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INFLUÊNCIA DOS CROMOSSOMOS B SOBRE O TEMPO PARA
O FLORESCIMENTO EM MILHO ( Zea may-0 L.

)

Pau.la Mawzlua Rucv.i

- Orientadora RESUMO
Este trabalho teve por objetivo verificar se o tempo para
o florescimento feminino e masculino
somos B em Zea may-0 L.

e

alterado pela presença dos c�omos -

Para isto utilizaram-se materiais da raça Zapalo

te Chico e os híbridos Zapalote Chico X Avati Djakaira e Cateto X Zapalote
Chico. Realizaram�se quatro experimentos, sendo três com os materiais da
raça Zapalote Chico e o ultimo envolvendo os dois tipos de hibridos. Es tes experimentos constaram de classes diferindo no numero de cromossomos B
e foram delineados em blocos casualizados, com duas repetições, no campo
experimental do Departamento de Genética da ESALQ-USP em Piracicaba-SP, nos
anos agrícolas 1981/1982 e 1982.
Nos três experimentos com os materiais da raça Zapalote Chi
co verificou-se que a influência dos cromossomos B sobre o tempo para o flo
rescimento feminino foi pequena. Para o florescimento masculino no experi
mento com um maior numero de cromossomos B os resultados da anãlise estatís

.ix.

tica ( teste F, regressao linear e coeficiente de determinação) sugeri
ram que pelo menos parte da variação observada no tempo para o florescimen
to pode ser explicada pela variação no numero de cromossomos extranumerã rios. Observou-se que a tendência dos cromossomos B tornar o florescimen
to tardio foi mais evidente no floresc.imento masculino que no feminino.
No hibrido Zapalote Chico X Avati Djakaira nenhuma influên
eia dos cromossomos B sobre os tempos para o florescimento feminino e mas
culino foi verificada.

Jã no hibrido Cateto X Zapalote Chico observou- se

que a influência dos cromossomos B sobre o tempo para o florescimento foi
pequena para o feminino e mais pronunciada para o masculino.
O mecanismo pelo qual os cromossomos B alteram o tempo pa
ra o florescimento ainda

e

desconhecido e, mais pesquisas são necessãrias

para um melhor esclarecimento do possivel papel que as regiões eucromãti cas e heterocromãticas dos cromossomos extranumerãrios, possam desempenhar
sobre o tempo para o florescimento.

. x.

INFLUENCE OF B CHROMOSOMES ON THE FLOWERING

TIME

IN CORN { Zea may-0 L. )
Paula Mawüc.,la Rl1Cl6
PMó. Vn. MangaJt,{_da L. R. de Agl.ÚM-Peneún.

- Adviser SUMMARY
The objetive of this research was to study the possibility
of B

that female and male flowering time is influenced by the presence

chromosomes in Zea may-0 L. Inbred stocks of the Zapalote Chico and Avati
Djakaira were used.

Four experiments were carried out, three with

Zapalote Chico race and one with two types of hybrids.

the

These experiments

consisted of classes differing in B chromosome numbers and were designed in
randomized blocks:,1 with two repetitions,

in the experimental fields

of
the

the Department of Genetic of ESALQ-USP in Piracicaba, são Paulo, in
agricultural years 1981/1982 and 1982.
In the three experiments with the Zapalote Chico

stocks

the influence of B chromosomes on the female flowering time was small. The
statistical analysis ( F test, linear regression and coefficient

of

determination) suggests that part of the variation of the male flowering
time may be explainned by the variation in B chromosome numbers in

the

.ú.

experiment with the great number of extranumerary chromosomes.

The

tendency of B chromosomes to retarded the flowering time was more evident
in the male than in the female flowering time.
In the Zapalote Chico X Avati Djakaira hybrid the influe.nce
of B chromosomes on the male and female flowering time was negligible. For
the Cateto X Zapalote Chico hybrid the influence of B chromosomes was
small for the female flowering time and more evident for the male flowering
time.
The mechanisms envolved in the effect of B chromosomes on
the flowering time are unknow, and more research should be dane for a
better understanding of the possible role of the euchromatic

and

heterochromatic regions of this extranumerary chromosome on the flowering
time.

l. INTRODUÇ'AO
A herança do tempo para o florescimento em Zea may-0 L. tem
sido objetivo de vãrios estudos nas ultimas décadas. Algumas investiga çoes :sugeriram um padrão aditivo-dominante para explicar a herança desse
carãter, atribuindo dois a três locos para o controle desse fenômeno. Pes
quisas mais recentes sugeriram que o modelo aditivo-dominante não expli
ca satisfatoriamente a herança do tempo para o florescimento, pois o mes mo se afigura muito mais complexo.
A influência dos k.nobs e cromossomos B sobre o tempo para
o florescimento em milho tem sido relativamente pouco estudada ate o momen
to.

Em Zea may-0 L. mostrou-se que os cromossomos B talvez alteram o tem

po para o florescimento masculino, não apresentando influência sobre
tempo para o florescimento feminino ( KATO, 1970).

o

Jã em outras espécies

como Seeal.e eVZ,eal.e ( JONES e REES, 1968 ) e CfaJtkJ.,a william-0on.U(WEDBERG
et aLü.,, 1968) tem sido demonstrado que tais cromossomos extranumerãrios
tornam tardia a emergência da primeira inflorescência na primeira espécie,

.2.

po·r.em nao alteram o tempo para o florescimento da segunda.
O objetivo do presente trabalho foi verificar se os cro mossamos B interferem sobre o tempo para o florescimento masculino e fe -

minino em Zea may-0 L.

.3.

2. REVISAO DE LITERATURA
2. 1. Morfologia dos cromossomos Bem Zea may-0 L.
Os cromossomos Bsão geralmente menores que os cromossomos
do complemento normal de uma determinada especie (cromossomos A),

sendo

os mesmos quase totalmente heterocromâticos em sua maior extensão. O seu
numero varia não somente entre as populações de uma determinada

especie

mas tambem entre os indivíduos das mesmas, não apresentando homologia com
os cromossomos A(MUNTZING,1974 ; REES e HUTCHINSON,1974 ; JONES, 1975 ,
CARLSON, 1978a).

A morfologia dos cromossomos B foi descrita por McCLINTOCK
(1933).

Seu comprimento

e

de aproximadamente a metade do cromossomo

10

(o menor do complemento A), sendo constituido dos seguintes elementos

1 - Centrômero terminal; 2 - Knob heterocromãtico; 3 - Região eucromãtica
correspondente a um terço do comprimento total; 4 - Segmento heterocromã
tico alongado com vãrias constrições; 5 - Massa heterocromãtica; 6 - Qua
tro segmentos heterocromãticos.

Todavia, os dados morfolÕgicos do cromos

.4.
somo B de milho obtidos por WARD (1973b) nao sao concordantes com os de
McCLINTOCK (1933). De acordo com o primeiro autor, o cromossomo B apre
senta um braço muito pequeno, constituído de um simples cromômero, o qual
foi descrito também por RANDOLPH(1941) e CARLSON (1970). No entanto exis
tem formas variantes de cromossomos B que apresentam um centrômero ter minal { cf. DARLINGTON e UPCOTT, cit. em KATO, 1975). O braço maior do
cromossomo B segundo WARD(l973b)

e

constituído de uma região semelhan -

te a um knob de heterocromatina cêntrica, um segmento eucromãtico proxi mal, quatro blocos de heterocromatina e uma extremidade eucromãtica,

a

qual consiste de dois cromômeros ( Fig. 1 ).
McCLINTOCK (1933) verificou que o pareamento não homõlogo

e freqüente entre os cromossomos B de

Ze.a may1.> L., apesar de ocorrerem em

números pares ou impares. Mostrou que quando ocorrem mais de dois cro mossamos B, estes formam multivalentes e nunca mostram associações

com

qualquer parte dos cromossomos A.
Sobre a origem dos cromossomos B de Ze.a may1.> L., nada exis
te de conclusivo. Segundo JONES (1978), os cromossomos extranumerãrios
originaram-se de algum tipo de modificação estrutural dos cromossomos A,
a qual produziu um segmento cêntrico capaz de comportar-se independente
mente durante as divisões celulares. Entre as vãrias modificações estru
turais, o autor propõe a fusão cêntrica como o principal mecanismo
origem dos cromossomos B.

Este mecanismo origina um segmento

de

cêntrico

constituído principalmente dos segmentos proximais dos cromossomos A e:,
este fato, juntamente com o seu pequeno tamanho torna improvãvel o pare�

. 5.
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Figura 1 - Morfologia do cromossomo B (CARLSON, 1970; WARD,1973b)
1 - braço menor
2 - centrõmero
3 - heterocromatina cêntrica
4 - região eucromatica proximal
5 - quatro blocos de heterocromatina
6 - região eucromãtica distal

.6.

menta com o cromossomo que lhe deu origem.

O tamanho reduzido do cromos

somo B rêcem-formado, não impede a sinapse ou formação de quiasmas

mas,

a ocorrência de quiasmas proximais e um fenômeno pouco comum em plantas.
Apõs a sua formação os cromossomos B apresentam o mesmo tipo de evolução

que os outros cromossomos, sofrendo divisão errada do centrômero, inver sões, formação de isocromossomos e perda ou ganho de segmentos.

Estes

rearranjos estruturais dos cromossomos B apôs a sua formação dificultam o
estudo sobre a sua origem.
RIMPAU e FLAVELL (1976) verificaram em Se.eale. ee.neale.,

a

existência de um tipo de cromossomo B com DNA ribossômico. Isto indicou a
presença de dais tipos de cromossomos B em centeio, um com genes do
ribossômico e outro sem os mesmos. Este resultado indicou uma

RNA

possível

origem do DNA dos cromossomos B em Seeai.e eenea.le a partir dos cromosso mos A.

CARR e CARR (1982) analisando espécies do gênero Calyeadenia, e!!_

contraram resultado semelhante ao de RIMPAU e FLAVELL (1976).

Os autores

mostraram a existência da região organizadora do nucleolo em três espe cies do gênero Caiyeade.nia. No entanto, em Ze.amay.6 L. nenhuma pesquisa se
melhante a de RIMPAU e FLAVELL (1976) e CARR e CARR (1982) mostrando

a

existência de DNA ribossômico nos cromossomos B foi desenvolvida ate o mo
menta.

WARD (1979) comparando a morfologia do segmento extra do cromos

somo 10 anormal (KlO) com o cromossomo B, concluiu que possivelmente este
tipo de cromossomo pode ter se originado da parte extra do cromossomo KlO.
No entanto, o bandamento C mostra que o cromossomo 10 anormal apresen ta banda C, o mesmo não ocorrendo com o cromossomo B (AGUIAR-PERECIN,197�.
Isto demonstra que a heterocromatina dos cromossomos B

e diferente daquela

. 7.

encontrada nos cromossomos KlO, o que descarta a possibilidade da origem
do cromossomo extranumerãrio de Zea m�y� L. a partir do cromossomo 10 a
normal.

2.2. Mecanismo de herança
A

herança dos cromossomos B foi esclarecida pelos trab�

lhos de ROMAN (1947,1 948 e 19 50), o qual pelo uso de diferentes transloca
ções A-B e marcadores genéticos envolvidos nas translocações, demonstrou
que os cromossomos B sofrem não disjunção durante a segundamitose da mi crosporogênese, produzindo grãos de pÕlen com gametas desiguais. O refe

rido autor mostrou que o cromossomo BA portador do centrômero e o que so
fre a não disjunção, enquanto o cromossomo

A

8

sofre disjunção normalmente.

Todavia, os cromossomos BA sofrem não disjunção somente na presença

cromossomos

8
A

dos

(onde o segmento do cromossomo B contem a heterocromatina

distal), fato que levou ROMAN a concluir que o fator ou fatores que con trolam a não disjunção estão situados na heterocromatina distal. Porem ,
WARD(l 972, 1973a), com o uso da translocação TB-8a e C ARLSON (1974), com
a translocação TB- 9b, demonstraram que o fator ou fatores que controlam a
não disjunção estão situados na região eucromãtica distal do cromossomo B.
LIN{l978), usando um conjunto de translocações TB-10 ,
estabeleceu por intermédio de deleções que a porção eucromãtica proximal
do cromossomo B, também deve possuir fatores importantes para o controle
da não disjunção do mesmo.

Isto foi confirmado por CARLSON(l 978b), com a

translocação 1866, obtida com o tratamento do cromossomo B9 com Etilmeta-

.8.

nosulfonato, na qual faltava aproximadamente a mesma região da eucromatina
proximal da translocação obtida por LIN ( 1 978).
CARLSON ( 1 973,

1 978c, 1 978d)

e BRANNEN ( 1 978,

cit.

em

CARLSON, 1 978e), observaram que a falta do braço menor do cromossomo

B

ocasionava uma variação na freqüência de não disjunção.

LIN ( 1 979), com

uso das translocações TB- 10 , nas quais os cromossomo B 10 contém todo

o

cromossomo B com exceção do braço menor, mostrou que o cromossomo B 10 so

fre não disjunção embora com freqüência mais baixa do que quando o bra ço menor estiver presente.

Concluiu o ultimo autor que o braço menor do

cromossomo B não contem fatores essenciais para a ocorrência da não dis junção, porém influencia a eficiência da mesma.

Tal papel estabilizante

do braço menor do cromossomo B na freqüência de não disjunção, foi confir
macia por BRANNEN ( 1 98 1 ), com o uso da translocação TB -9b.
BRANNEN ( 1 98 1 ), obteve isocromossomos da translocação TB-9b,
os quais na segunda divisão põs-meiõtica do grão depõlen sofrem umadivisão
transversal do centrômero, formando isocromossomos com deleções na hetero
cromatina cêntrica.

Tais cromossomos deficientes apresentaram uma

,taxa

reduzida de não disjunção, mostrando que a heterocromatina cêntrica e ou
tra região do cromossomo B importante para a ocorrência da não disjun
ção em taxas normais, o que foi confirmado por CARLSON e CHOU ( 1 981)

e

CARLSON ( 1 982).
Vê-se, portanto, que a não disjunção do cromossomo B não é
controlada por uma única região do mesmo, tal como foi estabelecido

por

.9.

ROMAN (19 47,1950), WARD (1972,1973a) e CARLSON (197 4).

Na realidade três

outras regiões exercem influência sobre a não disjunção do cromossomo ex
tranumerãrio, sendo que uma delas, a eucromatina proximal junto com a di�
tal, desempenham um papel essencial neste fenômeno pois, a heterccromati
na cêntrica e o braço menor do cromossomo B somente estabilizam a freqUê�
eia de não disjunção.

e

Outro mecanismo importante na herança dos cromossomos B
fertilização preferencial, fenômeno demonstrado por ROMAN (19 4 8).

a

Usando

a translocação TB-4 a, o autor demonstrou que o gameta hiperplmde(48 B4 B4t)
fertiliza preferencialmente a oosfera, enquanto o gameta hipoplÕide
tiliza o corpúsculo polar.

