanças morfológicas que ocorrem nos cromossomos após a 

hibridação interespecifica. Estas modificac;õe� são evidentes 

em cromossomos com constrição secundária, tal como observado 

em Crepis (NAVASHIM, 1934). A anfiplastia verificada nestes 

cromossomos (anfiplastia diferencial) reflete diferenças na 

capacidade competitiva entre espécies relacionadas quanto à 

supress�o · da funç:�o nucleolar a nivel transcricional 

(LACADENA et alii, 1984). Tal supress�o de organizadores 

nucleolares n�o ocorre em autopoliplóides, como relatado por 

RAINA & KHOSHO ( 1971), o que concorda com o observado nos 
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tripl6ides de C. inc,ana neste trabalho, onde o n&:lmerc de 

cromossomos nucleclares coincide com e n.í.vel de plcidia 

(Figura 10). A ocorrência de anfiplastia em C. stipularia e

e. paulina pode indicar uma erigem alopoliplOide. VERMA &

RAINA (1983) também admitem que os tetraplOides em

Crotalaria s�o alcpoliplóides cu alopoliplóides segmentados,

tendo em vista as associac;Oes cromossômicas observadas na

meiose, com completa formação de bivalentes. Entretanto,

deve-se ressaltar que pode haver ainda um mecanismo de

controle genético determinando o 

cromossomos, tal como se observa 

alopolipl6ides já estudados.

pareamento 

no trigo 

regular dos

e em outros

Embora bastante semelhante, C. stipularia e 

C. paulina apresentam cariótipos distintos (Figura 7 e 9).

e. paulin,a apresenta cromossomos levemente maiores, o que

resulta em maior comprimento do lote haplóide (31�15 f.tm),

enquanto C. stipularia apresenta 29,04 �m. C. stipularia tem

maior · segmento do braço curto separando o centrômero da 

constric;�o secundária (Figura � e Tabela 15). Estas

cbservaçaes est�o em concordância com VERMA & RAINA (1984)

quanto ao maior comprimento de lote _hapl6ide em C. paulina.

Entretanto estes autores encontraram cromossomos com �elac;�o

de braços alta nos pares de cromossomos 6 e 7 desta espécie

e n�o observaram cromossomos cem constrição secundária.

Crotalari,a 

A ocorrência 

abrange 11'¾ 

de poliploidia 

das espécies 

no gênero 

analisadas 

citologicamente. Embora as informac;aes taxonômicas para as 

espécies americanas ainda sejam incompletas, observa-se 

maior freqüência de tetraplóides· na seçgo Calycinae. WINDLER 

( 1974) registrou dez espécies · tetraplóides na seção 

Calycinae, todas nativas do Novo Mundo. Entretanto, 

considerou que os dados disponíveis s�o insuficientes para 

esclarecer possíveis relaçêSes com membros asiáticos desta 

seç�o, aos quais POLHILL (1968) ·tem se referido como 
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ancestrais das espécies americanas. A maior ocorrincia de 

tetraplóides no Novo Mundo, distante dos centros primários 

de or�_gem, sugere sua ·evoluçao recente no continente 

americano. 

Os estudos cromossômicos das espécies 

africanas de Crotalaria têm repeti�ammente mencionado que a 

poliploidia n�o desempenhou papel importante na evoluç�o do 

cg&'nero ( RA I NA & VERMA, 1979; VER MA & RA I NA, 1980; VER MA e t

aJii, 1984). Entretanto as análises citológicas das espécies 

americanas sugerem que a poliploidia teve efeito marcante na 

. diversificaç�o do gênero, �specialmente na seç�o Calycinae,

.nos centros secundários de origem. 

5.4. O cariótipo das espécies analisadas da seç�o 

Cratalaria 

Entre as espécies analisadas nesta seç�o, C.

retusa e e. spectabilis são as mais estreitamente 

relacionadas. Seus cromossomos apresentaram tamanho mediano 

(2,65t.tm a 1,7Bum) e cariótipos marcantemente sim�icos, com 

índices de TF'1/. quase idênticos (44,62· e 44,69) e muito

próximo dos valores mais altos r�gistrados neste trabalho 

(Tabela 14). C. spectabilis e C. retusa assemelharam-se no 

comprimento absoluto de todos os pares de cromossomos 

(Tabela 16), resultando em valores quase idênticos de 

comprimento do 

respectivamente. 

lote 

Foram 

haplóide, 

ainda semelhantes 

e 

na 

17,72 

relaçâlo 

\im ' 

de 

braços dos pare= de cromossomos 2, 5 e 7 (Tabela 17, Figuras 

8 e 9). 

