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1.

1. RESUMO
A contagem do numero de cromossomos nos microsporóci
tos de milho autotetraplÓide, foi realizada em 71 plantas. num to
tal de 1.420 células na fase de diacinese tardia. Os resultados mos
trararn que 60,56% das células estudadas tinham 40 cromossomos;
rificou-se que o número de cromossomos por célula oscilou de 36

ve
a

42.
Na maioria Jos microsporócitos observados predomina
va o emparelhamento de cromossomos na forma de bivalentes e tetra
valentes. notando-se raramente a presença de univalentes. Trivalen
tes não foram observados. Cromossomos retardatários na anáfase I e
videnciaram a existência de univalentes. Estas observações indica
ram que há uma distribuição irregular dos cromossomos na meiose do
milho autotetraplóide, para as células filhas.

2.

Do total de células observadas, 64,85% dos cromosso
mos estavam associados formando tetravalentes. 34,51% formando biva
lentes e 0,64% formando univalentes. Observa-se que aproximadamente
2/3 dos cromossomos do milho autotetraplÓide estavam associados fo.!:_
mando tetravalentes nos microsporócitos, sendo que os bivalentes cor
respondem aproximadamente ao 1/3 restante dos emparelhamentos cro
mossômicos meióticos desse material.
Configurações em anel ou em cadeia foram observadas
frequentemente na meiose dos milhos autotetraplóides estudados, mas
também detectaram-se outras configurações. A maior frequência de co_12
figurações em anel, com segregação alternada na anáfase,

observada

em milhos autotetraplÓides, explica o fato de se obter em média 60%
de euplóides com 40 cromossomos, em várias pesquisas realizadas por
diversos autores.
No paquíteno observou-se sempre um Único nucléolo,en
quanto que nas díadas foram encontrados frequentemente dois nucléo
los em cada núcleo, indicando a presença de dois cromossomos 6

de

milho. Observaram-se também tétradas com duas de suas células binu
cleoladas e duas células uninucleoladas que provavelmente provêm de
um microsporócito aneuplóide onde estava faltando um cromossomo 6.
O fato de que no paquíteno não se observaram nunca dois

nucléolos

leva a concluir que eles estão fundidos nesta fase.
As 24 famílias de milho autotetraplÕide estudadas mos
traram plantas com um desenvolvimento relativamente vigoroso,

mas

3,

e□� uma altura ��dia de 1,18 m, considerada de porte baixo. A altu
ra média da primeira espiga foi de 0,52 m, O número médio de folhas
por planta foi de 9,27. As espigas tamb�m foram de tamanho pequeno,
sendo que as autofecundadas, "sibs� e de polinização livre produzi
ram, em média, 105, 116 e 137 sementes viáveis r1or espiga, respect.!:_
vamente. Nessas espigas autotetraplóides observaram-se frequenteme_::
te grãos inviáveis, vazios e defeituosos, que provavelmente

origi

nam-se de gametas estéreis aneuplÓides, sendo que o numero de semen
tes viáveis por espiga atingiu até um máximo de 321,
A redução da fertilidade observada nas populações de
milhos autotetraplóides estudadas no presente trabalho, e também ob
servada por vários pesquisadores, é consequãncia inevitável da
gregação irregular dos cromossomos na anáfase I, que forma

se

gametas

nao balanceados, produzindo aborto de p61en consequentemente.
A indução de "diploidização", ou seja, a obtenção de
20 bivalen���. do material autotetraplóide através da irradiação, é
um campo aberto de pesquisa com novas perspectivas para o uso do mi
lho autotetraplóide em programas de melhoramento.

4.

2. INTRODUÇÃO
A poliploidia é um fen5meno comum entre

as

plantas

cultivadas, o que vem demonstrar a sua grande importância na evolu
çao das espécies,

Ela consiste numa variação natural

ou

induzida

que se expressa no aumento ou na diminuição do número de cromossomos
de um organismo vivo,
Em milho e nos vegetais,em geral,

a poliploidia foi

estudada em indivíduos poliplóides de ocorrência natural,até que em
1937, foi descoberto o papel exercido pela colchicina como indutor2
de poliploidia pela inibição do fuso acron�ticn na divisão celular.
Isto veio facilitar �uito os estudos com a rápida obtenção de novos
indivíduos poliplÓides em grande quantidade,
A utilidade da poliploidia como uma ferramenta no me
lhoramento vegetal tem se tornado mais evidente

aos

agronomos nos

5.