Tal fertilização preferencial deve-se a

4

8

fer,
uma

vantagem seletiva conferida ãs células espermaticas pelo cromossomo B, fa
to confirmado por CARLSON (1968a), usando a translocação TB-9 a e marcado
res geneticos.
ROMAN (19 4 8) e CARLSON (1969 ), observaram que a· presença de
vãrios cromossomos B na mesma planta elimina a possibilidade de fertiliz!
ção preferencial, o que sugere a ocorrência de um mecanismo para o contr.2_
le do acumulo excessivo de cromossomos B na população, pois um alto nume
ro de cromossomos extranumerãrios, conforme demonstrou RANDOLPH ( 19 41 ),
causa uma diminuição da fertilidade e vigor da planta.
A descoberta de uma linhagem, na qual não ocorre a fertili
zaçao preferencial, quando polinizada por pÕlens com as translocações A-B
indica que tal fenômeno ê geneticamente controlado ( CARLSON, 1968b, 1969) .

• 1 O.

Em cruzamentos reciprocos entre plantas com e sem cromossomos 8,

KATO

(1969), obteve dados que sugerem um controle do processo de fertili:zação
preferencial pelo genótipo feminino. ROBERTSON (1972,1975), analisando da
dos de d_iférentes autores observou que as f reqüências de

nao

·disjunção

(67,6% a 98%) mostram uma maior variação do que as freqüências de fertili
zação preferencial (61,5% a 77,7%).

Tais variações nas frequencias

de

não disjunção e fertilização preferencial sugerem que fatores geneticos e
ambientais devem ser responsãveis pelas mesmas. Observou-se _que as fre qüências de fertilização preferencial apresentavam uma variação menor que
as freqüências de não disjunção sugerindo que as ultimas sejam mais influ
enciadas pelo ambiente do que as primeiras.
2.3. Influência sobre a permuta meiõtica.
Outro fenômeno que sofre a influência dos cromossomos Bê a
freqüência de recombinação. AYONOADU e REES (1968b) mostraram em Ze.a may.6L.
que os cromossomos B aumentam a freqüência de quiasmas.

Utilizando marca

dores genéticos, HANSON (1969) e NEL (1969) verificaram que os cromosso mos B aumentam a freqüência de recombinação dos cromossomos A.

Este au -

menta na freqüência de recombinação mostrou-se ser aditivo com o aumen to de numero de cromossomos B na planta. No entanto, NEL (1973) traba lhando com genes marcadores do cromossomo 5, mostrou que o efeito dos cro
mossomos B sobre a freqüência de recombinação dos microsporõcitos ê muito
maior do que se a mesma fosse aditiva.

Uma mudança na distribuição

d:a.

freqüência de recombinação da região distal ã proximal do braço menor do
cromossomo 9, na presença dos cromossomos B foi mostrada por HANSON( 1969)

. 11.
e CHANG e KIKUDOME (1971,1974).

Porem, NEL (1973) obteve dados dos era -

mossamos 5 e 9, mostrando que a região proximal ê responsãvel pela mudan
ça na frequência de recombinação mas, a região distal ê insensivel a qua.J..
quer mudança influenciada pelos cromossomos B.

CHANG e KIKUDOME ( 1974)

trabalhando com genes marcadores do cromossomo 9, verificaram que os cro
mossomos B tem um efeito diferente sobre a freqüência de recombinação co�
forme se encontrem em números pares ou impares e, dependendo da planta ser
homozigota ou heterozigota para os knobs ( Tabela l). MELNYCZENKO (1970 )
demonstrou que os cromossomos B afetam não somente a recombinação intergl
nica mas também a recombinação intragênica dos cromossomos A.

tanto, que tais cromossomos extranumerãrios tem a capacidade de

Vê-se, po_!:.
alterar

a taxa de permuta meiõtica e recombinação intragênica dos cromossomos

A

porem, não se conhece ainda o mecanismo como tais fenômenos ocorrem.
A região ou regiões dos cromossomos B que influenciam a ta
xa de recombinação nos cromossomos A foi determinada pro WARD(l973b), u sanda translocações entre o cromossomos B e os cromossomos 4, 6 e 8.

Os

pontos de quebras das três translocações foram nas posições proximal, me
diana e distal do cromossomo B, dividindo-o em quatro regiões distintas .
Verificou-se que com exceçao da região eucromãtica distal todos os outros
segmentos do cromossomo B são capazes de aumentar a taxa de recombinação,

não havendo uma localização especifica dos fatores que controlam a taxa de
recombinação.

Vê-se portanto, que ao contrãrio do controle da não disju�

ção, os quatro blocos de heterocromatina distal do cromossomo B, partici
pam do controle da taxa de recombinação dos cromossomos A, não se conhe cendo ainda o mecanismo como tais regiões agem no controle da

perrnu
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ta meiõtica dos cromossomos A.
2.4. Influência sobre o metabolismo celular.
O fato de se verificar que os cromossomos B em pequenos nQ
meros, nao causam alterações fenotipicas e aumentam a freqüência de recom
binação dos cromossomos A, alem de apresentarem um modo peculiar de heran
ça, levou vãrios autores a pensar que os mesmos podiam conter classes di
ferentes de DNA. Porem, CHILTON e McCARTY (1973), analisando o DNA

de

Ze.a may.6 L. e TIMMI S e..t aLü., ( 1975), o DNA de Se.e.ale. c.e,11,e.ale. verificaram
que a adição de cromossomos B não produz DNA satélites ou alteram a porce.!!_
tagem de seqilências únicas versus seqüências repetitivas de DNA.

Embora

não se observem diferenças marcantes quanto ãs classes de DNA entre

os

cromossomos A e B, a distinção g·enetica entre os mesmos e clara pois, em
Ze.a may.6 L. conforme demonstrou RANDOLPH (1941), os cromossomos B

nao

apresentam genes que possam ser encontrados nos cromossomos A.
ABRAHAM e SMITH (1966), com uso de timidina tritiada mostra
ram em Zea may.6 L. que o cromossomo B duplica o seu DNA na ultima metade
do periodo S.

Embora todos os cromossomos B sejam marcados radiativamen

te durante a ultima metade do periodo S, uma diferença na taxa de sintese
de DNA, entre os diferentes cromossomos B foi observada. Os autores con
cluiram que devido ã escassez de material com mais de um cromossomo

B ,

não foi possivel chegar-se a uma conclusão sobre a assincronia de duplic�

ção entre os cromossomos B.
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Em Zea may-0 L., AYONOADU e REES (1971) mostraram que os cr.2_
mossamos B modificam o fenõtipo nuclear (massa seca do núcleo, massa seca
do nucleolo, RNA nuclear, proteina total nuclear e proteinas histônicas),
o que talvez possa explicar os efeitos que os cromossomos B apresentam s.2_
bre o fenõtipo externo da planta. Com exceção da quantidade de histo
nas que aumentam com o numero de cromossomos B, os outros componentes nu

cleares aumentam ate quatro cromossomos B quando então começam a dimi nuir.
Vãrios autores estudando o efeito dos cromossomos B em di versos vegetais, em relação aos fenõtipos nucleares e externos da planta
verificaram que os cromossomos B, apresentam um efeito diverso quando se
encontram em numeras pares ou ímpares conforme mostra a Tabela l. Ao exa
minar-se a Tabela l, nota-se que a massa seca nuclear, RNA nuclear e pro
teina total em Zea may-0 L. e Seeale eVteal.e aumentam com números pares de
cromossomos B e diminuem com números impares dos mesmos, sendo que o opa�
to ocorre com as histonas. O fato dos cromossomos B apresentarem ações d.:!_
ferentes quando em números pares-impares, tanto ao nivel molecular como ao
nível de fenõtipo externo da planta em Seeal.e ee�eale (JONES e REES,1969)
e Zea may-0 L. ( AVONOADU e REES, 1971), foi explicado por estes associa rem-se somaticamente, sendo a atividade genética dos mesmos controlada p�
lo pareamento. As plantas com numeras impares de cromossomos B podem ter
um deles não pareado, o qual ê especialmente ativo ( RHOADES e DEMPSEY ,

1972), causando assim uma inativação do metabolismo celular.

Todavia, ao

contrario do que foi verificado em Seeate eVteale (JONES e REES, 1969) e
Zea may-0 L. (AYONOADU e REES , 1971), em Scil.i_a au.-tu.mnaLló, OLIVER e;t a,t.ü,

Proteina tota 1

RNA nuclear

nucleolo)

núcleo (sem o
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clear total
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e
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Z e.a. ma.y1.:, L.
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(1982), verificaram que os cromossomos B não apresentam um efeito repres

sivo, mas sim aumentam o nivel da isozima E-1. Mostraram ainda que

os

cromossomos B não influenciam os niveis de atividade das enzimas desidro
genase alcoõlica e transaminase do glumato oxaloacetato, o que demonstra
que tais cromossomos em ScÁlia aux.u.mnaiÁ,ó não devem produzir um efeito re
pressivo generalizado.

Não se conhece ainda se a regulação exercida pe -

los cromossomos B sobre os cromossomos A processa-se ao nivel da transc�i
ção, tradução, no processamento do RNA transcrito ou ao nivel catabÕlico.
Outro efeito dos cromossomos B e o aumento do tempo de du
ração do ciclo mitõtico, conforme observou-se em vãrias plantas (Tabela 2).
Tais cromossomos em Pe.nn,i,l.)e:twn ;typholdu e Se.e.ale. c.u.e.ai..e. alem de altera
rem o tempo de duração do ciclo mitõtico causam uma redução do numero de
células, o que fornece uma base fisiolõgica para explicar as várias ações
dos mesmos, tais como: redução do vigor, baixa fertilidade, atraso na ge.!'.'._
minação e tempo para o florescimento tardio ( RAO e;t ai,,,U,, 1979 ).
Uma explicação para uma maior duração do ciclo mitõtico em
células com cromossomos B seria o aumento da quantidade de DNA, causada p�
los cromossomos extranumerãrios, fato que estã de acordo com VAN 1 T
(1965) e VAN.-J HOF e SPARROW (1963).

Porem, JONES (1967) cit. em AYONOADU

e REES 1968a) estimou o conteúdo de DNA de três classes de cromossomos
usando a fÕrmula de VAN 1 T HOF.

HOF
B

Concluiu que o aumento do ciclo não é sim

plesmente uma consequência direta do aumento da massa de DNA.

Assim par

te ao menos da variação do tempo de duração do ciclo, segundo AYONOADU e

. 19.
Tabela 2 - Influência dos cromossoms B sobre o tempo de duração do ci elo mitõtico

Planta

Ze.a may.ó L.

s e.c.ale.

e.vie.ale.

Lolium pvie.n.n.e.

Penl'lÁ..ó etum
:typhoidu

Numero de
cromosso
mos

Tempo de du
ração do cT
elo mitõti-=
co ( horas)

Tempo de du
do
ração
período S
(horas)

zero

l 0,5

4,25

EVANS et aLü.,

oito

13,5

5,6

1972

zero

11,7

6,0

um

13,l

6,9

AY0N0ADU e

7,6

REES,1968a

Autores

dois

15 ,o

três

14,0

7,l

quatro

17,l

9,l

zero

8,6

4,2

EVANS et ai.li,

três

10,0

5,5

1972

zero

23,0

RA0

três

26,0

1979

cinco

32,0

et ai.li,

.20.
e REES (1968a) ê atri_buida a replicação dos cromossomos B o_u a um contro· le genotipico exercido pelos mesmos.

Por outro lado, apesar dos cromosso

mos B de Zea may� L. e SeQai.e QeJz.eai.e terem replicação tardia no periodo
S, o mesmo não. ocorre com os de LoUum pe�enne, indicando que a replica ção tardia destes cromossomos não deve ser responsãvel pela alteração na
duração do ciclo mitõtico.

Isto reforça as proposições de AY0N0ADU

e

REES (1973), de que o controle exercido pelo cromossomo B sobre a duração
do ciclo

e

em parte genotipica, refletindo a influência dos "genes"

dos

cromossomos B sobre a replicação tardia do DNA dentro do complemento como
um todo e nao devido ã replicação tardia deste tipo de cromossomo.
2.5. Controle genético do tempo para o florescimento e influência dos
cromossomos B sobre o mesmo.
Vãrios trabalhos foram realizados ate o momento com o obje
tivo de esclarecer a herança do tempo para o florescimento,sendo que re sultados diferentes quanto ao numero de genes que controlam a expressão do
florescimento feminino e masculino foram encontrados.
Segundo YANG (1949), o tempo para o florescimento parece ser
o resultado de interação entre poucos genes. Para o controle do tempo para
o florescimento feminino deve haver dois ou três pares de genes. As cur vas trimodais das frequências de distribuição do tempo para o florescimen

to feminino nas populações das progênies F2 do retrocruzamento, indicam uma
dominância completa. Z0EBISH (1950), estudando a progênie dos cruzamentos

A21 X A72, concluiu que seis pares de genes governam a expressão do flo -
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rescimento feminino ( cf. GIESBRECHT, 1960b). MOHAMED (1954),

usando

translocações no milho, mostrou que ao menos dojs pares de genes são res
ponsãveis pelo tempo para o florescimento feminino ( cf. MOHAMED,1958).JQ
NES (1955), calculou que o numero minimo de genes para o flcrescimento fe
minino

e de 5 a 19.

Segundo MOHAMED (1958), o tempo entre a semeadura e os flo
rescimentos feminino e.)masculino

e diferenciado por três e dois

pares

de

genes maiores respectivamente. Observou uma dominância gênica completa P_!
ra o florescimento das inflorescências masculinas e femininas mais preca ces e tambem para um maior intervalo em dias entre o florescimento femini
no e masculino. A anãlise genetica pelo uso do metodo do desdobramento da
variância, evidenciou que o florecimento masculino deve ser controlado por
cinco fatores e o feminino de quatro a cinco. Os genes que controlam

a

maturidade precoce mostraram evidências de apresentar dominância quando a
mesma foi medida pelos dias de florescimentos masculino e feminino.

Desde

que as evidências foram a favor de fatores isodirecionais, isto e, os fat2_
res para precocidade do florescimento vem de um pai e para o florescimento

tardio de outro, ao menos alguns dos genes devem exibir dominância genoti
pica parcial. Os dados sobre as variâncias suportam a evidência de que os
fatores para maturidade estão atuando em base aditiva (GIESBRECHT, 1960a) .
Tal fato foi confirmado por DANIEL (1974), o qual concluiu que o efeito g�
nico aditivo

e mais

importante do que o efeito da dominância parcial

precocidãde do tempo para o florescimento.

A epistasia ou interação

genõt.ipo rom o �mbiente podem ocorrer mas a sua importância

cante ao lado dos efeitos aditivos e dominantes.

e

insignifi

na
do
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HALLAUER (1965) baseado nas medias dos pais e F1, sugeriu
que a herança do floresicmento feminino precoce ê completamente dominan
te em relação ao tardio poi�, os hibridos F1 floresceram ao mesmo tempo
que as linhagens precoces. Os valores encontrados em F3 que representam

os extremos dos tempos para o florescimento, observado nos pais, indi -

cam um mãximo de três fatores envolvidos na expressão do florescimento fe

minino.
A analise de um cruzamento dialetico de onze linhagens di
ferindo no tempo para o florescimento indicam um efétto de dominância pa.!:_
eial para o floresci.menta preboce (DANIEL, 1973), fato que foi confirmado

por BONAPARTE (1977).