Em C. retusa, o primeiro par de cromossomos 

apresenta. a constr
1
iç�o secundária no braço curto, separada 

do centrSmero por um cu�to segmento, o menor observado entre 
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todas as espécies analisadas (Tabela 15, Figura 9). e.

spectabilis tem a constriçao secundária no braço longo 

·separada do centrômero por um segmento que representa 34,49%

do braço longo. A posiç�o da c:onstriçlo secundária no braço

longo de C. spectabjlis é uma variaç�o do padrao ob�ervado.

em Por esta razão, foram analisadas v;irias células 

prometáfase, com diferentes graus de condensaç�o 

cromossomos. Estas análises confirmaram a posição 

constrição, tal como observado em cromossomos metafásicos. 

dos 

da 

Oi ferenças entre C.

· foram observadas na relaç�o de 

cromossomos 3(1,61 e 1,31) 

retusa e e.

braçcos dos 

e 6(1,47 

spectabilis 

pares de 

e 1, 30), 

respectivamente. Ao contrário, no par de cromossomos 4, a 

relação de braços mais a 1 ta é observada em C. :spectabi 1 is

(1,54) do que em C. retusa (1,18). 

As diferenças morfológicas verificadas -nos 

cariótipos destas espécies sugerem que rearranjos 

estruturais, tipo inversão pericintrica, acompanhados de 

pequenas alterações no conteúdo de DNA nos braços 

cromossômicos, tenham contribuido para mudar a posição 

relativa desta constrição secundária do �raço curto para o 

braço longo. Por outro lado a ocorr�ntia de deleçc:íes e

duplicações, assim como e translocações s:imples nos pares de 

cromossomos 3 e ó, em C. retusa ·e do :cromossomo 4 em e.

spectabilis, podem também ter modificado 1t&is acentuadamente 

a relação de braços destes cromossomos. 

As observações citológiças �m C. retusa estão 

em concordância com os dados apresentados por GUPTA & GUPTA 

( 1978 ) quanto ao .í.ndice de TF¼ e rel.ãll;ão de braços da 

maioria dos pares de cromossomos, c:.;rac:terizados por 

centrômero em posiç�o mediana. Em C. spertabilis, VERMA et

alii,1984) registraram relação de braços alta nos pares de 

cromossomos 1 (1,73), 2 (1,70) e 6(3,0) e �aixa, entre 1,0 e

1,1, nos demais pares, em disccrdânci� com os valores 
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observados no presente trabalho. Os dados sobre o maior par 

de cromossomos sgo conflitantes. Em C. retusa GUPTA & GUPTA 

·_ (1978)--e RAINA & VERMA (1979) nao observaram constriçlo

secundária , enquanto em C. spectabilis esta foi observada

no braço curto deste cromossomo. 

O cariótipo de C. virgulata subsp. grantiana 

apresenta-se marcantemente distinto (Figura B). Os 

cromossomos são pequenos, entre 1,81\,\m e 1,10Hm, 

conseqüentemente, pequeno comprimento do lote haplóide, 

11,10J4m, o que corresponde aos menores valores observados 

. neste trabalho (Tabelas 14). O cariótipo tende para a 

·assimetria, observada no .indice de TF'l. de 40,83 e na leve

descontinuidade de comprimento relativo dos cromossomos,

entre o 2� e 3� pares, claramente evidenciada na� medidas de 

comprimento relativo (Tabela 13). C. virgulata subsp •

. gran.tiana também apresenta cromossomos com valores altos de

relaçgo de braços nos pares de cromossomos .1(1,7?) e

2(2,23), que correspondem a centrômeros em posiç�o 

submediana, ao contrário das demais espécies, em que os 

centrômeros tem posic;ao mediana (Tabela 17) 

As análises citológicas já realizadas em e.

virgulata subsp grantiana (=C. grantiaria) são confirmadas 

neste trabalho �orno um dos menores·valores de comprimento do 

lote haplóide já observado, VERMA et alii (1984). 