últimos anos.

sendo que o sucesso de poliplÓides em floricultura e

fruticultura e um fato reconhecido,

Um impedimento para se usar em

larga escala essa técnica em programas de

melhoramento

envolvendo

as gramíneas, tem sido a dificuldade da produção de tetraplóides.
Em milho foi usado primeiramente um método de

indu

çao de poliploidia pelo tratamento por calor (RANOOLPH, 1932). O uso
da colchicina na indução de poliplÓides no milho não foi muito efi
ciente.segundo RHOADES (1955). Estudos posteriores demonstraram que
os poliplóides podem ser obtidos também geneticamente utilizando-se
o efeito de determinados genes (ALEXN.JOER, 1957;

RHOADES e DEMPSEY,

1966b, KERMICLE, 1969; CHASE, 1969). Níveis de poliplÓides

maiores

que tetraplóides foram obtidos por RHCADES e DEMPSEY ( 1966b) ,. utiJL
zando o mutante el (elongate), Eles obtiveram uma série inteira

de

poliplÓides incluindo plantas 3n, 4n, 5n, 6n e 7n, e concluiram que
os tetraplóides são os mais fáceis para manter e utilizar experimen
talmente. Recentemente, com o advento de u�n2

novn

técnica

de

indu·

ção de poliploidia, a cultura de tecidos, a obtenção de poliplÓides
tornou-se mais acessível (CRdCOMO, 1978).
A planta de milho tetraplóide lembra a diplÓide
altura e h�bito ds crescimento,
mais robusto, pend6es maiores,

mas tem folhas mais largas,

em

colmo

e espigas e grãos de tamanho aumen

tado (RHOADES, 1955),
TetraplÓides nao sao tão férteis quanto os diplÓides
dos quais se originaram e as espigas geralmente não são bem

grana-

das (RANDOLPH, 1935;

RHOADES, 1955 1

1962; LEVINGS et alii, 1967).

t✓ARFIELO, 1956; SHAVER, 1961,

No entanto.

1973b), irradiando sementes de milho

SEMENOV et alii (1973a,

autotetraplóide,

conseguirG�

=lentas com 16 a 18 bivalentes. ENKEN (1973) menciona que

híbridos

simples e duplos entre milho tetraplÓide irradiado e não irradiado,
mostraram heterose para fertilidade.
Os trabalhos realiz�dos nvidanciam

a

possibilidade

da utilização de mi.lho tetraplÓide em mc:.horamento. No presente tr�
balho, quando se refere a tetraplÓides,est�o sendo mencionados sempre autotetraplÓides e não alotetraplÓides.
O presente estudo tem como obj cti.vo comciarf!r a varia
çao numªrica de cromossomos entre as progênies dQ diferentes
lias de milho autotetraplóide e observar a manifestação
dos caracteres agronfirnicos.

tais como altura de planta,

primeira espiga, número de folhas por planta
por espiga.

e

famí-

fenotípica
altura da

número de sementes

7.

3. REVISÃO DE LITERATURA
3.l - Número Básico de Cromossomos
KATO (1975) menciona uma série de esturlos realizados
para se conhecer o nGmero básico de cromossomos em milho,
determinado em X

=

que

foi

10 desde o início das investigações em 1911. Men

ciona também que para os muitos casos em que o

numero achado

era

maior, ficou depois esclarecido que os cromossomos extra-numerários
eram do tipo B,

os quais não pertenciam à qualquer dos cromossomos

normais, tendo uma morfologia e comportamento completamente diferen
tes.
Segundo o mesmo autor, embora se conheça bastante so
bre o comportamento citológico e efeito genético dos cromossomos 8,
sua origem é ainda desconhecida.

B.
3.2 - Aspectos Gerais dos PoliplÕldes
Os poliplÓides originam-se das variações

no

numero

básico de cromossomos que ocorrem n a natur� � e envolvem a duplica
çao ou perda de conjuntos inteiros de cromossomos ou de somente al
guns cromossomos.
Cerca da metade das espécies das angiospermas tem
numero de cromossomos que claramente indicam origem

poliplóide,

em algumas famílias como das gramíneas, 3/4 das espécies são

o
e

poli

plÓides (STEBBINS, 1949; GRANT, 1963).
Muitos trabalhos já foram feitos com respeito à pol1:_
ploidia em milho. tanto com euplóides como com aneuplÓides.