Verificou-se a ação de quatro genes com dominância

parcial para precocidade, sendo que o teste de GAMBLE mostrou efeitos adi
tivas e dominantes significativos, mas nenhuma epistasia para o floresci
mento precoce. MURTHV �t aLü, (1981), em um estudo sobre a heterose e ana
lise da capacidade de combi_nação mostraram uma predominância da ação adi

tiva para o florescimento masculino e feminino.

Segundo ROOD e MAJOR (1980), o desenvolvimento do milho e

função de unidades termicas.

Consequentemente a classificação da maturi

dade de Zea may� L. ou epoca de florescimento ê baseada em unidades termi

cas do que em dias do calendãrio. Verificaram a existência de variação g�
nêtíca nao aditiva nú tempo para o floresci-menta masculino, sendo que tal
variação ocorre na forma de efeitos dominantes distribuídos independentemente.

A transformação em unidades térmicas na medida do desenvolvimen-

to da planta foi efetiva em mostrar que o modelo da herança aditivo-domi-
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nante não explica direito o controle genético do tempo para o florescimento
de Ze.a. may4 L.
os

Segundo WARNER (1952), a herdabilidade foi de 32% para
dias de florescimento feminino ( cf. BONAPARTE, 1977).

de

De um estudo

cruzamentos entre plantas precoces e tardias, JONES (1955), obteve uma her
dabilidade variando de 11% a 48%. GIESBRECHT (1960a) calculou a herdabilj_
dade no sentido restrito do tempo para o florescimento feminino em
anos consecutivos, obtendo valores de 59,0% e 75,6%.

dois

Tais estimativasele

vadas mostraram que as diferenças ambientais, encontradas dentro de

uma

parcela tem pouca expressão sobre a maturidade, mostrando que a seleção p�
ra maturidade precoce deve ser efetiva. DANIEL (1974) calculou em 42%

a

herdabilidade no sentido amplo do tempo para o florescJmento feminino. BO
NAPARTE (1977) calculou a herdabilidade no sentido amplo para o floresci menta feminino e.m 94,4% e no sentido restrito em 76,8%. As estimativas da
herdabilidade no sentido amplo e restrito para o florescimento masculino
foram altas, segundo ROOD e MAJOR (1980). A herdabilidade no sentido am plo no primeiro ano foi de 89,0%, no segundo ano de 90,8% e a media 89,9%.
No sentido restrito foi de 68,7% no primeiro ano, 73,3% no segundo ano e a
media entre os dois anos 71,0%. A estimativa alta da herdabilidade no sen
tido restrito sugere que a seleção para o florescimento precoce pode
efetiva.

ser

Vê-se, que os resultados acima sobre a herdabilidade mostram uma

grande variação (32% -90,8%), mostrando que embora o ambiente tenha i'nflu
ência sobre o tempo para o florescimento, os fatores genéticos são mais im
portantes.
Observa-se, portanto que hã uma variação de resultados en-
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tre os diferentes autores quanto ao numero de fatores que controlam a he rança do tempo para. o florescimento, indo de dois pares de genes maiores p�
ra o florescimento feminino (MOHAMED,1958) atê 19 genes de pequenos efeitos
(JONES, 1955). No modelo aditivo-dominante para explicar a herança do tem
po para o florescimento verifica-se a existência de epistasia e dominância,
porem o efeito dominante ê o mais importante sendo o efeito da epistasia i.!!
significante. Todavia, ROOD e MAJOR (1980), demostraram que a herança do
tempo para o florescimento não é tão simples como o modelo aditivo-dominan
te aceito por vãrios autores. Tal fato e evidente pois, antes que a plan
ta floresça, tem que passar por uma serie de estãgios do desenvolvimento ,
sendo que qualquer alteração em um destes estãgios vai influenciar o tempo
para o florescimento sendo, portanto, o controle genético do mesmo um fato
complexo pois, depende de uma série de genes que regulam o desenvolvimento
da planta atê o momento em que a mesma esta pronta para florescer. Natu ralmente, sobre o tempo para o florescimento agem também hormônios e, nada
e conhecido sobre a interação entre fitohormônios e os genes que controlam
o tempo para o florescimento. Tais fatos concordam com os resultados

de

ROOD e MAJOR (1980), de que a herança do tempo para o florescimento é

um

fato bem mais complexo do que o previsto no modelo aditivo-dominante.
Sobre a influência dos cromossomos B no tempo para o flores
cimento, pouco trabalhos foram realizados.

Em Seeale eeneale JONES e REES

(1968), mostraram evidências de que os cromossomos B progressivamente atra
sam•a emergência da primeira inflorescência. Porem, os autores advertem
que os seus dados devem ser interpretados com cuidado devido ao peque no número de plantas investigadas nas diferentes classes com cromossom B .
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Estudos em 1tla1tlúa w..i.1.li.a.m6arúi, por WEDBERG et aLLi.(1968), nao mostra -

ram diferenças quanto ao tempo para o florescimento entre as plantas com e
sem cromossomos B. KATO (1970), sugere que os cromossomos B em Zea may� L.
tem alguma influência sobre o tempo para o florescimento masculino, tornan

do-o tardio. O florescimento feminino ê indiferente ã presença dos cromos

somos B na planta. Todavia, KATO(l970), não forneceu no seu trabalho a me
todologia que usou para determinar o tempo para o florescimento no campo.
2.6. Heterocromatina, ciclo mitõtico e desenvolvimento.
Poucos trabalhos foram realizados relacionando quantidade de
heterocromatina, ciclo mitõtico e desenvolvimento da planta. NAGL(l974a e
1974b) e NAGL e EHRENDORFER (1976) trabalhando com plantas anuais e pere nes da subfamilia Anthemideae (Asteraceae), mostraram evidências de

que

a quantidade de heterocromatina estã relacionada com a duração do ciclo mi
tõtico. Em todas as espêcies anuais estudadas o tempo de duração do ciclo
mitõtico foi menor do que nas espécies perenes relacionadas, apesar, de um
maior conteúdo de DNA em três espécies anuais ( AnaQycl.uJ.i QlavatuJ.i Pers. ,
A. 1tadia;tU6 QOta L.).

Estas três espêcies mostraram uma quantidade propo.!:_

cionalmente maior de DNA nas regiões heterocromãticas de que as perenes(NAG4
1974a). Desde que as espêcies anuais, com um alto conteúdo de DNA contêm
uma proporção excessiva de heterocromatina, sugeriu-se que o tempo de dura
çao do ciclo mitõtico é menor nas espécies anuais que nas perenes devido a
uma proporção maior de DNA localizado na região heterocromãtica.NAGL(l974b)
formulou a hipõtese de que o tempo de duração do ciclo mitõtico não apre-
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senta uma correlação positiva com a quantidade de DNA devido ao aumento da
mesma ser acompanhado por uma intensa heterocromatização.
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3. MATERIAL E MtTODOS
3.1. Material

Neste trabalho utilizaram-se linhas endogâmicas, produzidas
no setor de Citologia do Departamento de Genética da ESALQ-USP, as quais,
conforme a sua ordem de plantio receberam as seguintes designações:

132,

135, 136A, 136B, 170, 172-1, 173-1, 174-1 e 174-2. Os seguintes hibridos
foram também utilizados:

lQ Zapalote Chico X Avati Djakaira (com as seguintes desig

naçoes: 148b, 148c, 149c, 149d e l49e);
29 Zapalote Chico X Cateto (designados pelo seu numero

de

plantio como 150a, 151a e 151b).
A raça Zapalote Chico

e

originãrio do México. Apresenta pla�

tas precoces com um e dois met ros de altura, sendo relativamente comum a
cor purpura da haste e o numero elevado de knobs {WELHAUSEN e;t. aLu'..,1951).
Avati Djakaira e o milho cerimonial dos indios guaranis, pe!:_
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tencente ao grupo racial Avati Moroti.

Apresenta a aleurona e endosper -

ma sem pigmentos amarelos, sendo que o primeiro pode ou não conter anto cianinas.

Em algumas tribos guaranis o milho era mantido sem cores (bra!!_

co) e em outras segregando sementes preta, vermelha e branca.

t originã

rio da América do Sul, abrangendo as ãreas do norte da Argentina, leste do
Uruguai e sul do Brasil (BRIEGER e_,t o.Li.Á., 1958).
Cateto

e

um composto obtido de amostras de hibridos sim

ples entre linhagens Cateto do Brasil e linhagens flint laranja da Colom
bia ( PATERNIANI et a1,,i_,,i_, 1967 ).
As linhas endogâmicas 136A, 136B, 173-1, 174-1 e 174-2 de rivaram por vãrios ciclos de autofecundação e cruzamentos entre irmãos da
população Oaxaca 57 ( coleção do CYMMIT ).

Todas estas linhas com exce -

ção da 174-2 mostraram a presença de cromossomos B na amostra de plantas
examinadas no laboratõrio, conforme serã explicado posteriormente ( Tabe
la 3).
As linhas 132, 135, 170 e 172-1 sao materiais sem cromosso
mos B.

As linhas 132 e 170 originaram-se por vãrios cfclos de autofecun

dação e cruzamentos entre irmãos da população Oaxaca 179 ( coleção

do

Os híbridos utilizados neste estudo foram obtidos na

casa

CYMMIT ) e as linhas 135 e 172-1 da população Oaxaca 57 (Tabela 4).

de vegetação (sem temperatura controlada) no ano agrícola 1976/1977.

Os

híbridos 148b, 148c, 149b, 150a e 151b apresentaram cromossomos B enquan-
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Tabela 3 - Origem das linhas com cromossomos B.

Autofecundação

Cruzamentos entre irmãos

--

� 173-1

97----- ➔ l36A b--- --�174-1
---�174-2

_..,, 173-1
97- - - - ➔ 136B � ::: - - - - ➔ 174-1
..... _'::$174-2

a- Material originãrio de uma amostra da população Oaxaca 57 (coleção do
CYMMIT) da raça Zapalote Chico.
b- As linhas 136A e 136B originaram-se de espigas diferentes da
nha 97.
OBS.:----- Autofecundação
-- ----�Cruzamentos entre irmãos.

li-
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Tabela 4 - Origem das linhas sem cromossomos B.

Autofecundação

Cruzamentos entre irmãos

1032ª--1347--1842---- ➔ 24----� 135- - - - - ➔ 172-1

1

1031 b--1334 /
>1801-----�28---- ➔ 132 ------ ➔
1343-- - -➔2

a- Material originãrio de uma amostra da população Oaxaca 57 ( coleção
do CYMMIT) da raça Zapalote Chico.
b- Material originãrio de uma amostra da população Oaxaca 179 (coleção
do CYMMIT) da raça Zapalote Chico.
OBS.:- ---➔ Autofecundação
------ ➔

Cruzamentos entre irmãos
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to os hlbridos l49e, 149c e uma espiga do hlbrido 150a não continham era mossamos extranumerãrios na amostra examinada.

Os cruzamentos para obten

ção destes hlbridos estão especificados na Tabela 5.
3.2. Metodos.
3.2. l. Determinação do numero de cromossomos B.
Para determinação do numero de cromossomos B das linhas�
hlbridos utilizou-se a metodologia empregada no setor de Citologia do De partamente de Genética da ESALQ-USP, a qual constou das seguintes eta pas:
A - Germinação de sementes dos materiais citados no 1tem an
terior a temperatura de 28QC em Sphagnum.
B - Apos dois a três dias, quando as raizes atingiram 1 a 2
cent1metros de comprimento foram coletadas.
C - Depois de feita uma segunda coleta transferiram-se as s�
mentes para vasos contendo terra comum, na casa de vegetação(sem temperat�
ra controlada). O objetivo deste procedimento foi para se obter raizes qua�
do não foi possivel determinar o numero de cromossomos B, daquelas coleta
das no laboratõrio.
D - As raizes foram tratadas com 8-Hidroxiquinolina a 0,002M
por um periodo de três a quatro horas. Apõs

fixaram-se as mesmas

em
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Tabela 5 - Híbridos utilizados no presente estudo e os respectivos cruza
mentas que originaram os mesmos.

Híbridos

Cruzamentos
97 ª X 32 b

148b
148c

b
X ll

97

X

1 ª X 78b

149c
149d
l 49e

97

2 ª X 78

150a

c
cc5828

151a

cc5824

151 b

cc5824

c

X 97
X

linhas pertencentes a raça Cateto.

l

X 97

a - linhas pertencentes a raça Zapalote Chico.
b - linhas pertencentes a raça Avati Djakaira.
c -

78
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Carnoy ( 3:1 - alcool absoluto: acido acético},

por um periodo de 12-24 ho

ras. Em seguida foram feitas duas trocas de etanol a 70% com um espaçamen
to de 4 horas entre as mesmas.

Apos 4 horas da ultima tro·ca, o material em

'álcool 70%foi conservado emgelade ira até ser submetido ao metodo de Feulgen.
3.2.2. Metada de Feulgen.
O material retirado da geladeira apos alcançar a temperatu
ra ambiente foi lavado em ãgua destilada e tratado segundo a rotina empreg�
da no setor de Citologia do Departamento de Genética da ESALQ-USP para orne
todo de Feulgen.
Os seguintes passos foram seguidos:
A - Hidrolise a 60QC em HCl lN durante oito minutos.

-

B - Lavagem em agua destilada.
C - Coloração pelo reativo de Schiff durante 60 minutos.
O reativo de Schiff foi preparado dissolvendo-se 3g de fuc
sina (Fisher), 9g de metabissulfito de potãssio e 90ml de HCl lN em 600ml
de ãgua de torneira, sendo no dia seguinte adicionado 2g de carvão ativa do e em seguida fi1 trado.
D - Lavagem em agua corrente por 3 a 5 minutos.
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E - Esmagamento da ponta da raiz em carmin acético a 1%.
A solução de carmin acetico foi preparada dissolvendo - se
lg de carmin (Harleco) em ãcido acético a 45% em fervura, sendo feita a
filtração em seguida.
F - Remoção da 1 aminula em ãcido acético a 45% e secagem da
mesma em temperatura ambiente.
G - Montagem da lâmina em bâlsamo do Canadã, apos

rãpida

passagem pelo xilol.
3.2.3. Metodologia da Classificação dos Materiais com Cromossomos
B e Delineamento no Campo.
Nas Tabelas 6 e 7 observa-se o numero de plantas das linhas
e hibridos em que se aplicou a metodologia descrita acima para a determi
nação do numero de cromossomos B.

Tomou-se uma amostra de 5 a 10 plantas

por espiga, para contagem do numero de cromossomos extranumerãrios das di
ferentes linhas e hibridos e, tirou-se a media ponderada dos mesmos.

Is

to ocorreu, pela media ponderada fornecer uma melhor distribuição do nume
ro de cromossomos B em cada espiga.