Entretanto, estes autores obtiveram relação de braços alta 

nos tr�s primeiros pares de cromossomos, entre 2,00 e 2,20, 

e apenas 1,0 nos demais pares de crom�ssomos, o que não se 

confi�ma neste trabalho, com exceção do par de cromossomos 

=2. A relação de braços 1,0 obtida para os menores pares de 

cromossomos pode estar relacionada à dificuldade de se 

efetuar medidas precisas em cromossomos muito pequenos. 

A divergência cariot.ipica observada em C.

virgula ta subesp grantiana confirma a po_siç�o que está 
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espécie ocupa na classificac;:Io de POLHILL ( 1982), apôs a 

realização de estudos de taxonomia numérica por BISBY & 

POLHILL ( 1973). As triis espécies, como membros da seçao 

Crotalaria, caracterizam-se pela· presenc;a 

especializadas. C. retusa e ·C. spectabilis 

subsec;:�o Crotal aria e sao espécies 

de flores 

pertencem à 

estreitamente 

relacionadas do ponto de vista morfológico. Possuem folhas 

simples, fruto protuso, oblongo-clavado, glabro (Figura 8) 

e muitas sementes • Assemelham-se na morfologia floral por 

apresentarem carena com bico ret6rcido, estandarte glabro e

asas amareladas. Diferem na forma das brácteas, subuladas e 

lanceolada-caudatas.· Em C. retusa e em C. spectabilis, as 

brácteas são ovada-acuminadas ou cardadas. As estipulas s�o 

lineares ou subuladas em C. retusa, e oblonga-ovada a 

oblonga- subulada em C. spectabilis (POLHILL, 1982). As 

semelhanças cromossômicas registradas no presente trabalho 

contribuem para melhor caracterizá-las como espécies mui to 

próximas. 

C. virgulata subsp grantiana faz parte da

subsec;:�o Longirostres, que apresenta estilete 1;;1eniculado e 

car�na dobrada em �ngUlo reto na metade inferior, ao 

contrário das espécies da seç�o Crotalaria cujo estilete é 

curvado e a carena arredondada. É notável nesta espécie o 

tamanho reduzido das folhas, flores, vagens e sementes. 

Os .estudos· de taxonomia numérica (BISBY & 

POLHILL, 1973) colocam e. virgulata subsp grantiana em 

posiçao periférica do "core" da subseçao Longirostres e 

muito próxima a algumas espécies da seç�o Dispermae, 

constituindo-se um ponto de ligaç�o entre as duas sec;Oes. As 

caracter.í.sticas cromossômicas desta espécie reforçam esta 

posiç�o taxonômica pois, segundo BOULTER et alii (1970), as 

espécies da seçlo Dispermae tambem t�m cromossomos pequenos. 

Neste aspecto, as análises citológicas fortalecem as 
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relaçaes estreitas existentes entre a subseção Longirostes 

e a seç&o ·Dispermae. 

Segundo POLHILL (1982), as espécies da seçio 

Crotalaria apresentam um acúmulo de características florais 

especializadas. Na subseç�o Longirostes, esta especializaçao 

morfol6gic• é progressivamente maior, aproximando�se da 

observada nas espécies da seç�o Dispermae, a mais avançada 

do. g�nero. Neste trabalho, ficou evidenciado que e.

virgulata subsp grantiana , subseção Longirostes, apresenta 

os menores cromossomos e um dos menores índices de simetria. 

Nas análises do conteúdo de DNA das espécies de Crotalaria 

realizadas por GUPTA (1976), observou-se uma tend�ncia para 

sua reduçio naquelas mais especializadas. Os dados obtidos 

no presente trabalho e os disponíveis na literatura (BOULTER 

et alii, 1970), mostram que nas seçaes mais especializadas, 

a evoluç�o cariotipica aponta para umà diminuiçjo do tamanho 

dos cromossomos em c·onsequ!ncia, · provavelmente, de redução 

do conteúdo de DNA, assim como menor· simetria do cariótipo. 

Neste contexto, torna-se necessária a continuidade das 

inve?tigaçaes citológicas em trotalaria, tendo em vista 

esclarecer um possível direcionamento das al teraçeles dos 

cromossomos no g!nero como um todo. 
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6. CONCLUSOES

Os dados obtidos de análises cromossômicas em 

11 espécies pertencentes a quatro seções do gênero 

Crotalaria, permitem estabelecer as seguintes conclusões: 

1. Entre as. espécies, há três consti tuiçfles

·cromossômicas distintas, duas diplóides, 2n=16 e 2n=14 e uma

tetraplóide, 2n=32, que correspondem ao número básico x =B e

seu derivado n=7.