Em sé

ries euplÓides, onde o complemento gamético é totalmente adicionado
ou subtraído, o numero da série diplÓide pode ser diminuído ou

au

mentado. Os diferentes níveis de ploidia foram exaustivamente estu
dados com fins genéticos e de melhoramento.
As plantas monoplÓides,
cromossomos ou genoma,

as quais têm um conjunto de

surgem espontaneamente pelo desenvolvimento

partenogenético de óvulos não fertilizados ou, em raros casos,

têm

origem androgenética pelo desenvolvimento de um núcleo espermático
no citoplasma do saco embrionário (RHOAOES, 1955).
Plantas monoplóides de milho aparecem espontaneamente em taxas de 1 por 1000 a 2000 sementes (CHASE, 1969;
1969; CARLSON, 1977}.

KERMICLE,

9.

CHASE (1969) e KERMICLE (1969, 1971) consideram a im
portância do mutante ig (indeterminate gametophyte) na obtenção
monoplóides. Com o advento da nova técnica de cultura

de

de tecidos,

foi demonstrado por THOMAS et alii (1979) que é possível

obter-se

plantas haplóides de milho a par�ir do pólen.
A grande importância dos monoplóides em milho, reside na possibilidade de serem usados para obtenção de diplÓides per
feitamente homozigotos, o que pode ser de grande valor para estudos
citogenéticos e para uso no melhoramento genético. Esta Última pos
sibilidade tem sido tentada por vários autores, embora não tenha a
presentado, até agora, resultados satisfatórios.
Os triplóides que aparecem em populações diplÓides,
usualmente provem da fertilização de um óvulo diplÓide por um game
ta haplóide, mas, eventualmente, o macho pode contribuir com o nume
ro diplóide de cromossomos (RHOADES, 1936).
TriplÓides com 30 cromossomos somáticos e aneuplói
des com numero de cromossomos variando de 26 a 34 são produzidos in
tercruzando milho diplóide e autotetraplÓide (PUNYASHING, 1947).
ALEXANDER e BECKETT (1963) mencionam que plantas tr1:_
plÓides aparecem ocasionalmente em culturas diplÓides de milho sen
do que as espigas dessas plantas podem facilmente ser identificadas
em

triagem em instalações comerciais de produção de semente,já que

elas são obviamente aberrantes: tais espigas são normalmente descar
tadas. Eles constataram que a frequência de óvulos não reduzidos va
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riava de 0,58 a 5,23 por 1.000 gametas.
RHDADES e OEMPSEY (1966b) encontraram triplóides na
progênie de plantas homozigotas para o gene

eZ (elongate), onde o

corre supressão duma divisão meiótica.
Segundo CARLSON (1977),

nos triplóides os cromosso

mos estão comumente associados na metáfase I como trivalentes
menos frequente ocorrerem como bivalentes ou univalentes.

e

e

A grande

maioria dos gametas são aneuplóides, com número cromossômico

osci

lando de 11 a 19. Muitos desses gametas são inviáveis, e os triplól
des apresentam tipicamente uma alta porcentagem de óvulos
de pólen abortados.

e

A baixa fertilidade do milho triplÓide

graos
e

uma

consequência inevitável da segregação de grupos de três cromossomos.
Ploidias maiores foram obtidas por RANDOLPH

(1932)

por tratamentos com calor. RHDADES e OEMPSEY (196Gb) obtiveram

uma

série inteira de poliplÓides em milho, incluindo plantas 3n, 4n, Sn,
6n e 7n, utilizando o mutante ei (elongate).
Todavia, o trabalho experimental com

poliplÓides

e

principalmente restrito para autotetraplóides, desde que ele é ornais
simples poliplóide para manter e utilizar experimentalmente
OES e OEMPSEY, 1966b1 CARLSON, 1977).

(RHOA
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3.3 - Autotetraplóides de Milho

3.3.1 - Ccorrincia natural
O estudo de milhos tetraplóides tem progredido lent�
mente

devido à sua ocorrência não frequente sob condiç6es naturais

(RANDOLPH, 1932; LEVINGS et alii, 1967).
Segundo JACKSON (1976), os t8trap1Óides naturais,fo_!:
macios usualmente em baixa frequência, estão sujeitos

a

competição

durante os primeiros estágios com os diplóides, sendo difícil
::;ar

che

à maturidade. Uma vez alcançada a maturidacle, o tipo de repro

dução torna-se um importante fator para a manutenção da

tetraploi

dia. Os tetraplÓides autógamos não têm dificuldade de estabelecimen
to e so depende da sua fertilidade e amplitude genética. No entan
to. tetraplÓides alógamos são dependentes de isolamento físico, fi
siológico ou ecológico para o seu estabelecimento.