Nos quatro experimentos .realizados

neste trabalho, cada classe foi constituída de plantas originadas de uma
espiga, com exceção do primeiro experimento onde todas as classes consti
tuiram-se de plantas provenientes de duas espigas (Tabelas 8, 9, 10, 11 ,

12 e 13).
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Tabela 6 - Total de plantas em que se determinou o numero de cromosso mos B das linhas 135, 136A, 136B, 173-1, 174-1 e 174-2.

nQ de espigas

nQ de plantas analisa das de cada espiga ª

135

5

5

136A

17

10

l36B

9

10

173-1

8

5

174-1

12

5

174-2

6

5

Linhas

a - Em cada planta analisaram-se5prõfases ou metãfases para a deter minação do numero de cromossomos B.
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Tabela 7 - Total de plantas doshibridos 148b, 149c, 149d, 150a e

151b

em que se determinou o numero de cromossomos B.

Materiais

NQ de espigas

NQ de plantas analisadas
de cada espiga ª

148b

6

5

148c

5

5

149d

5

5

150a

3

5

151b

l

5

a - Em cada planta analisaram-s�5pr6fases ou metãfases para determina
ção do numero de cromossomos B.
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Tabela 8 - Porcentagem de plantas com e sem cromossomos B e suas respec
tivas medias ponderadas na linha 136 do lQ experimento.

Media ponderada do
nQ de cromos. B
0,60

Porcentagem de pla.!:!_
tas sem cromos. B
65%

Porcentagem de pla.!:!_
tas com cromos. B
35% com 1, 2 ou 3
cromos. B

1,83

17%

50% com 1 ou 2 crom.
B e 33% com 3 ou 4.

2, 1O

55% com 1 ou 2 crom.
B e 45% com 3 ou 4.

3, 13

27% com 1 ou 2 crom.
B e 63% com 3,4 ou 5 .

OBS.: - Neste material cada classe constou de plantas oriundas
duas espigas.

de
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Tabela 9 - Porcentagem de plantas com e sem cromossomos B e suas respec
tivas medias ponderadas na linha 173/174 do 29 experimento.

Medi a ponderada do
do nQ de cromos. B
0,60
1,20

Porcentagem de pla�
tas sem cromos. B

Porcentagem de pla�
tas com cromos. B

40%

60% com l cromos. B

20%

60% com l cromos. B
e 20% com 3.

l,60

20%

20% com l cromos. B
e 60% com 2 ou 3.

l, 75

50% com l cromos. Be

50% com 2 ou 3.
l, 80

60% com l cromos. B
e 40% com 2 a 4.

4,20

40% com 3 cromos. B,
40% com 4 e 20% com 7.

OBS.:- Neste material cada classe e constituida de plantas oriundas de
uma espiga.
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Tabela 10 - Porcentagem de plantas com e sem cromossomos B e suas respe�
tivas medias ponderadas no hibrido Zapalote Chico X
Djakaira

Média ponderada do
nQ de cromos. B

( 39 experimento ) .

Porcentagem de pla�
tas sem cromos. B

1,00

20%

l ,20

40%

Avati

Porcentagem de pla�
tas com cromos. B
60% com l cromos. B e

20%com 2.

60% com 2 cromos. B.
40% com l cromos. B e

l ,60

60% com 2.
20%

1,80

20% com l cromos. B ,
40% com 2 e 20% com 3
a 4.
20% com l cromos. B,

2,40

60% com 2 e 20% com 5.
40% com 2 cromos. B,

3,40

40% com 4 e 20% com 5.
OBS.:- Neste material cada classe e constituída de plantas oriundas de
uma espiga.
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Tabela 11 - Porcentagem de plantas com e sem cromossomos B e suas respeE_
tivas medias ponderadas no hibrido Cateto X Zapalote

Chico

( 39 experimento).

Media ponderada do
nQ de cromos. B
0,25

Porcentagem de pla�
tas sem cromos. B
75%

4,50

Porcentagem de pla�
tas com cromos. B
25% com l cromos. B
75% com 4 cromos. B
e 25% com 6.

OBS. :- Neste material cada classe e constituida de plantas oriundasr'de
uma espiga.
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Tabela 12 - Porcentagem de plantas com e sem cromossomos B e suas respec
tivas medias ponderadas na linha 136 do 49 experimento.

Media ponderada do
nQ de cromos. B

Porcentagem de pla.!!_
tas sem cromos. B

Porcentagem de pla.!!_
tas com cromos. B

0,23

89%

11% com 2 eram.

0,38

75%

25% com l ou 2 eram. B

0,56

67%

22% com l eram. B

B
e

11% com 3.
0,89

45%

33% com l eram. B

e

22% com 2 ou 3.
1,40

30%

20% com l eram. B e
50% com 2 ou 3.

43%

l,57

14% com l eram.

43% com 3 ou 4.
2,00

B e

40% com l eram. B e
60%COm 2

OU

3.

OBS.:- Neste material cada classe e constituida de plantas oriundas
de uma espiga.
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Tabela 13 - Porcentagem de plantas com e sem cromossomos B e suas respeE_
tivas medias ponderadas na linha 173/174 do 49 experimento

Media ponderada do
n9 de cromos. B
1 ,20

Porcentagem depl a!!_
tas sem cromos. B

Porcentagem de pla!!_
tas com cromos. B

20%

40% com l crom. B e
40% com 2.
20% com l crom. B e

l, 80

80% com 2.
40% com l crom. B, 20%

2,20

com 2 e 40% com 3 ou 4.
40% com 2 crom. B, 40%

4,00

com 3 ou 5 e 20% com 8.
40% com 3 crom d• B, 40%

4,20

com 4 e 20% com 7.
0BS.:- Neste material cada classe e constituida de plantas oriundas
de uma espiga.
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Para as progênies da linha 136 escolheu-se como testemunha
as linhas 135 (T 1) e 132 (T2) pois, as mesmas não mostraram a presença de
cromossomos B na amostra de plantas examinadas no laboratõrio. Como tes
temunha das classes com cromossomos B da linha 173/174 foram escolhi

das as linhas 172-1 (T3), 170 (T4) e mais as progênies da linha 174-2 ,
as quais, na amostra examinada não mostrou a presença de cromossomos ex
tranumeririos.
No hibrido Zapalote Chico X Avati Djakaira escolheu-se co

mo testemunha os materiais 149c (T 6) e 149e (T5) pois, os mesmos nao mos
traram a presença de cromossomos B. No exame das espigas pertencentes ao
hibrido Cateto X Zapalote Chico ( material 150a) verificou-se que

uma

das espigas não apresentou cromossomos extranumerãrios, sendo a mesma es
colhida como testemunha.
Ap5s a contagem do numero de cromossomos B

os quatro ex

perimentos foram postos no campo experimental do Departamento de Genéti

ca da ESALQ-USP em Piracicaba - SP nos anos agricolas 1981/1982 e
(Figs. 2 e 3).

1982

O delineamento de cada experimento foi em blocos casuali

zados com duas repetições.

Cada parcela constou de 50 plantas.

O espa

çamento entre as parcelas foi de um metro e entre as plantas de uma mes
ma parcela de 30cm.

As diferentes classes de cromossomos B nos quatro e�

perimentos delineados foram representadas pelos diferentes tratamentos de
cada experimento, os quais continham materiais das linhas ou híbridos sem
cromossomos B e materiais com diferentes numeras de cromossomos extranu
merãrios.

Em todos estes experimentos as parcelas foram numeradas ao aca
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136 Bl

136 A7

132

136 A2

136 A2

132

136 A1

135

135

136 B2

136

136

82

s,

ll

1

!)

l

s >

Parcela com 50 plantas
� Bordadura

FIGURA 2 - Delineamento no campo do material 136 , 135 e 132 , no ano agrícola
1981/1982.

Obs.:- Os indices colocados na designação de cada material à esquerda das
parcelas, são as numerações ao acaso das diferentes classes de ca
da linha.

_.,.,,.,,.�
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C ------- --151
3
d ---------148
l
e --------149
--- - ----148
--,-------143
,1

b3

b2

c
3
e
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73
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2Q experimento do ano agricola 1982

Bordaduras

136 8 1

136 83

174 l B
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1 73 21
136 A7
132
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173 13

136 A5
173 l5
136 A
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------- 39 experimento do ano açricola 1982 (híbridos)
-·-·-·- 4Q experimento do ano aç,icola 1982

1

lg
A1
16
174 l S

174
136
173

Obs.:- Os índices colocados na designação-de cada material ã direita das parcelas sao
as numerações ao acaso das diferentes classes de cada linha ou híbrido.

Figura 3 - Delineamento no campo do 29, 39 e 49 experimentos (ano agricola 1982)
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-

so, de maneira que no campo experi_mental nao se sabia o numero de cromos somos B que as mesmas apresentavam. A finalidade destes varios experimen
tos foi para evitar problemas quanto a germinação de um numero suficiente
de plantas para a determinação do tempo para o florescimento.
3.2.2. Determinação do tempo para o florescimento.
O tempo para o florescimento feminino foi determinado quando
o estigma tornou-se visivel pela primeira vez na espiga superior sendo

o

mesmo determinado em todas as plantas da parcela (cf.HALLAUER,1965).
O tempo para o florescimento masculino foi determinado quando
a planta começou a liberar polen na ramificação central _ ,do
(cf. JOSEPHSON, 1951; GIESBRECHT, 1960a e 1960b;
CLONINBERe.,t alü, 1974).

pendão

STAUBER e.,t aLti, 1968

Em algumas plantas das linhasendogâmicas a libe -

ração do polen iniciou-se nos pendões laterais e nao nos centrais como

na

maioria. Nestes poucos casos anotou-se a data em que os pendões laterias
iniciaram a liberação do-põlen.

Determinou-se o tempo para o flcrescimento

masculino em todas as plantas da parcela.
Nos experimentos citados no item 3.2.3 a verificação do flo
rescimento feminino e masculino foi feita diariamente.

Em cada uma das pla�

tas foi amarrada uma fita de papel onde na frente da mesma foi anotado

o

dia em que foi observado o florescimento feminino e no verso o florescimen

to masculino. Os tempos para o florescimento feminino e masculino foram de
terminados pelo espaço de tempo entre a semeadura

e o aparecimento
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do primeiro estigma na espiga superior e o inicio da liberação de pÕlen.
3.2.5. Anãlise estatistica dos dados.
Antes de proceder-se ã analise estatitica dos dados, os tem
pos para o florescimento de cada tratamento foram transfõrmados por

IX,

conforme STEEL e TORRIE (1960).
3.2.5.l. Anãlise da variância.
Todos os experimentos realizados neste trabalho foram deli
neados em blocos casualizados com duas repetições em um modelo misto, on
de a media ponderada do número de cromossomos B apresentou um efeito aleatõrio e o tempo para o florescimento

um efeito fixo e, seguiram o se -

guinte modelo matemãtico:
Y..
= m + t.l + b.J +
lJ

E, .

lJ

onde:
Y lJ
.. = media do tempo para o florescimento do tratamento i
do bloco j.
= media geral do tempo para o florescimento.

m

t.l = efeito fíx·o_· de tratamento.
b. = efeito do bloco j sobre o tempo para o florescimento.
J

lJ = erro residua1.

E:. .
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No teste F entre o resíduo e entre plantas quando nao hou
ve significância ao nível de 5%, os efeitos de tratamentos, regressão li
near e desvio da regressão foram testados pelo quadrado médio de entre
plantas. Todavia, quando o teste F entre o resíduo e entre plantas

foi

significativo ao nivel de 5%, os efeitos de tratamentos, regressão linear
e desvio da regressão foram testados pelo resíduo.
3.2.5.2. Regressão linear.
O niodelo matemãtíco incluindo a regressão linear e o se guinte:

Y.l. = m + B( X.l - X)+

ª,·

+

E_

l.

onde:
Y.1 • = media do tempo para o florescimento para o tratamen to i.
m

=

media geral do tempo para o florescimento.

X.1

=

media ponderada do numero de cromossomos B correspondente a cada tratamento i.

X

=

media geral do numero de cromossomos B.

B

=

coeficiente de regressao linear do tempo para o flo -
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res.ci_mento sobre a variação do numero de cromossomos B.
e;.

=

erro médio associado a media do tratamento i.

-

A soma de quadrados da regressao linear foi calculada pe la soma de tratamentos da anâlise da variância, segundo a metodologia des
crita por PIMENTEL-GOMES (1978).

Cada repetição da anãlise foi estima

da pela media aritmêtica dos tempos para o florescimento das plantas indi
dividuais de cada parcela.
Duas curvas foram construidas para os florescimentos femi
nino e masculino de cada experimento, com o objetivo de mostrar se exis te ou não uma tendência entre o tempo para o florescimento e o numero
cromossomos B.

de

Em uma das curvas os pontos foram determinados conforme a

equação de regressão calculada segundo a metodologia descrita por SOKAL e
ROHLF (1969).

Na segunda curva os pontos foram determinados pela

aritmética dos tratamentos da anâlise da variância.

media

Ainda nesta segunda

curva colocou-se o coeficiente de regressão calculado com a soma dos tra tamentos da anãlise da variância, pela metodologia descrita por PIMENTEL GOMES (1978).

O objetivo de tal procedimento foi mostrar que os coeficie�

tes de regressão calculados usando o tempo para o florescimento das plan tas individuais, conforme a metodologia descrita por SOKAL e ROHLF(l969) ,
sao semelhantes aos calculados usando a soma de tratamentos pela metodolo
gia descrita por PIMENTEL-GOMES (1978).
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3.2.5.3. Coeficiente de determinação.
Com o objetivo de verificar atê que ponto a variação obser
vada nos tempos,parao·.flore_.s.cimentD feminino e masculino ê determinada

pela

variação do número de cromossomos B, calculou-se o coeficiente de determi
naçao. Tal coeficiente foi calculado, dividindo-se a soma de quadrados da
regressão linear pela soma de quadrados do tratamento sob anãlise, isto

r2 =

SQ regressão linear

--------

SQ tratamentos

e:

x l 00 (cf. SOKAL e ROHLF, 1969)

3. 2 .5.4. Coeficiente de correlação.
O coeficiente de correlação foi calculado com a finalidade
de comparar os resultados deste estudo com os de KATO (1970), obtidos com

a variedade Nayarit 39 da raça Reventador de Zea may� L. O cãlculo deste
coeficiente usando os valores dó;tempq,paraoflorescimento de cada planta foi
calculado pela seguinte formula:
r = by/X sx
onde: r

sy

=

( cf. FONSECA et a.Lü,, 1982).

coeficiente de correlação X (media ponderada do

nQ de cromossomos B) em relação a V (tempo paralo,
by/X

fl or.éscimeàto).

=

coeficiente de regressao de V em relação a X.
padrão de X.
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S
y

=

sendo:

Desvio padrão de Y.
2

rn.X .. - (rn.x .• )
1

1

1 1

2

En

1
s =------------(En.1 ) - 1

En.