2. As espécies não evidenciaram diferenciação

de coloração dos cromossomos, através da metodologi_a de 

bandamente C, o que sugere a inexistência de blocos de 

heterocromatina, detectáveis por este procedimento. 

3. As espécies apresentam cariótipos 

distintos, mas que se assemelham dentro de um padr�o geral, 

caracterizado pela presença de uma constriç�o secundária no 

primeiro par de cromossomos, predominância de centrômeros em 

posição mediana e gradação continua de tamanho dos 

cromossomos no cariótipo. 

4. O primeiro par de cromossomos desempenhou

papel importante na diferenciação dos car ióti pos. A 

·constrição secundária se localiza no braço curto, em 

posiçOes variáveis em r-elação ao centr&nero, ou no braço 

longo, apenas em C. spectabilis. 

5. O tamanho dos cromossomos nas espécies

diplóides, é comparativamente maior- que nos tetraplóides; 
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sugerindo que material cromossômico foi perdido no processo 

de formaç�o e estabelecimento destes ·poliplóides. 

6. O número de cromossomos com constriç�o

secundária nos tetrapl6ides n�o corresponde ao nivel de 

ploidia, o que deve estar relacionado a ocorrência de 

anfiplastia diferencial envolvida na formac;ao destes 

tetraplóides. A ocorrincia de anf iplastia sugere uma 

na�ureza alopolipl6ide de e. paulina e C. stipularia. 

7. A pol iploidia em duas espécies da seç�o

Calycinae - C. paulina e C. stipularia, é representativa da 

maior concentrac;ã:o de poli pl ó ides que existe nesta seçã:o, 

todas nativas do continente americano. A poliploidia parece 

ter desempenhado papel importante na diversificaçã:o do 

gênero, nos centros secundários de origem. 

8. Na seçã:o Crotalaria os cromossomos· sã:o

menores e acentuadamente reduzidos em 

grantiana, que também apresenta 

e. virgulata subsp.

cariótipo 
I 

levemente 

assimétrico. Existe aqui uma correspondência entre reduçã:o 

do tamanho dos cromossomos/cariótipo levemer.te assimétrico e 

maior especializaçã:o morfológica. Esta associaçã:o pode 

representar uma direçã:o da mudança_cromossômica para reduçã:o 

do tamanho do cromossomo e menor simetria no curso 

evolutivo, embora estudos envolvendo maior número de 

espécies sejam necessários para sugerir um direcionamento da 

mudança cromossômica no gênero como um todo� 

9. Diferenças cromossômicas observadas entre

as espécies indicam o papel de pequenas al terac;ê:ies 

estruturais, como adiç�o, deleçã:o e translocaçã:o simples de. 

pequenos segmentos cromossômicos e inversã:o pericêntrica, na 

modificaçã:o e distinçã:o de seus cari6tipos. 
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10. A maior- semel hanr;a de car iótipos entre

espécies de uma mesma subseçao, como observado em C. retusa 

e C. spectabilis, grupos dentro de subser;Oes, como em e.

brevidens e C. Janceolata, assim como diferenças marcantes 

entre espécies de diferentes subseçaes, como C. virgulata 

subsp. grantiana, revela um potencial de utilizaçilo de 

estudos cariomorfol6gic:os contribuindo para melhor 

caracterização e esclarecimento de relaçOes filogenéticas 

entre espécies. 
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Apêndice 1. Medidas Cromossômicas 

ESPÉCIE: C. incana FAMÍLIA: Leguminosae No. DA LÂMINA/PONTO: 7.1 

FILME: 23/05/90 FOTO No.: 2 ESCALA: 14: 5

--.----------1--------1--------1-----1----1------1------1----------

I l 2 3 1 4 5 6 7 

.la b I a  bl a b I a  b la b I a  b I a  b 

· -----------------1----------1------· = 1-------·---1--------1-----1----1----------

- 1 · 1 1 1 1 1 1 
Satéliteoucoruiui.2a. X 1 (2,0) (2,0) 1 

---1-------1----1-------1---- ---- ---- ----
�raço curto (e) _ 15,0 4,5 1 4,2 4,4 1 3,2 3,S 1 3,0 2,8 12,3 2,0 