3. 3. 2 - )';êtodos de indução
Muito se tem feito para conseguir um método eficien
te para indução de poliploidia tanto em milho como para outras plan
tas.
Assim, existem trabalhos que de�onstrararn a possibi
lidade de se induzir poliploidia, por exemplo, em tecidos somáticos
por ferimentos.cortes, enxertia, etc., mas estes têm aplicação res
trita às plantas de propagação vegetativa.
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a} Alta temperatura
O primeiro trabalho a ter.um maior sucesso na obten
çao de poliplóides em milho foi o realizado por RANDOLPH (1932).
autor realizou uma série de experimentos com alta temperatura,
o

propósito de desenvolver uma técnica para produzir

O
com

tetraplóides

em milho. Num experimento que pode ser citado como representativo de
°

uma série de experimentos similares, 104 raízes tratadas a 45 C por
uma hora foram examinadas e 15 delas continham um ou mais setores de
tecidos 4n. Tratamentos sucessivos aplicados às raízes

em interva

los de quatro horas aumentaram bastante o número de setores 4n

num

dado número de raízes.
Tendo assim obtido uma técnica efetiva, para induzir
tetraploidia em meristemas de raízes, tratamentos similares

foram

aplicados ao zigoto e embrião numa tentativa de produzir indivíduos
inteiros com numeras múltiplos de cromossomos. Isto foi

conseguido

pela aplicação local de calor em primórdios de espiga. Este

método

foi bastante eficiente na indução de poliploidia,

b) Colchicina
A colchicina provou ser relativamente ineficiente na
indução de linhagens poliplÓides no milho (RHDADES, 1955}.
SUMNYJ (1964) conseguiu formas tetraplóides pelo tr�
tamente com colchicina de híbridos simples, as quais

apresentaram

grãos de pólen e estômatos maiores que os diplóides originais. Ain-
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SUMNYJ (1955) relata que dos métodos testados para obtenção de
traplóides, o que deu melhores resultados foi a aplicação de

te
solu

çao de colchicina a 0,2% em gemas de plântulas de dois a três cen
tímetros.
PATERI\JIANI e DIMARZIO ( 1967) induziram poliploidia em
milho, aplicando scluções de colchicina nas espigas após a poliniz�
çao, e em sementes. Estes autores obtiveram algumas plantas

poli

plóides, o que foi verificado através do teste dos estômatos, mas o
método não se mostrou eficiente.
e) Gene el (elongate)
Um método genético bastante interessante

de induzir

tetraploidia em milho foi o desenvolvida por Alf.XAl\!DER

( 1957), o,ue

conseguiu produzir tetraplÓides com o emprego do gene el recessivo,
o qual causa a produção de óvulos não reduzidos quando homozi�oto.
O material de milho estudado no presente trabalho o
rigina-se destes tetraplóides obtidos por Alaxander.
O método, que é ilustrado na Figura 1,

consiste

converter diplÓides em tetraplóides, tornando-os homozigotos
el por retrocruzamento (RC) seguido de cruzamento teste (CT} e

em
para
au

tofecundação e então polinizando com autotetraplóides estabelecidos.
A simples autofecundação de plantas ellel não é caminho

satisfató

rio para desenvolver tetraplóides desde que plantas sem um alelo do
minante no locus em questão, produz óvulos não reduzidos.
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Passo l

+/+

x

ellel

➔

eU+

x

el/+

➔

1 e7.J+

WF9
Passo 2

(Rc )
1

+/+

planta 1

Passo 3

+/+

x

e7J+

x

ellel

X

+/+

(CT2)

Passo 5

Passo 6

+/+

x

planta 2

planta 2
l+/+

planta 4

l ellel

1 ell+

(polinizados com à 4n)
➔

todas +/+

-+

todas eZ/+

planta 2

WF9

Passo 4

planta 3

planta 1
+/+

1 ell+

➔

planta 1

V.:F9

(CT )
l

ell+

l+/+

ellel

(polinizados com

d 4n)

Continua os retrocruzamentos dos hoterozigotos (planta

etc.) com WF9

Autofecundaç�o das progênies dos rotrocruzamentos:
l +/+

➔

l el/+

➔

todas +/+ (descartadas

l+/+ : 2 el/+ : 1 el/el

As progênies autofecundadas do passo 5 sao polinizadas com
pólen autotetraploide estabelecido.