1
s =--------

y

onde: n.1

{ En.1 } - l
=

numero de plantas em que determinou-se o tempo p�
ráo f1orescimento

X;- = media ponderada do numero de cromossomos B.
V = tempo paraá rftoresci.ment.c:i deccada planta.
3.2.5.5. Teste de t.
O teste t para verificar a significincia do coeficiente de
correlação foi calculado conforme PIMENTEL-GOMES (1978), usando-se a se
guinte fõrmu1a:
t

=-------

onde

1 - r

N - 2

r = coeficiente de correlação.
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N = numero total de plantas do experimento.
3.2.5.6. Teste de Tukey
Tal teste foi usado para verificar se as diferenças obser

vadas nos tempq.s,par.a o,fl,�resçimento feminino e masculino entre as

linhas·

174-2 e 172-1 são significativas ou não. As comparações entre as linhas
135 e 132 e 172-1 e 170 foram feitas pelo teste F, por estas comparações
na anãlise da variância serem ortogonais. O teste de Tukey (PIMENTEL GOMES, 1978) foi calculado pela seguinte fÕrmula:

s

tJ. =q-ronde:
tJ.

=

S

=

valor da amplitude total estudentizada para o nível de
5% de probabilidade.
desvio padrão residuale

r = numero de repetições.
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4. RESULTADOS
4.1. lQ Experimento - Classes da Linha 136.
Neste experimento analisou-se o tempo para o florescimento das
classes da 1inha 136, as quais diferem no numero de cromossomos B, tendo -se como testemunhas os materiais 132 e 135.
As medias, desvios padrão, coeficientes de variação dos da dos e o numero de plantas, nas quais determinou-se o tempo para os flores cimentos feminino e masculino em cada repetição estão na Tabela 14. Compa
rando-se os vãrios tratamentos do tempo para o florescimento feminino,

na

Tabela 14, vê-se que a testemunha T1(135) foi mais tardia que as classes
com
com cromossomos B e, a testemunha T 2 (132) mais precoce. As classes
cromossomos B e a testemunha T1 (135) derivaram da população Oaxaca 57, en
quanto a testemunha T2 (132) da população Oaxaca 179 da raça Zapalote Chi -

co.

Assim deve ter havido a segregação de genes que tornaram a linha 135

mais tardia que a linha 136 pois, conforme demonstraram GIESBRECHT (1960a),
DANIEL (1973, 1974) e BONAPARTE (1977), a precocidade ou florescimento tardio são .controlados geneticamente.

Devido a isto, na anãlise da variân -
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Tabela 14 - Medias,desvjos padrão e coeficientes de variação éb'témpopara o
florescimento feminino e masculino, das progênies das linhas
132,135 e 136 do 19 experimento (ano agricola 1981/1982).

Média ponde
rada do nQ
de croni • B

Florescimento feminino
1a. Repet.

r1(135)

62,10-+ 2,47

T 2(132)
0,60
1,83
2,10
3, 13

2a. Repet.

Florescimento masculino
la. Repet.

2a. Repet.

CV=3,98%
59,29-+ 4,38
(14)
CV=7,38%

61,86-+ 3,02
(7)
CV=4,89%
58,90-+ 3,74
(20)
CV=6,35%

60,86-+ 2,34
(10)
(7)
CV=3,85%
CV=4,37%
+
57,50- 2,38
57,05-+ 2,87
(13)
(20)
CV=4,14%
CV=5,04%

60,25-+ 3,22
(16)
CV=5,34%

60,28-+ 2,52
(18)
CV=4,17%

60,56-+ 2,68
60,37-+ 2,47
(16)
(16)
CV=4,43%
CV=4,10%

a
(10)

60,10-+ 2,91
(31)
CV=4,85%

60,58-+ 2,64
(24)
CV=4,35%

60,13-+ 2,64
(24)
CV=4,40%

59,48-+ 2,05
(29)
CV=3,44%

63,77-+ 2,17
(13)
CV=3,40%

61,53-+ 2,34
(19)
CV=3,81%

60,80-+ 2,66

60,30-+ 1,93
59,93-+ 1,82
(30)
(27)
CV=3,20%
CV=3,03%

63,42-+ 1,50
61,32-+ 1 , 73
(22)
(12)
CV=2,82%
CV=2,37%

60,75-+ 1 ,59
61,63-+ 2,63
(24)
(19)
CV=2,63%
CV=4,27%

0BS.:- a - Nesta e nas tabelas semelhantes, os numeras entre parênteses
significam o numero de plantas examinadas em cada repetição.
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eia resolveu-se comparar os tratamentos com cromossomos B entre si e
com as testemunhas.

nao

Na Tabela 15 tem-se a anãlise da variância do tempo

para o florescimento feminino.

O teste F entre o residuo e entre plantas

foi significativo ao nivel de 5% e por isto, os efeitos de tratamentos ,
blocos, regressão linear, desvio de regressão, T1(135) vs T2(132) e gru pos foram testados pelo residuo.
Somente o efeito de T1(135) vs T2( 132)
foi significativo ao nivel de 5% .
No florescimento masculino ( Tabela 14) observa-se que

a

testemunha T1(135), ao contrãrio do florescimento feminino e ligeiramente
Po
mais precoce que os tratamentos com maior numero de cromossomos B.
rem como no florescimento feminino compararam-se os tratamentos com cromos
somos B entre si e nao com as testemunhas, adotou-se o mesmo critério pa
ra o florescimento masculino.

Na .Tabela 16 observa-se a anãlise da

riância do florescimento masculino.

O teste F entre o residuo e

plantas não foi significativo ao nivel de 5% e, por isto, os efeitos

va entre
de

tratamentos, linha 136, regressão linear, desvio da regressão, T1(135) vs
Ve
T2(132) e grupos foram testados pelo quadro médio de entre plantas.

rificou-se que o teste F para tratamentos, linha 136, regressão linear, de�
v.io da regressão, T1 (135) vs T 2 (132) e grupos foram significativos ao
nivel de 5%.
Na figura 4 observa-se a curva de regressão construida con -

forme a equaçao de regressão calculada pela metodologia descrita por SOKAL

e ROHLF (1969), com o respectivo coeficiente de regressão (b) para o flores
cimento feminino das classes da linha 136. Nesta mesma figura tem-se outra
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Tabela 15 - Anãlise da variância do tempo para o florescimento feminino das
progênies da linha 136 do lQ experimento.

10 3

FV

GL

QM

Blocos

l

0,1450

Tratamentos

5

12,3741

Linha 136

3

8, 6011

Regressão Linear

l

6,9734

Desvio da regressão

2

9,4150

l

35,3252*

1

0,7415

5

5,1340*

213

2,2034

T1(135) vs T2(132)
Grupos

Linha 136 x (135 + 132)

Residuo

Entre plantas

X

Obs.:- Nesta e nas tabelas seguintes de anãlise da variância o sinal*
indica valores significativos ao nivel de 5% pelo test F.
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Tabela 16 - Anãlise da vari.ância do tempo para o florescimentos masculino
das progênies da linha 136 do 19 experimento.

10 3

FV

GL

Blocos

l

1,0698

Tratamentos

5

23,4823*

Linha 136

3

8,1192*

Regressão Linear

l

7,3447*

Desvio da regressão

2

8,5064*

T1(135) vs T2(132)

l

50,7601*

l

42,2941*

5

2,1192

204

l ,3334

Grupos

Linha 136 x (135 + 132)

Residuo

Entre p1antas

QM

X
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e

Q)
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-...

7,7974
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7,7634

+

"Q .,

/

+

<h
Q)

o

o

7,7424
7,7307

-r

.,

e,
0.

o

.e

Q.
Q)

1-

1,83

0,60
Média

--- curva construida pela equação
de regressão
calculada con
f(iirmeca,metodologia descrita põr
· SOKAL e ROHLF(l969).
curva construida com a media
dos tratamentos da ANAVA( +)
e coefi ci errnte de regressão cal
culado cónforme me todologia des
crita por PIMENTEL-GOMES(l978):-

ponderada

do

3,10

2,10
numero

de

cromossomos

B.

Figura 4 - Regressão linear entre otempoparaoflorescimento
feminino e a media ponderada do numero de cro mossamos B das classes da linha 136 do 19 ex perimento.
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curva, a qual foi construida pela media da soma total de cada tratamento da
analise da variância e, o coeficiente de regressão calculado pela metodolo
gia descrita por PIMENTEL-GOMES (1978).

Os mesmo tipos de curvas foram cons

truidas para o florescimento masculino das classes da linha 136(Fig.5). Os
materiais 135 e 132 não foram utilizados para os calculas das curvas de re
gressão, pelos motivos explicados acima para as analises da variância dos
florescimentos feminino e masculino.
Na Tabela 30 observa�se o coeficiente de determinação

o florescimento feminino e masculino em relação a media ponderada do

mero de cromossomos B.

para
nu -

Para o florescimento feminino calculou-se um va -

lor de 27,03% e 30,15% para o masculino. Tais valores mostram que os cro mossamos B apresentam uma influência pequena sobre os tempos para o flores
cimento feminino e masculino.
O coeficiente de correlação (Tabela 31) para o florescimento
feminino da linha 136 foi de 0,1668 e de 0,2168 para o florescimento

mas

culino.
O teste t para os valores do coeficiente de correlação fo ram significativos ao nivel de 5%, sendo t= 2,22 {GL = 172) para o flores cimento feminino e t= 2,84 (GL= 164) para o florescimento masculino.

Is -

to mostra que apesar dos coeficientes de correlação serem baixos, os tempos
para o florescimento feminino e masculino. devem sofrer uma pequena influên
cia dos cromossomos B, ou seja, o tempo para o florescimento nao e insensi
vel ã presença de tais· cromossomos extranumerârios.
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+

7,8964

.,,
o
.!:
:5
"'oo

+

. E 7,8212
o
e

Q)

E
"ü 7,7745
� 7,7620
E 1,1523

+

curva construida pela equação
de regressão calculada confor
--- me a metodologia descrita por
SQKAL e ROHLF (1969).

.,,

....

curva construida com a media
dos tratamentos da ANAVA (+)
e coeficiente de regre$$ãQ c�_!_
cul ado conforme a ·metodolog1a
descrita por PIMENTEL-GOMES

0

...

0

0
e.

(1978).

0

a.

e
Q)

1-

0, 60
Média

1,83
ponderada

do

2,10
numero

3,13
de

cromossomos

B.

Figura 5 - Regressão linear entreotempopara o florescimento
masculino e a media ponderada do numero de cro
mossomos B das classes da linha 136 do 19 expe
rimento.
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4.2. 29 Experimento - Classes da Linha 173/174.
Neste experimento analisou-se o tempo para o florescimento
das classes da linha 173/174, as quais diferem no numero de cromossomos B,
tendo-se como testemunhas os materiais 172-1 e 174-2.
Na Tabela 17 observam-se as medias, desvios padrão, coefi cientes de variação dos dados e o numero de plantas, com as quais, deter
minou-se o tempo para os florescimentos feminino e masculino em cada repe
tição. O Teste de Tukey (Tabela 32) entre as linhas 172-1 {T3) e 174-2 foi
nao significativo para o florescimento feminino e masculino ao nivel de 5%
mas pelo fato, dos materiais 173/174 e 174-2 derivarem da linha 136

por

cruzamentos entre irmãos, usou-se nas anãlises da variância o material
174-2 como testemunha para as classes com cromossomos B da linha 173/174.
Na anãlise da variâncfo. ( Tabela 18) para o florescimento feminino, o te.?_
te F entre o residuo e entre plantas foi significativo ao nivel de 5% e por
isto, os efeitos de blocos, tratamentos, linha 173/174, regressão linear ,
desvio da regressão e grupos foram testados pelo residuo.
to de grupos foi significativo ao nivel de 5%.

Somente o efei

O teste F entre o residuo e

entre plantas para o florescimento masculino ( Tabela 19) foi significati
vo ao nivel de 5%.

Os efeitos de blocos, tratamentos, linha 173/174, re -

gressão linear, desvio da regressão e grupos foram testados pelo residuo ,
sendo os mesmos não significativos ao nivel de 5%.
Nas Figuras 6 e 7 observam-se as curvas de regressao

para

os florescimentos feminino e masculino respectivamente. Em cada uma des-
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Tabela 17 - Medias,desvios padrão e coeficientes de variação do tempo para o
florescimento feminino e masculino das progênies das linhas

172-1, 174-2 e 173/174 do 2Q experimento (ano agrícola 1982).

Média ponde
rada do nQde eram. B.
T 3(172-1)
O (174-2)
0,60
1,20
1,60
l,75
1,80
4,20

Florescimento feminino
la.

Repet.

2a. Repet.

62,10-+ 1,37
60,32-+ 2,77
(34)
( lO)
CV=4,59%
CV= 2,21%
58,04-+ 3,24
59,20-+ 2, l O
(23)
(10)
CV=3,54%
CV=5,58%
56,50-+ 2,59
58,73-+ 2,09,
( 15)
( l O)
CV=3,55%
CV=4,59%
57,36-+ 2,25
58,40-+ 2,11
{20)
(11)
CV=3,62%
CV=3,92%
58,14-+ 2,93
57,00-+ 5,55
(9)
(14)
CV=5,04%
CV=4,47%
57,40-+ 1,43
60,21-+ 1,75
( 19)
(1 O)
CV=2,91%
CV=2,49%
58,88-+ 2,53
60,83-+ 2,23
(8)
( 18)
CV=3,66%
CV=4,30%
59,47-+ 2,27
58,95-+ 2,06
(22)
{17)
CV=3,81%
CV=4,49%

Florescimento masculino
la. Repet.
59,60-+ l ,35
(1 O)
CV=2,26%
57,70-+ 2,31
(1 O)
CV=4,01%
56,78-+ 2,64
(9)
CV=4,64%
58,00-+ 2,20
(8)
CV=3,80%
57,43-+ 2,17
( 14)
CV=3,79%
57,00-+ 2,06
(1 O)
CV=3,60%
58,50-+ 1,69
(8)
CV= 2,89%
58,88-+ 2,34
{17)
CV=3,98%

2a. Repet.
57,64-+ 3,32
(33)
CV=5,75%
56,30_+ 3,46
(23)
CV=6,14%
58,50-+ 1 ,96
( 1O)
CV=.3,35%
58,56-+ l,85
(18)
CV=3,17%
56,12-+ l ,73
(8)
CV=3,08%
60,05-+ 2,07
(19)
CV=3,44%
60 ,27-+ l ,90

(11)

CV=3,16%
58,68-+ l ,84
(22)
CV=3,13%
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Tabela 18 - Anãlise da variância do tempo para o florescimento feminino
das progênies da linha 173/174 do 29 experimento.

FV

GL

QM

81ocos

l

3,1753

Tratamentos

7

13,1391

Linha 173/174ª

6

6,3712

Regressão linear

l

7,9417

Desvio da regressão

5

6,0571

Grupos 172-1 vs(l74-2 +173/174)

l

53,6287*

Residuo

7

6,8298*

Entre plantas

234

X

2,2959

a - como controle das classes com cromossomos B da linha 173/174
usou-se o material 174-2.

10 3
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Tabela 19 - Anãlise da variância do tempo para o florescimento masculino
das progênies da linha 173/174 do 29 experimento.