X 1 4,75 I 4,30 I 3,35 I 2,90. I 2,15 1 
2,5 2,3 

2,40 
2, 5 2� S 

2,50 
----------1----1-------1-------1----1-------1-----1----

Braço longo (1) _ 16,0 · 5,3 1 6,0 5,6 1 5,0 4,9 1 S,O 5,0 14,0 4,0 1 3,7 3,4 1 3,0 3,5 
X 1 5,65 1 5,80 4,95 1 5,0 1 4,0 1 3,55 1 3,25 

----..----1-----1.,; � 1.,ce,�· :�: 1-:..---1---1-------1-------

:rot.&1 .(�) _ 111,0 9,8 110,2 10,0 1 8,2 8,4 �,O 7,8 16,3 6,0 1 6,2 S,7 1 5,5 6,0 
X 1 10,40 · I 10,10 1 8,3 1 7,90 1 .6,15 f . S,95 1 5, 75 

-------. --------- .--1----------1----------1-·---1 · 1----1-------1----------

Rel.aç.io de bJ:aço _ 11,20 1,1811,43 1,2711,56 1,4011,67 1,7911,74 2,0 
X 1 1,19 1 1,35 1 1,48 1 1, 73 1 1,87 

11,48 1,4811,20 1,,0 
1 l,48 1 1,30 

---- ----1------1---- ---- ----1---- ---- ----
Camp. absoluto 

Camp. relativó 

ffl 

CLEl 

., 3,71 1 3,61 2,96 2,82 1 2,20 2,13 2,QS 
1---- ---- -----1 1--- -----1---------

1 19,05 18,53 
1 

1 41,90 

15,20 14,� I ll,29 10, 93 1 10,52 

-1 --------------------------------

1 19,48 

TF� • simetria do cariótipo 
CI.ii • comprimento do lote haploide (um) 
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�dice 2. lledidas Cl!XliOS�Ômicas rle e. incaria: CCMF•risientn absoluto Íff�l/rela�lio d� br��u e CIJjJlprii:-er.to relativo linhn inf!!l"ior 
de e.ada par de cromossoros de LO aet.ífases a11-õlis<lli,1s .. 

PleUfast! 1 2 , 3 4 5 6 .., 8 9 Lll 

CrlllOS. 

1 3,7Ui,17 3,59/1,21 3,64/1,17. 3,93/1, 10 3,,W!,26 3,7!/1,19 3,3911,11 3,59/1,23 4, 19/1, 14 3,4911, rn 
19,86 18,81 lfl,48 20,7b 17,79 19,0S 18,13 1f!,3; 19,49 19,00 

2. 3,13/1,19 3,39/1,38 .. 3,41/1,r.3 3,30/1,32 3,1611,P.8 3,61/1,35. 3,25/1,r.0 3,14/1,20 3,54/1,25 3,43/Vó
º16,76 17,76 17,31 17,43 17,04 18,53 17,38 . 16,09 16,47 18,7ê 

3 2,64/1,29 2,66/1,45 3,04/1,43 2,63/1,49 2,n11,38 2,96/1,48 2,8�/1,'.!4 2,9611,34 3,0211,35 2,59/1,,?-: 
14,13 . 13,93 15,43 13,89 14,93 1S,20 15.19 15,16 14,0S 14,14 

4 2,48/1,58 2,�/1,5.3 2,5911,42 2,43/1,43 2,57/1,40 2,8211,� 2,38/1,lil 2,S9/i,�= 2,93/1,65 2,'.;9/i..1:g 
13,28 13,20 13,15 12,6!, 13,P.S 1�,;,q 12,73 13,?7 !3,63 1;',0� 

s 2,38/1,78 2,39/1,éS. ?.,46/1,76 .2,'JT/ 1, 79 2,si:1/1,93 2,20/Í,87 2,34/l,� 2,:i?./1,J.l 2,71/1,68 2, ?,1/ 1, :'2 
12,74 ie,5= 12,49 12,63 12,83 11,29 12,51 1?,81 12.bO 1ê,J7 

6 2,27/1,44 2,36/1,64 2,30/1,69 2,18/1,44 2,�/1,41 · 2, 13/1, f,8 l!,Wl,60 2,4S/1,P.:i 2,61/1,44 2,::!0/!,37 
12,15 12,36 11,68 11,52. 11,02 10,93 12,U 1?.,� 12,14 12,G! 