FV

GL

QM

Blocos

l

1,7977

Tratamentos

7

7,9722

Linha l73/l74a

6

8,8704

Regressão linear

l

14,9002

Desvio da regressão

5

7,6645

Grupos 172-1 vs{l74-2 +173/174)

l

2,4516

Residuo

7

6,6245*

Entre plantas

214

X

10 3

2,1522

a - como controle das classes com cromossomos B da linha 173/174 usou-se
o material 174-2.
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?5855
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0.60
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�20
ponderada

curva construida pela equação de
--- regressão calculadacfameto.dolo. gi_a de$.cri ta. por SOKAL e�Ol1,l;Jí. (1969)
------ curva construida com a média dos
tratamentos da ANAVA (+) e coefi
ciente de regressão calculado cr.
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a metddologta.déscrtta por PIMEN
'
·
TEL-GOMES { 1978).
�60 1;75 1.80
do

.

numero

4,20
de

cromossomos

B

Figura 6 - Regressão linear entre o tempopa,ra .o florescimento
feminino e a media ponderada do numero de cro mossamos B das classes da linha 173/174 do 2Q
experimento.
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t

+

7,7053
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o
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:i

7,6658

+

e
E 7,6490
o
-
e:

+

+

7.6335

curva construida pela equa
ção de regressão calculada
--- cf. a metodologia descrita
por SOKAL e ROHLF(l%9) .

E
ºij
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curva construida com a me
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todologia descrita por PI-=MENTEL-GOMES (1978).

.,,.
7,5475

+

7, 5189
0,60
Média

1,20

ponderada

4,20

1.60 1;75 1,80
do

numero

de

cromossomo s

B.

Figura 7 - Regressão linear entre otempoparaoflorescimento
masculino e a média ponderada do numero de cro
mossomos B das classes da linha 173/174 do 29
experimento.
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tas figuras tem-se uma curva de regressão construida conforme a equação de
regressão calculada pela metodologia descrita por SOKAL e ROHLF(l969) : e,
uma segunda curva onde cada ponto foi determinado pela media de cada tra tamento da anãlise da variância. Nesta segunda curva observa-se o coefici
ente de regressão calculado pela metodologia descrita por PIMENTEL-GOMES
(1978).
O coeficiente de determinação {Tabela 30) para o florescime.!!_
to feminino foi de 20,78% e 28,00% para o masculino.

Estes valores, ape -

sar de baixos mostram que a variação observada nos tempos para o floresci
mento das diversas classes apresenta uma influência pequena dos cromosso mos B.
O coeficiente de correlação ( Tabela 31) para o florescimen
to feminino foi de 0,1498, sendo o teste t (t=2,16, GL=204) significati
vo ao nivel de 5%.

Para o florescimento masculino o valor do coeficiente·

de correlação foi de 0,2327 com o teste t (t=3,26, GL= 185) significati vo ao nivel de 5%. Embora estes valores sejam baixos, mostram que o tempo p�
rioflorescimento não e insensivel ã presença dos cromossomos B.
4.3. 39 Experimento.
Neste experimento determinou-se o tempo para o florescimento
dos h1bridos Zapalote Chico X Avati Djakaira e Cateto X Zapalote Chico.
4.3.l. Zapalote Chico X Avati Djakaira.
Neste h1brido analisou-se o tempo para o florescimento das elas-
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ses dos materiais com cromossomos B, tendo-se como testemunhas os hibri -

As médias, desvios padrão, coeficientes de variação dos da
dos e o numero de plantas em que determinou-se o tempo para ·os florescimentos
Nas anãlises da variância

dos

tempos de florescimento feminino e masculino comparou-se as classes

com

feminino e masculino estão na T,abela 20.

cromossomos B entre si e não com as testemunhas 149e {T5) e 149c (T6). I�
to ocorreu, devido às linhas endogâmicas das raças Zapalote Chico e Ava
ti Djakaira que entram na constituição das testemunhas 149e (T5),
{T6) e nos materiais com cromossomos B serem diferentes (Tabela 5).

149c
Ou -

tro motivo ê que as linhas da raça Zapalote Chico que compoem as testemu

nhas originaram-se da população Oaxaca 179 e, as linhas dos materiais com
cromossomos B da populaçao Oaxaca 57.

Na T abela 21 encontra-se a anãli

se da variância do tempo parao'flu·resciãme.nto feminino.

O teste F entre o re

siduo e entre plantas foi significativo ao nível de 5%, sendo portanto ,
os efeitos de blocos, tratamentos, tratamentos com cromossomos B, regres
são linear, desvio da regressão, T5(149e) vs T6(149c) e grupos testados p�
lo residuo. Nenhum destes efeitos foi significativo� pelo teste F ao
nível de 5%. Na Tabela 22 tem-se a anãlise da variância para o tempo para o
florescimento masculino.

O teste F entre o residuo e entre plantas

foi

não significativo, sendo por isto, os efeitos de blocos, tratamentos, tra

T5
(149e) vs T6(149c) e grupos testados pelo quadrado médio de entre plantas.
Os testes F para blocos, tratamentos, T5(149e) vs T6(149c) e grupos foram

tamentos com cromossom'.OS B, regressão linear, desvio da regressao,

significativos ao nivel de 5%.
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Tabela 20 - Medias, desvi.os padrão e coeficientes de variação do tempo pa.r-a
O:florescimento feminino e masculino do hibrido Zapalote · Chi co X Avati Djakaira ( 3Q experimento).
Média ponde
rada do nQ
de eram. B
T 5{149e)
T 6(149c)
1,00
1,20
1,60
1,80
2,40
3,40

Florescimento feminino
la. Repet.
+
62,00-2,47
(22)
CV= 3 ,98%
+ l,30
63,80(5)
CV= 2,04%
+ ,75
62,52-l
(23)
CV= 2,81%

62,

i:t l,50

(4)
CV= 2,39%
+
62,35-2,13
(20)
CV= 3,42%
63,76-+ 2,12
(21 )
CV= 3,32%
+
63,20-1,81
(1 O)

CV= 2,87%
+
62,52-1,76
(25)
CV= 2,81%

2a. Repet.
+
61,52-2,83
(24)
CV= 4,60%
64,10-+ 2,41
(21)
CV= 3,75%
60,82-+ 2,56
(11 )
CV= 4,21%
60,13+- l ,82
(23)
CV= 3,02%
63,10-+ l,80
(20)
CV= 2,86%
+
6L64-2,15
(22)
CV= 3,49%
+ ,32
61,92-l
(13)
CV= 2,31%

Florescimento masculino
la. Repet.

2a. Repet.

+
59,73-2,51
(22)
CV= 4,20%
61 ,25-+ 0,50
(4)
CV= 0,82%
61 ,30-+ l,74
(23)
CV= 2,85%
61 ,75-+ 0,96
(4)
CV= 1,55%
61,21-+ 2,15
(19)
CV= 3,51%
62,95-+ 1,80
(21)
CV= 2,86%

+
58,80-2,31
(25)
CV= 3,93%
+
61,05-2,26
(21)
CV= 3,70%
+
60,00-2,28
(ll)

CV= 3,80%
+
60,04-·l
,82
(23)
CV= 3,03%
+
61,65-1,98
(20)
CV= 3,21%
+ ,95
61,00-l
(21)
CV= 3,20%
+
+
61,50-1,72
60,39-1,33
(13)
( lO)
CV=2,19%
CV= 2,79%
60,75-+ 3,03
(28)
CV= 4,98%
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Tabela 21 - Anãlise da vari.�nci_a do tempo para o floresci.menta feminino do
h1brido Zapalote Chico X Avati Djakaira ( 3Q experimento).

FV

GL

Blocos

l

16, 3775

Tratamentos

6

5,9655

Trat. com cromos. B

4

3 ,0660

Regressão linear

l

l,6545

Desvio da regressao

3

3 ,5 365

T1 (149e) vs T2 (149c)

1

18,0096

Grupos { trat. com cromos .Bvs(T1..;r2)} l

5,5191

Residuo

3 ,2 399*

Entre plantas

6

249

QM X 10 3

1,485 3

. 71.

T abela 22 - Anãlise d a variância do tempo para o fl crescimento masculino
do hibrido Zapalote Chico X Avati Djakaira (3Q experimento).

FV

GL

Blocos

l

15,4815*

Tratamentos

6

5,9926*

Trat. com cromos. B

4

2,2551

Regressão linear

l

0,4035

Desvio da regressão

3

2,8723

r1(149e) vs T2(149c)

l

15,0063*

l

11,9290*

6

1,4333

249

1,5339

Grupos { trat.com crom.B vs(T1+T2)
Residuo

Entre plantas

}

QM

X

103
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As regressões lineares para os florescimentos feminino e mas
culino dos tratamentos com cromossomos B estão nas Figuras 8 e 9. Obser
vam-se nestas duas figuras duas curvas, uma construida pela metodologia
descrita por SOKAL e ROHLF (1969) e outra pela media dos tratamentos

da

anãlise da variância.
O coeficiente de determinação ( Tabela 30 ) para o flores
cimento feminino foi de 13,49% e 4,47% para o florescimento masculino, mo�
trando que a variação do numero de cromossomos B tem uma influência pequ!
na sobre o florescimento feminino e nenhuma sobre o masculino.
O coeficiente de correlação (Tabela 31)

foi de

0,0089

(t=O, 12, GL= 190) para o florescimento feminino e -0,0126 (t=O,l7,GL=191)
para o florescimento masculino. Estes valores baixos mostram que a vari!
ção do numero de cromossomo B não influencia os tempos para o florescimen
to feminino e masculino.
4.3.2. Cateto X Zapalote Chico.
Neste hibrido analisou-se o tempo para o florescimento dos
materiais com cromossomos B (material 150a), usando-se como testemunha uma
das espigas do próprio material 150a, a qual na amostra de plantas exami

nadas no laboratõrio não mostrou a presença de cromossomos extranumerã -

rios.

Na Tabela 23 observam-se as medias, desvio padrão, coefi -
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o
·2

·e

7,9190
7.9170
7,9089

+ +
b=

7,8518

....
o

7,8373

------

E

Q)

0,0066

Média

::o

.. - .,, .,,

+

curva construida p,ela e,qua.ção de regressão calcu lada cf .
a metodologia_descrita por SOl<AL e ROHLF ( 1969 ).
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curva construida com a média dos tratamentos
ANAVA(+) e o coeficiente de regressão calculado cf. a me
todóTõ�i.a descri.ta pç.)r PIMENTEL-GOMES ( 1978 ) .
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Figura 8 - Regressão linear entreotempopara o florescimento
feminino e a média ponderada do numero de cro mossamos B, para as classes com cromossomos ex
tranumerãrios do híbrido Zapalote Chico X Avati
Dj akaira ( 39 experimento).
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o

1/)

e 1.8114

....eo

e
"õ

+

7.8367

+

� 7,8223

+

..: 7,8059
7,8029

+

+

o 7,7869

o
o.

E

...

(1)

__ curva construida pela equação de regressão calculada cf.a
metodologia descrità.por SOKAL e ROHLF ( 1969).
curva construida com a média dos tratamentos da ANAVA(+)
e o coeficiente de regressão calcul ado cf.a. metodologia
desc. na .. or PIMENTEL-GOMES ( 1978).

'·ºº

Média

1,20

ponderada

�60

do

1. 80

numero

3,40

2,40

de

c.romossomos

B.

Figura 9 - Regressão linear e.ntreotempopara o florescimento
masculino e a rnêdia ponderada do numero de cro
mossomos B, para as classes com cromossomos ex
tranumerãriós do híbrido Zapalote Chico X Ava
ti Djakaira ( 39 experimento).
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Tabela 23 - Medias, desvios padrão e coeficientes de variação do tempo
para_oflorescimento feminino e masculino do híbrido Cate
to X Zapalote Chico ( material 150a).

Média ponde
rada do nQ
de eram. B.

o

0,25

4,50

Florescimento feminino
la. Repet.

2a. Repet.

Florescimento masculino
la. Repet.

2a. Rept.

58 ,60-+ l ,81
( 15)

59,53-+ l ,77
(17)

+
58,27-+ 1 ,7l 59,24- 1,72
(15)
(17)

CV= 3,08%
60 ,60-+ o, 71
(2)

CV= 2,98%
59,04-+ 2,15
(25)

CV= 2,90%
CV= 2,93%
60,00-+ l ,4 1 58,50-+ l ,63
(2)
(26)

CV= l ,17%
59,14-+ 1,06
(7)
CV= 1,81%

CV= 3,64%
60,36-+ l ,91

{11 )

CV= 3,17%

CV= 2,36%
CV= 2,79%
58, 72-+ l, 11 60,27-+ 2,0 1
(11)
(7)
CV= l ,90%
CV= 3,33%

.76.
cientes de variação dos dados e o numero de plantas em cada repetição ,
nas quais determinou-se o tempo para os florescimentos feminino e mascul.:!_
no. Na anãlise da variância do tempo para o florescimento feminino ( Ta
bela 24 ), o teste F entre o res1duo e entre plantas foi não significativo
ao n1vel de 5%. Os testes F para blocos, tratamentos, regressão linear e
desvio da regressão foram não significativos.

No tempo par� o floresci -

menta masculino o teste F entre o res1duo e entre plantas foi também não
significativo ( Tabela 25). Os efeitos de blocos, tratamentos, regressao
linear e desvio da regressão foram testados pelo quadrado médio de entre
plantas, sendo os mesmos não significativos.
Nas Figuras 10 e 11 observam-se as curvas de regressao cons
truidas segundo a metodologia descrita por SOl<AL e ROHLF (1969) e pela m�
dia dos tratamentos da analise da variância para os florescimentos femini
no e masculino respectivamente.
O coeficiente de determinação (Tabela 30) foi de 23,59% pa
ra o florescimento feminino e de 61,00% para o florescimento masculino
Vê-se por estes valores que os cromossomos B mostram uma pequena influên
cia sobre o tempo para o florescimento feminino e que a mesma

e

maior so

bre o florescimento masculino.
O coeficiente de correlação ( Tabela 31 )

foi de O, 1650

(t=l,48, GL=75) para o florescimento feminino e 0,2291 (t=2,05, GL=76) p�
ra o florescimento masculino.

Estes valores são baixos, porem o teste t

para o coeficiente de correlação entre o numero de cromossomos B e o tem-

.77.

Tabela 24 - Anâlise da variância do tempo para o florescimento feminino do
hlbrido Cateto X Zapalote Chico ( material 150a).

10 3

FV

GL

QM

Blocos

l

0,3904

Tratamentos

2

1,4587

Regressão linear

l

0,6883

Desvio da regressao

l

2 ,2291

2

4,2956

71

2 ,2781

Reslduo

Entre plantas

X

. 78.

Tabela 25 - Anãlise da variância do tempo para o florescimento masculino
do hibrido Cateto X Zapalote Chico (material 150a).