7 2,07/1,42 2,18/1,39. 2,26/l,32 2,07/1,42 2,14/1,40 2,05/1,30 2,1?./1,39 2,?.9/1,?.9 2,50/1,33 2,0C/!,39 
11,08 11,42 11,47 10,9// 11,54 10,52 U,6ó. 11,73 11,63 10,92' 

QJI 18,68 19,� 19,70 18,93 18,55 19,48 18,70 19,52 21,50 lll,32 

m 42,� 41.07 42,08 41,77 41,58 40,82 42,41 42,87 41,94 42,15 

QJI = Coill?ria!l'lto do lote haploide 
1FS = índice de simetria 

-. 
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Apêndice 3. Análise de vari!ncia do comprimento absoluto 
dos cromossomos das �spécies diplóides de 
Crotalaria; C. pallida; e. laaceolata; e. 

brevidens; C. retusa; C. spectabilis; C. 
virgulata subsp grantiana; C. juacea; C. incana; 
C. bolosericea.

cromos- F. V. G.I.. s.o. Q.M. Raz!o 

somo F 

Prob 

F 
----

01 Entre as espécies 8 21.2545 2.6568 45.4956 .00Q0S 
Dentro de espécies 81 4.?302 .0584 
Total 89 25'.9846 

02 Ent¼e as espécies 8 15.3800 1. 9225 64.8690 .00005 
Dentro de espécies 81 6.2617 .0?73
Total 89 21·. 6417 

03 Entre as espécies 8 15.5774 1.9472 33.2284 .00005 
Dentro de espécies 81 4.?466 .0586 
Total 89 20.3240 

04 Entre as espécies 8 13.6547 1. 7068 30.9864 .·oooos 
Dentro de espécies 81 4.4617 .0551
Total. 89 18.1164 

os Entre as espécies 8 10.7737 1.3467 33.1593 .00005 
Dentro de espécies 81 3.2897 .0406 
Total º" 1-1.00:,4 

06 Entre as espécies 8 8.1518 1. 0190 30.6560 .. 00005 
Dentro de espécies 81 2.6924 .0332
Total e, 10.8442 

07 Entre as espécies 8 7.2505 .9063 28.5763 .00005 
Dentro de espécies 81 2.5690 .0�17 
Total 89 9.8195 

08 Entre as espécies 7 5.6040 .8006 22.9065 .00005 
Dentro de espécies 72 2.5164 .0349 
Total 79 8.1204 
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Apêndice 4. Análise de vari!ncia da relação de braços dos 
cromossomos das espécies diploides. C. pallida,
C. lanceolata, C. brevidens, C. retusa, C.
spectabilis, C. virgulattJ, ssp. grantiantJ, e.

paulina, C. juncea, C. incana e C. bolosericea.

Cremos- F.V. G.�.
somo 

·01 Entre as espécies 8 
Dentro de espécies 81 
Total 89 

02 Entre as espécies 8 

Dentro de espécies 81 
Total 89 

03 Entre as espécies 8 

Dentro de espécies 81 
Total 89 

04 Entre as espécies 8 
Dentro de espécies 81 
Total 89 

OS Entre as espécie$ 8 
Dentro de espécies 81 
Total 89 

06 Entre as espécies 8 
Dentro de espécies 81 
Total 89 

07 Entre as espécies 8 
Dentro de espécies 81 
Total 89 

08 Entre as espécies 7 
Dentro de espécies 72 
Total 79 

S.Q. 

3.1371 
.7580 

3.8951 

2.S022
.8269

3.3291 

.9112 

.3438 
1.2550 

1. 3214
.3365

1.6579 

2.0289 
.6711 

2.?001 

.7360 
1. 9241
2.6602

1.0941 
.0087 

1.4102 
.6268 

2.0369 

Q.M.

.3921 
.0094 

.3128 
.0102 

.1139 

.0042 

1.652 
.042 

.2536 

.0083 

.0920 
.0238 

.1368 

.D087 

.2015 

.008? 

Razão 

F 

41.9056 

30.6392 

26.8355 

39.7573 

30.6089 

3.8732 

15.7438 

23.1420 

Razão 
F 

.00005 

.00005 

.00005 

.00005 

.00005 

.0007 

.00005 

.00005 
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Apêndice 5. Análise de vari&ncia do comprimento absoluto dos 
pares de cromossomos de e. paulinfl e e. 

stipularia. 