FV

GL

QM

X

10 3

Blocos

l

0,7194

Tratamentos

2

1,2147

Regressão linear

1

l ,4818

Desvio da regressao

l

0,9475

2

5,5550

72

l , 7985

Res1duo

Entre plantas

. 79.
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7.7329
7.7294
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curva construida pela equaçao de re
gréssão calculada tf. a metodologia
descrita po� SOl<AL ·� �OHLF (l 969).
. ,curva construida com a media dos tra
tamento.§. da -ANAVA{+} e :coefidente··âe
ogia
cf -�-=v�
reqressãh cal ]
de�cr1ta

7.6887
7.6845
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a.
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4,50

0.25
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Média

ponderada

do

numero

de

e romossomos

B.

Figura 10 - Regressão linearentreotempo para o florescimento
feminino e a media ponderada do numero de cro -

mossamos B para o híbrido Cateto X Zapalote Chi
co ( 39 experimento).
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Figura 11 - Regressão linear ent reotempopara o fl orescimento
masculino e a média ponderada do numero de cromossamos B do hibrido Cateto X Zapalote
(3Q experimento).

Chico
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to para o florescimento masculino foi significativo, sugerindo que os cro
mossamos extranumerãrios devem apresentar alguma influência sobre o flores
cimento masculino.
4.4. 4Q Experimento.
Neste experimento analisou-se os tempos para o flcrescimento das
classes da linha 136 e da linha 173/174, as quais diferem no numero

de

cromossomos B, tendo-se como testemunhas os materiais 132 e 135 para a li�
nha 136 e 170, 172 -1 e 174-2 para a linha 173/174.

Pelo fato das progê -

nies das linhas 173/174 e 174-2 serem a prõxima geração de cruzamentos en
tre irmãos das progênies da linha 136, como jã foi descrito em material e
métodos e, terem sido colocadas no mesmo bloco durante o plantio, efetuou
-se uma única analise da variância para o florescimento feminino e outra P!
ra o masculino envolvendo os dois tipos de linhas.
As medias, desvio padrão, coeficientes de variação dos dados e
o numero de plantas, nas quais determinou-se o tempo para os florecimentos

feminino e masculino estão na Tabela 2 6 para a linha 136 e na tabela .2 7
para a linha 173/174.

Nas anãlises da variância do material 136 campa -

rou-se as classes com cromossomos B entre si e nao com as testemunhas 132
e 135, pelos motivos jã expostos no primeiro experimento.

Para as elas -

ses da linha 173/174 usou-se como testemunha o material 174-2 e não o 172- 1,
apesar do teste t ( Tabela 32) ter sido não significativo entre estes dois
materiais, pelos mesmos motivos explicados no segundo experimento.

Na

Tabela 28 tem-se a analise da variância do tempo para o florescimento fe -
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Tabela 26 - Mêdias,desvios padrão e coeficientes de variação do tempo pa ra o
florescimento feminino e masculino das progênies das

linhas

132, 135 e 136 do 4Q experimento (ano agricola 1982)
Media ponde
rada do nQ
de cromo. B.

Florescimento feminino
la. Repet.

0,56

57,00-+ 2,56
(16)
CV= 4,48%
54,48:!: 2,06
(31)
CV= 3,79%
56,08-+ 2,99
(13)
CV= 5,32%
54,40-+ 2,38
(25)
CV= 4,38%
53,53-+ 1,23

0,89

CV= 2,30%
57,40-+ 2,01

0,23

1,40
l ,57

2,00

(17)
(1 O)

CV= 3,50%
55,89-+ l ,45

(9)

CV= 2,60%
55,44-+ 2,34
(27)
CV= 4,22%
56,18-+ 2,04

( 11)

CV= 3,63%

2a. Repet.
56,60-+ 2,88

{ l O)

Florescimento masculino
la. Repet.
54,40-+ 2,03
(15)
CV=3,73%
53,56-+ l ,88
(34)
CV= 3,51%
56,00-+ 2,48
(13)
CV= 4,43%
55,77-+ l ,85
(22)
CV= 3,32%
54,35-+ l ,06
(17)
CV= l ,95%
57,78-+ 1,09

CV= 5,08%
51,79-+ l,99
(42)
CV= 3,85%
53,82-+ 1,94
(17)
CV= 3,61%
53,42-+ l, 71
(34)
CV= 3,21%
55,36-+ 2,36
(28)
CV= 4,26%
55,57-+ 2,13
(23)
(9)
CV= l ,89%
CV= 3,83%
56,75=+ 1,83
54,00=+ 2,92
(24)
(8)
CV= 3,23%
CV= 5,41%
+
55,78-+ 1,65
53,91- 1,70
(27)
(21)
CV= 2,96%
CV= 3,15%
+
56,20-+ 2,49
55,29- 2,09
(14)
(10)
CV = 4,42%
CV= 3,78%

2a. Repet.

54,00-+ l ,70
(10)
3,15%
CV=
51 ,oi:!: l ,55
( 42)
CV= 3,05%
54,06-+ 1,43
(17)
CV= 2,65%
54,73-+ l ,51
(33)
CV= 2,75%
54,88-+ 1,77
(26)
CV= 3,23%
56,06-+ 1,54
(19)
CV= 2,76%
54,71=+ 2,22
(24)
CV= 4,05%
54,60! 1,10
(20)
CV= 2,01%
56,38:!: l, 98
(13)
CV= 3,51%
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Tabela 27 - Mêdias, desvios padrão e coefi.cientes de variação do tempo para
01florescimento feminino e masculino das progênies das

. linhas

170, 172-1 e 173/174 do 4Q experimento (ano agrícola 1982).
Media ponde
rada do nQde crom. B.

Florescimento feminino

1a. Repet.

T3(172-1) 56,15-+ 2,23
(20)
CV= 3,97%
+
T4(170)
54,17-.2,09
(18)
CV= 3,86%
O (174-2) 53,91-+ 2,22
(34)
CV= 4,12%
55,03-+ 1,65
1,20
(35)
CV= 3,01%
54,25-+ 2,20
l ,80
(20)
CV= 4,05%
2,20
55,09-+ l, 31
(22)
CV= 2,37%
55,38-+ 1,56
4,00
(24)
CV= 2,81%
4,20
54,17-+ 1,82
(30)
CV= 3,36%

Florescimento masculino

2a. Repet.

1 a. Repet.

.
55,32-+ 1,91
(28)
CV= 3,45%
52,45-+ 1,73
(20)
CV= 3,30%
54,85-+ 2,56
(34)
CV= 4,67%
55,21-+ 2,35
(34)
CV= 4,25%
53,44-+ 2,08
(25)
CV= 3,90%
55,36-+ 2,20
(31)
CV= 3,97%
54,75-+ 2,15
(20)
CV= 3,93%
57,00-+ 3,04
(14)
CV= 3,58%

52,45-+ 1,48
(31)
CV= 2,82%
52,35-+ 1,84
(20)
CV= 3,52%
+
53,12- l,55
(34)
CV= 2,92%
55,40-+ 1,48
(35)
CV= 2,67%
55,35-+ 1,84
(20)
CV= 3,33%
55,19-+ 1,25
(21)
CV= 2,26%
55,78-+ l,31
(23)
CV= 2,35%
54,23-+ 1,50
(30)
CV= 2,77%

2a. Repet.
+
53, 17- 1,74
(24)
CV= 3,27%
51,50-+ 1,60
(22)
CV= 3,10%
53,93-+ 2,22
(37)
CV= 4,11%
55,06-+ 2,03
(33)
CV= 3,69%
53,76-+ 1 ,62
(25)
CV= 3,00%
55,47-+ l,75
(30)
CV= 3, 17%
55,16-+ l,71
(19)
CV= 3, 10%
56,93-+ 1 ,90
(14)
CV= 3,34%
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Tabela 28 - Anãl ise da variância do tempo para o f1 crescimento feminino do
49 experimento.

3

FV

GL

Blocos

l

10,8294

16

9,2799

5

3,5804

Regressão linear

l

5,5859

Desvio da regressao

4

3,0790

6

6,4733

Regressão linear

l

5,8983

Desvio da regressão

5

6,5882

T1(1��) V� T2(132)

l

61,0584*

T3(172-l) vs T4(170)

l

27,0439*

Tratamentos
Linha 173/174ª

Linha 136

Grupos

{ Linha 173/174 vs Linha 136 } 3
(T 1+T2) vs (T3+T4 )

Residuo
Entre plantas

QM

X

10

l ,2119

16

5,0606*

747

l ,Ol 98

a - como controle das classes com cromossomos B da linha 173/174 usou-se
o material 174-2
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minino. Observa-se que o teste F entre o resíduo e entre plantas foi si.9.
Somente os testes F para T1(135) vs T2 (132) e
T3(172-l) vs T4 (170) foram significativos ao nivel de 5%. Na Tabela 29 en
contra-se a analise da variância po tempo para o florescimento masculino .
nificativo ao nivel de 5%.

foi significativo ao nivel de

O teste F entre o residuo e entre plantas

5%. Também foram significativos os efeitos de tratamentos, regressão li near para as classes da linha 173/174 e grupos.

Nas Figuras 12 e 13 observam-se as curvas de regressao entre a
media ponderada do numero de cromossomos B e os tempos para o florescimen
to feminino e masculino, para as classes da linha 136. As regressões li neares para as classes da linha 173/174 estão nas Figuras 14 e 15.

Em ca

da uma destas figuras tem-se uma curva construida conforme a metodologia
descrita por SOKAL E ROHLF (1969) e uma segunda curva construida pela mê dia dos tratamentos da anãlise da variância.
Os coeficientes de determinação (Tabela 30) para as classes com
cromossomos B da linha 136 foram de 15,19% para o florescimento feminino e
22,58% para o masculino.

Estes valores mostram que os cromossomos B, nes

tes materiais apresentam uma influência pequena sobre os tempos para o flo
rescimento feminino e masculino.

Para as c lasses da linha 173/174 os coe

ficientes de determinaçào foram de 31,20% e 66,40% para os florescimen
tos feminino e masculino respectivamente.

Estes valores mostram que

os

cromossomos B apresentam uma tendência de tornar os tempos para o floresci
mento feminino e masculino tardios.
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Tabela 29 - Analise da variância do tempo para o florescimento masculino
do 49 experimento.

FV

GL

Blocos

l

10,7087

16

17,4205

5

5,6962

Regressão linear

l

18,9127*

Desvio da regressao

4

2 ,3 921

6

5,8550

Regressão linear

l

7,9 305

Desvio da regressao

5

5,4399

T1(1 3 5)vs T 2(1 32)
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Os valores dos coeficientes de correlação estão na
la 31.

Tabe -

Para as classes da linha 136 o coeficiente de correlação foi

de

0,1302 (t=2,16, GL=271) para o florescimento feminino e O,l610(t= 2,61
GL=256) para o masculino.

Para as classes da linha 173/174 o coeficiente

de correlação foi de 0,0942 (t=5,14, GL=344) para o florescimento femini
no e 0,2745 (t=5,ll, GL=319) para o florescimento masculino.

Estes dados

mostram que os cromossomos B apresentam uma influência maior sobre o flo
rescimento masculino em relação ao feminino.
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Tabela 30 - Coeficientes de determinação para o florescimento feminino e
masculino em relação ã media ponderada do numero de cromosso
mos B, dos vârios experimentos realizados.

Linha 136 - 19
experimento

27,03%

30,15%

Linha 136 - 49
experimento

15, 19%

22,58%

Linha 173/174 - 29
experimento

20,78%

28,00%

Linha 173/174 - 49
experimento

31 ,20%

66,40%

Zap. Chico X A. Djak.linhas com eram. B.

13,49%

4,47%

Cateto X Zapalote Chico

23,59%

61 ,00%
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Tabela 31 - Coeficientes de correlação para o florescimento feminino
masculino para os vãrios experimentos realizados.

Florescimento
feminino

Materiais

Florescimento
masculino

Linha 136 - 19 experj_
menta

0, 1668*
n= 174

0,2168*
n= 166

Linha 136 - 49 experi
menta

0,1302*
n= 273

0,1610*
n= 258

Linha 173/174 - 29
experimento

o, 1498*
n= 206

0,2327*
n= 187

Linha 173/174 - 49
experimento

0,0942
n= 323

0,2745*
n= 321

Zap. Chico X A. Djak ..
linhas com crom. B.

0,0089
n= 192

Cateto X Zap. Chico

O, 1650
n= 77

OBS.:- O sinal

-0,0126
n= 193
0,2291*
n= 78

* indica valores significativos ao nivel de 5%

pelo teste t.

e
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Tabela 32 - Teste de Tukey entre as 1 inhas 172-1 e 174-2 para ôs·tempospara
d florescimento feminino e masculino

Experimentos

Florescimento feminino
Contraste en
tre as medias

Florescimento masculino
Contraste en �
tre as medias

29 experimento

O,3271

o, 1672

0,3221

o, 1067

49 experimento

0,2856

0,0865

0,2529

0,0483

.95.

5. DISCUSS�O
5.1. Linha 136: lQ e 49 experimentos.
Observando-se as curvas constnuidas com a média dos trata

mentos da ANAVA (Fjgu:ras 4 e 5) vê-se que os tempos para oflorescimento fe
minino demonstram uma tendência de tornarem-se mais tardios a medida que
aumenta o numero de cromossomos B.

Todavia, as anãlises da variância pa

ras as classes com cromossomos B da linha 136 e regressões lineares do lQ
e 4Q experimentos foram não•signifi:cativasao ni.vel de 5%

(Tabelas 15 e, 28) e,

os valores dos coeficientes de determinação (27,03% e 15,19°/4)baixos, mos
trando que a variação observada nmtempo pa.ra .o florescimento femin:ino tem
uma dependência pequena da variação do numero de cromossomos B, isto

e,

a influência dos cromossomos B sobre o tempo para o florescimento feminino
nestes experimentos ê pequena.

O fato do coeficiente de determinação do

4Q experimento (l5,19%) ser quase a metade do valor do lQ

expenimento

(27,03%) pode ser explicado, pela diferença do numero de cromossomos B en
tre os tratamentos ser maior no lQ experimento (labelas8 e 12).
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A significância ao nível de 5% pelos testes F entre as l.:!_
nhas 135 (T1} e 132 (T2 ) mostra que existe uma diferença quanto ao témpo p�
ra o florescimento feminino entre esses dois tratamentos. Isto pode ser
explicado, por genes que condicionam a precocidade estarem segregando na
linha 132 e genes que condicionam efeitos tardios na linha 135.

MURDY

(1963), mostrou que o florescimento masculino tardio em Z�a ma.y-0 L. está
associado ao �nob 6b.

Portanto, seria interessante verificar se existem

diferenças de knobs entre as linhas 132 e 135 e se as mesmas estão asso
ciadas com a diferença observada no tempo pará o florescimento· feminino.
Observando-se as curvas construidas com a media dos trata
mentos (figuras 5 e 13 ), vê-se que os tempos parao·f]1)rescimento. masculi
no mostram uma tendência de �ornarem-se tardios com o aumento do numero
de cromossomos B.

As anãlises da variância para o florescimento masculi

no (Tabelasl6 e 29) foram significativas para tratamentos, linha 136, r�
gressão linear e desvio da regressão no lQ experimento e não significat.:!_
vas no 49 experimento.