______ _,. 

Cl'Ollos- F. V. G.I.. S.Q. Q.H. Razão Prob 

soao F F 

01 Entre as espécies 1 .1980 .1980 6.9861 .016S 
Dentro de espécies 18 .S102 .0283 
Total 19 .7082 

• 

02 Entre as espécies 1 .1479 .1479 4.8676 .0406 
Dentro de espécies 18 .S470 .0304 
Total 19 .6949 

03 Entre as espécies 1 .0684 .0684 2.2575 .1so3ns 
Dentro de espécies 18 .5457 .0303 
Total 19 .6142 

04 Entre as espécies 1 .0966 .0966 3.6806 .0?11ns
Dentro de espécies 18 .4724 .0262 
Total 19 .5691 

05 Entre as espéci�s 1 .1411 .1411 S.7194 .0280 
Dentro de espécies 18 .4.446 .0247 
Total· 19 .5857 

06 Entre as espécies 1 .0952 .0952 4.5781 .0463 
Dentro de espécies 18 .3744 .0208 
Total 19 .4696 

O? Entre as espécies l .1008 .1008 5.2632 .0340 
Dentro de espécies 18 .3448 .0192 
Total 19 .4456

08 Entre as espécies 1 .0994 .0994 5.5698 .0298 
Dentro de espécies 18 .3213 .0178 
Total 19 .4207

09 Entre as espécies 1 .0696 .0696 3.7252 .069sns

Dentro de espécies 18 .3364 .0187 
Total 19 .4060

10 Entre as espécies 1 .0720 ,0720 4.8663 .. 0406 
Dentro de espécies 18 .2663 .0148 
Total 19 .3383

11 Entre as espécies 1 .0966 .0966 6.1469 .0233 
Dentro de espécies 18 .2829 .0157 
Total 19 .. 3795
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ip6ndice S (Contin1ieçlo) 

---

12 Entre as·· espécies 1 .0684 .0684 4.6524 .0448 

Dentro de espécies 18 .2648 .0147 
Total 19 .3333 

13 Entre as espécies .1 .0938 .0938 6.7425 .0182 
Dentro de espécies 18 .2505 .0139 
Total 19 .3444 

• 

1, Entre as espécies 1 .1125 .1125 7.2581 .0148 
Dentro de espécies 18 .2790 .0155 

Total 19 .3915 

15 Entre as espécies 1 .0423 .0423 2.6975 .1179ns

Dentro de espécies 18 .2824 .0157 

Total 19 .3247 

16 Entre as espécies 1 .. 0106 .0106 .7069 .,11sns 

Dentro de espéc�es 18 .2694 .0150 

Total , . .., 19 .2800 
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Apêndice 6. Análise de yari!ncia da relação de braços dos 
cromossomos de: e. poulino, C. stipulario. 

---· -----------·------------·----------------

Cromes- F. V.

SOJ&O 

01 Entre as espécies 
Dentro de espécies 
Total 

02 

• 

03 

04 

05 

06 

01 

08 

09 

10 

11 

12. 

Entre as espécies
Dentro de espécies 
Total 

Entre as espécies 
Dentro de espécies 
Total 

Entre as espécies 
Dentro de espécies 
Total 

Entre as espécies 
Dentro de espécies 
Total 

Entre as espécies 
Dentro de espécies 
Total 

Entre as espécies 
Dentro de espécies 
Total 

Entre as espécies 
Dentro de espécies 
Total 

Entre as espécies 
Dentro de espécies 
Total 

Entre as espécies 
Dentro de espécies 
Total 

Entre as espécies 
Dentro de espécies 
Total 

Entre as espécies 
Dentro de espécies 
Total 

G.I..

1 
18 
19 

1 
18 
19 

1 
18 
19 

1 
18 
19 

1 
18 
19 

1 
18 
19 

1 
18 
19 

1 

18 
19 

1 

18 
19 

1 
18 
19 

1 
18 
19 

1 
18 
19 

S.Q. 