Explica-se tais resultados, pelo numero de cro -

mossamos B ser maior entre as classes do lQ experimento que no 4Q exper.:!_
mento.

Os coeficientes de determinação ( 30,15%

e

22,581) embora ligeira

mente superiores aos do florescimento feminino, mostram nestes dois expe
rimentos que a tendência dó tempo para o-florescimento masculino tornar - se

tardio sob a influência dos cromossomos B

e pequena.

Isto é confirmado,

pelo fato do desvio da regressão linear do 19 experimento ser significa
tivo e da regressão linear do 4Q experimento ser não significativa.
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5.2. Linha 173/174 - 2Q e 4Q experimentos.
Nas linhas 173/174 observa-se de uma maneira mais evidente
que os cromossomos B a medi'da que aumentam em numero, mostram uma tendên
eia de tornar o tempo para o florescimento mais tardio. Para confirmar
tal observação basta examinar a Tabela 30, onde verifica-se que os coefi
cientes de determinação para a linha 173/174 são maiores que os da linha
136, o que pode ser explicado pela quantidade de cromossomos B ser maior
entre os tratamentos da linha 173/174 do que os tratamentos da linha 136.
As anãlises da variância para o florescimento feminino dos
dois experimentos foram não significativos ao nivel de 5% para os trata
mentos e regressões lineares ( Tabelas 18 e 28), sendo os coeficientes de
determinação 20, 78% e 31,20%.

O valor de 31;20% do coeficiente de deter

minação do 4Q experimento mostra que a variação observada entre os dive.r_
sos tratamentos do tempo para o florescimento feminino não

e

indiferente

ã presença dos cromossomos B, isto ê, tal variação numa pequena propor ção, deve-se ao aumento do numero de cromossomos extranumerãrios.
Os testes F para tratamentos e regressoes lineares do flo

rescimento masculino do 2Q experimento foram não significativos ao ni vel
de 5%.e, significativos para o 4Q experimento.
naçao do 4Q experimento (66,40%)
perimento (28,00%).

e quase

O coeficiente de determi

três vezes maior que o do 2Q ex

Estes resultados podem ser explicados pelo fato da

diferença no numero de cromossomos B ser maior entre as classes do 4Q ex
perimento do que nas do 2Q experi·mento.

O valor do coeficiente de deter
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minação do 49 experimento (66,40%) mostra que parte da variação encontr!_
da no florescimento masculino pode ser explicada pela variação do numero
de cromossomos B.O tem·po para o· florescimento

e

influenciado por genes que

tornam o mesmo mais tardio ou precoce �GIESBRECHT, 1960a; DANIEL, 1973 ,
1974; BONAPARTE, 1977). Porem, deve se ressaltar que as linhas

136 e

173/174 são homozigotas na maioria de seus lotos pois, como mostrou-se em
material e métodos, foram submetidas a vãrias gerações de autofecundação
e por isto, as vãrias classes das mesmas devem diferir por poucos genes
para precocidade ou efeito tardio. Assim, parte da variação do floresci
menta masculino do 49 experimento pode ser explicada pela variação do nu
mero de cromossomos B pois, o valor do coeficiente de determinação con forme jã comentou-se, foi elevado. Esta tendência do florescimento mas
culino tornar-se tardio sob o efeito dos cromossomos extranumerãrios foi
sugerida por KATO (1970), em um estudo na variedade Nayrit 39 da raça Re
ventador de Zea. ma.y� L.e, JONES E REES(l968), mostraram em Seeale evr.e.a.te
que a emergência da primeira inflorescência tem a tendência de tornar-se
tardia com o aumento do numero de cromossomos B.KATO (1970) trabalhou com
131 plantas distribuidas em classes de zero a treze cromossomos B,

nao

fornecendo o autor o numero de plantas em cada parcela nem o delineamen
to no campo. JONES e REES (1968) frisaram que os seus resultados ,:devem
ser interpretados com cuidado pois, algumas classes de cromossomos

tinham somente de duas a quatro plantas.

.B CO!!,

No quarto experimento do flo

rescimento masculino da linha 173/174 deste trabalho, o numero mínimo de

plantas por tratamento foi de 42 plantas, sendo de 321 plantas o total do
experimento, números superiores aos dos trabalhos de KATO {1970) e JONES'--e
REES (1968).
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5.3. Hibridos.
5.3. 1. Avati Djakaira X Zapalote Chico.
Os vãrios tratamentos deste experimento derivaram do cruza mento de linhas diferentes, pertencentes ãs raças Avati Djakaira e Zapalo
te Chico.

Por isto, os resultados deste experimento devem ser interpreta

dos com cautela.
Pelo fato dos hibridos originarem-se de diferentes linhas
das raças Avati Djakaira e Zapalote Chico mostrou-se somente a tendên·: : eia que o tempo para o florescimento apresenta nos materiais com cromosso
mos B.
Os testes F para os florescimentos feminino e masculino dos
tratamentos e regressões lineares foram não significativos ao nível de 5%.
Isto, e um coeficiente de determinação baixo para o florescimento femini
no (13,49%) mostra que a variação do numero de cromossomos B tem uma influ
ência desprezivel sobre a variação do tempo para o florescimento feminino.
No florescimento masculino observaram-se duas tendências diferentes, con forme a curva foi construida pela mêdia dos tratamentos (valor do coefici
ente de regressão positivo) ou pela equação de regressão calculada confor
me a metodologia descrita por SOKAL e ROHLF (1969) (coeficiente de regres
são negativo). Todavia o coeficiente de determinação (4,47%)

e

extremamen

te baixo, evidenciando que a variação observada no tempo para o floresci mento masculino não pode ser explicada pela variação do numero de cromos somos B.
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5.3.2. Cateto X Zapalote Chico.
Neste hibrido os tratamento são mais homogêneos pois, todos
pertencem ao material 150a.
Os testes F dos florescimento s masculino e feminino

para

tratamentos e regressoes lineares foram não significativos, porem, o coe
ficiente de determinação para o florescimento masculino foi de 6:1,00%, de

monstrando que os cromossomos B podem influenciarG>tempo para o florescimen
to masculino de maneira que o. mesmo mostra\. uma tendência de ·'. tornar -.

rf$e : tardio com o aumento do numero de cromossomos extranumerãrios.

Jã

para o florescimento feminino vê-se que tal influência ê menor pois,

o

coeficiente de determinação (23,59%,) ê ao redor de 1/3 do valG'Yl pa.ra

o

florescimento masculino.

Neste híbrido, como também nos demais experimentos da li nhas 136 e 173/174 observou-se que os coeficientes de determinação

sao

maiores no florescimento masculino que no feminino (Tabela 30), sugerindo

que os cromossomos B tem um efeito maior sobre o florescimento masculi no em relação ao florescimenro feminino.

Isto foi verificado por .· KATO

{1970), o qual, encontrou um valor significativo para o coeficiente

de

correlação do florescimento masculino e um valor não significativo para o
florescimento feminino.
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5.4. Coeficientes de correlação.
KAT0 (1970), obteve para o florescimento masculino da popu

lação Nayrit 39 da raça Reventador um coeficiente de correlação de 0,2043,
significativo ao nivel de 5% e um valor de 0,0968 não significativo para
o florescimento feminino. O autor concluiu que os valores obtidos podem
indicar que os cromossomos B influenciam ote·mpq para o florescimento masculi
no mas não o feminino. Os valores dos coeficientes de correlação obtidos
neste trabalho (Tabela 31) para o florescimento masculino são semelhantes
aos obtidos por KAT0 (1970) pois, variam de 0,1610 a 0,2745, com exceção
do hibrido Zapalote Chico X Avati Djakaira. Tambem, os valores do coefi
ciente de correlação para o florescimento feminino (r variando de 0,1668

a 0,0942 )

são semelhantes ao valor obtido por KAT0 (1970). Porém,

os

valores para as diferentes classes de cromossomos B das linhas 136 do lQ
e 2Q experimentos e das classes da linha 173/174 do 2Q experimento foram
significativos pelo teste t ao nivel de 5%, ao contrãrio do valor obti do por KAT0 (1970), que não foi significativo. Embora os valores de r se
jam baixos, os mesmos sugerem que os cromossomos B mostram uma tendência
de tornar o florescimento masculino tardio.

KAT0 (1970) concluiu que os

valores dos coeficientes de correlação dos tempos para o. florescimento são

baixos, provavelmente por seus dados terem sido obtidos de plantas com e
sem competição. Tal conclusão, pode ser estendida a este trabalho pois ,
em todos os experimentos do mesmo, ocorreram parcelas com maior e

menor

competição entre as plantas.
Com relação ao florescimento feminino observou-se que os va
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lores do coeficiente de co�relação são menores que os valores do florescj_
mento masculino { Tabela 30 ).

Isto sugere, como verificou-se para o coe

ficiente de determinação que os cromossomos B apresentam um efeito maior
sobre o florescimento masculino do que o florescimento feminino pois,
sua açao não

e

a

tão evidente no ultimo tipo de florescimento como no pri

meiro.
5.5. Mecanismo de açao dos cromossomos B sobre o tempo de florescimento.
Os cromossomos B quando em numero impares em Zea ma.y� L. di
minuem a massa seca total do nücleo, massa do nucléolo, quantidade de RNA
do núcleo, proteina total do núcleo, sendo as mesmas aumentadas em nüme ros pares ( AYONOADU e REES, 1971). Não se sabe qual o efeito que os cron:iol
somos B apresentam quando em números pares-impares sobre o tempo para· o fl.2_
rescimento. Talvez, a variação observada entre os diversos

tratamentos

dos vãrios experimentos deste trabalho, possa em parte, ser explicada pe
lo efeito par-impar dos cromossomos B.
Não se conhece o mecanismo pelo qual os cromossomos B afetam
o tempo p�ra o· florescimento.

Uma explicação possivel

e

que em Zea may� t.

a presença dos cromossomos B aumenta o tempo de duração do ciclo mitõti
co. Assim, as plantas com maior numero de cromossomos B teriam uma taxa
de desenvolvimento mais lenta pois, o seu ciclo mitõtico teria uma dura ção maior e como conseqüência verificar-se-ia um atraso o:o florescimen
to da planta. Os cromossomos extranumerãrios causam uma diminuição do me
tabolismo celular devido à sua ação inibitõria sobre a sintese das protei
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nas nucleares e desta maneira devem causar um aumento no tempo de duração
do ciclo mitõtico e como consequência uma tendência do florescimento tor
nar-se tardio. Não se sabe ainda, como se dã o efeito repressivo dos era

mossamos B ao nivel da sintese proteica pois, o mesmo pode ser ao nivel da
transcrição, processamento do RNA transcrito ou da tradução.
Verificou-se neste trabalho que os cromossomos B mostram uma
tendência de tornar o tempo para o florescimento tardio. Sabe-se que tais
cromossomos apresentam regiões eucromãticas e heterocromãticas (Figura 1),
porem, não se conhece qual a influência que as diferentes regiões do era

7

mossamos B exercem sobre�tei:npoparaci r'f]or.escimento.Isto pode ser demonstra
do usando-se as translocações TB-A utilizadas por WARD (1972),

CARLSON

(1974) e LIN (1978,1979), determinando-se desta maneira, qual região

ou

regiões do cromossomo B que influenciam o tempo para o flcrescimento.
5.6. Heterocromatina, florescimento e ciclo mitõtico.
Como verificou-se pelos trabalhos jã realizados (NAGL,1974a e
1974b; NAGL e EHRENDORFER, 1976), as plantas anuais com uma maior quantid!
de de DNA que as perenes relacionadas, contêm uma maior quantidade de het�
rocromatina.

Os autores sugeriram que esta maior quantidade de heterocro

matina nas plantas anuais seja responsãvel por um menor tempo de duração do
ciclo mitõtico e um desenvolvimento mais acelerado. Porem, o caso dos era
mossamos B em Zea may� L. ê diferente pois, temos um aumento de heterocro
matina dentro de uma mesma espécie e não entre espécies com ciclos vege tativos diferentes.

Alem disto, à heterocromatina dos cromossomos B,co-
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mo verificou-se pela metodologia de bandamento C (AGUIAR-PERECIN,1979)
não mostra banda C como observa-se nos cromossomos A, onde as bandas sao
encontradas nas regiões correspondentes aos knobs e na região organizado
ra do nucléolo, embora com ·uma coloração mais fraca nesta ultima.

Seria

interessante verificar se as plantas de Zea may� L. com uma maior ou me
nor quantidade de knobs apresentam diferenças no tempo de duração do ci elo mitõtico e no florescimento da planta.

Outro fato ainda não conheci

e devido a um simples aumento de he
ou se tal alteração e dada pelos cromossS!.

do, ê se o aumento no ciclo mitôtico
terocromatina dos cromossomos B

mos extranumerãrios como um todo, conforme sugerem AYONOADU e REES(1973).
O que realmente se conhece e que os cromossomos B tornam o ciclo mitõtico
de Ze.a may� L. mais tardio e causam uma alteração no tempo para o flores
cimento da planta, conforme mostrou-se neste trabalho.
ser esclarecido

e o mecanismo

Outro aspecto

a

de ação do cromossomo B na alteração do ci

clo mitõtico e no tempo para o florescimento e, as regiões do mesmo ; que
são responsãveis pela alteração no tempo para o florescimento de Ze.a may�L.
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6. CONCLUSÕES
l. A tendência dos cromossomos B tornarem o tempo parao·flo
rescimento tardio nas linhas 136 do lQ e 4Q e�perimentos e na linha 173 /
174 do 2Q experimento e pequena.

Tal tendência

e maior na linha

173 /174

do 4Q experimento pois, o mesmo mostra um coeficiente de determina
ção maior que os outros experimentos.

Isto pode ser explicado pela quan

tidade de cromossomos B ser mais elevada na linha 173/174 do 4Q experime!!_
to.
2.

O fato dos cromossomos B mostrarem uma tendência

tornar o florescimento tardio
no que no feminino.

e

de

mais evidente no florescimento masculi -

Isto verifica-se pelos valores dos coeficientes

de

determinação serem maiores no florescimento masculino.
3.

Nenhuma influência dos cromossomos B sobre o tempo parao

florescimento foi mostrada no híbrido Avati Djakaira X Zapalote

Chico .

Isto pode ser explicado pelo fato dos tratamentos serem constituídos por
hibridos derivados de linhas diferentes das raças Zapalote Chico e Avati

• 106.
Djakaira.
4. No hibrido Cateto X Zapalote Chico todos os tratamentos
derivaram do material.150a.

Verificou-se neste hibrido uma tendência

dos cromossomos B tornarem o tempo para o florescimento masculino

mais

tardio (maior coeficiente de determinação) que o feminino.
5. O mecanismo pelo qual os cromossomos B alteram o tem
po para o florescimento ainda

e desconhecido e,

mais pesquisas são nece�

sãrias para um melhor esclarecimento do possivel papel que as regiões eu
cromãticas e heterocromãticas dos cromossomos extranumerãrios, possam de
sempenhar sobre o tempo para o florescimento.
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