.1980 

.S22S 
· .5423

.0266
.2354
.. 2621

.0898 
.1555 
.2453 

.0650 

.2062 
.2712 

.0072 

.2765 

.2837 

.0281 

.2152 
.2433 

.0572 
.5692 
.6265 

.1824 

.5208 

.7032 

.0085 

.1619 
.1705 

.·01?8 

.4985 

.5163 

.0427 

.4834 
.5261 

.0571 
.2581 
.3152 

Q.H. Razl:o • Prob

F F

.0198 
.0290 

.6837 .4191ns 

.0266 

.0131 
2.0373 

.0898 10.3925 

.0086 

.0650 5.6?13 

.0115 

. 0072 . 4700 
.0154 

.0281 2.3528 
.0120 

.0572 1.8102 

.0316 

.1824 6.304? 
.0289 

. 0085 . 9503 

.0090 

.0178 .6426 
.0277 

. 0427 1. S913

.0269 

.05?1 3.9842 

.0143 

. 0047 

.0285 

.so11ns 

.1952ns 

. 0218 

.0613ns 
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Apêndice 6 (Continuaç!o) 

----------------- -----------· 

13 Entre as espécies l .0361 .0361 1.971S , 1773z-.. �

Dentro de espécies 18 .3298 .0183 
Total 19 .'3659

14 Entre as espécies l .1644 .1644 20.1048 .0003 
Dentro de espécies 18 .1472 .0082 
Total 19 .3116

lS Entre as espécies 1 .0301 .0301 1.4651 .2419ns
Dentro de espécies 18 .3697 .0205 
Total 19 .3998

16 .Entre as espécies l .0620 .0620 3.8200 .0664ns

Dentro de espécies 18 .2920 .0162 
Total 19 .3540

-----

·--
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Apêndice 7. Análise de vari4ncia do comprimento do leite 
haplóide das espécies diplóides de: C. pallida, 
C. lanceolata, C. · brevidsns, C. retusa, C.
spectabilis, C. virgulata ssp. grantiana, C .
juncea� C. incana� C. bolosericea e poliplóides: 

• 

C. pau'lina; C. stipularia.

Espécie F. V. G.I.. s.o. Q.K. Razão Prob 

F F 
-

'Diplóides Entre as espécies 8 618.9491 77.3686 30.3843 .00005 
Dentro de espécies 81 206.2532 S.2463
Total 89 825.2022 

Poliplói- Entre as espécies 1 -26.8193 26.8193 1.01a1 .01605 
des Dentro de espécies 18 68.2514 3.7917 

Total 19 95.0707

- ----.
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Apêndice 8. Análise de variAncia do comprimento absoluto e 
da relação de braços do·maior par de cromossomos 
de e. pallida, e. lanceolata, e. brevidens, e.

retusa, C. spectabilis, C. virgulata subsp. 
grantiana, C. juncea, C. incana, C. bolosericea, 
C. paulina; C. stipularia.

• 

Maior par F. V. G.L. S.Q. Q.H. Re.zao 

. CrOJD.OSSOJflO F 

Comprimen- Entre as espécies 10 3.1835 .3183 36.3234 
to 4bsol�- Dentro de espécies 99 .8677 .0088 
to Total 109 (.0S11 

RelaçSo de Entre as espécies 10 24.8172 2.4817 44.6682 

braços Dentro de espécies 99 S.S003 .0556 
Total 109 30.3175 

Prob 

F 

.00005 

. 005 



• 

Menor-par 
Cromossomo 

Comprimen-
to absolu-
to 

Relação de 
braços 
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9. An6.l ise de variância do comprimento absoluto e
da relação de braços do menor par de cromossomos
de C. · pallida, e. lanceolata, e. brevidens, e .

retusa.,. C. spectabilis.,. e. virgulata subsp.
grantiana, C. juncea, C. incana, C. bolosericea, 
e. paulina: e. stipularia.

'• 

F. V. G.I. .. . S.Q. Q.M .. RazS:o 
F 

Entre as espécies 10 8.7564 .8756 28.S891
Dentro de espécies 99 3.0322 .0306 
Total 109 -11.7886

Entre as espécies 10 2.5679 .2568 22.S177
Dentro de espécies 99 1.1290 .0114 
Total 109 3.6969 

Prcb 

F 

.00005 

.00005 



Apêndice 10. 

• 

F'. V. 
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Análise de vari!ncia do indice de simetria do 
· cariótipo (TF¾) de C. pallida, C. lanceolo.ta,

C.- brevidens, C. retusa, C. spectabilis, C .
virgulo.ta subsp. grantiano., e. junceo., e. 

iilco.no., e. bolosei;icea, e. paulino.; e. 

stipularia. 

G.I.. ' s.o. Q.M. R�ão Prob 
F F 

Entre as espécies 10 .04S0 -.004S 103.6848 .01 

Dentro de espécies 99 .0043 ·.0000

Total 109 .0493 

--