Fisura 1 - Técnica para estabelecimento de milho autotetraplól

de pelo método el (elongate) (ALEXANDER, 1957, p.40).
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Segundo estudos realizados

por

RHOAOES

e

OEMPSEY

(1966b), os óvulos não reduzidos originam-se ou por supressão da se
gunda divisão meiótica, ou de uma replicação cromossômica ext�a, du
rante a interfase entre a primeira e segunda divisão de meiose.
hipótese mais simples da supressão da segunda divisão é

favorecida

muito mais em relação à de uma replicação adicional, mas,
genéticos

A

os dados

sao consistentes com as duas hipóteses.
NEL

(1970) achou que o gene

eZ possui numerosos efei

tos quando homozigoto. Estes incluem, produção de óvulos não reduzi
dos em

proporções variadas com óvulos haplÓides, aborto de pólen e

de óvulo, desenrolamento éos cromômeros, formação de neocentrômeros
esporádicos e influência em crossing-over. Estas observações justi
ficam
nante

a necessidade de se manter plantas portadoras do alelo domi

EZ nesse locus, conforme o delineamento de ALEXANn�R (1957).

d) Cultura

de tecidos
CROCOMO (1978) considera que uma das vanta�ens da cul

tura de tecidos, entre outras, é a indução de poliploidia.
Pela técnica de cultura de tecidos ou de células in
vit1�0, pode-·se
à população

obter indivíduos com variação de ploidia em relação

original de células (HANDRO, 1978).
OHALIWAL e KING (1979) afirmam que culturas de teci-

dos geralmente sofrem drásticas mudanças no número de
que

cromossomos

variam desde um simples aumento no nível de ploidia a diferen-

l"º·

tes graus de aneuploidia. Trabalhando com cultura de milho haplÓide
a partir do Coe Stock 6 e yg 2, estes autores analisaram a

distri

buição de ploidia na cultura após 3 meses e encontraram células tr_:!:.
plóides, tetraplóides e grande número de células diplÓides, além de
encontrarem "callus" com setores mistos diplóides e tetraplÓides. A
determinação da ploidia foi feita através de contagem de cromocen
tros.
Assim a técnica da cultura de tecidos constitui

por

si so, uma fonte de indução de tetraplóides, de forma "espontânea".
Além disso, da mesma forma como e possível diploidizar haplÓides,p�
de-se tetraploidizar diplóides ou mesmo haplóides.
3.3.3 - Comportamento meiótico
A meiose é um sistema altamente integrado, caracter.!_
zado por uma ordenada sequência de eventos tais como emparelhamento,
recombinação, formação de quiasmas e disjunção, que culmina na redu
ção do número de cromossomos nos gametas.
a} Nucléolos
RHOADES e DEMPSEY (1966b) observaram nas dÍadas

de

milho autotetraplóide dois nucléolos, indicando a presença dos dois
cromossomos 6,
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•b • ..
b;' ::1str1
.u1�ao irregular dos cromossomos

RANDOLPH (1935) observou irregularidades na

distri-

buição dos cromossomos na meiose, que deve ser levada em conta par�
a inconstância do número de cromossomos observado na progênie de m.:!:_
lho tctraplÓide, O autor observou que os 40 cromossomos estavam ar
ranjados na metáfase I usualmente em grupos quadrivalentes e

biva

lentes, sendo que os trivalentes e univalentes raramente eram nota
dos. As figuras anafásicas usualmente eram re�ulares, com 20 cromos
somos passando para um polo e 20 para o outro. Em quatorze das vin
te e uma anáfases contadas, cada grupo continha 20 cromossomos,
seis casos a disjunção era de 19 a 21 e em um caso ela foi de

em
18 a

22. Cromossomos univalentes retardatários no meio e no fim da anáfa
se e primeiros estágios da telofase foram observados em raros casos.
Observações parecidas são dadas por KADM1

(

1948), rr,T

CHESIDE (1956) e SHAVER (1960), que trabalharam com 429, 74 e

325

plantos de milho autotetraplóides, respectivamente. Destas observa
ções, SHAVER conclui que populações de milho autotetraplóide permaneciam estáveis dentro da faixa de 36 a 43 cromossomos, estando representada por 60% aproximadamente a classe

euplÓide com 40 cromos

somos,
DAS (1970) e SEMENOVA et alii (1971) observaram gru
paMentos irregulares com formações quadrivalentes e bivalentes e al
gumas configurações octovalentes em milho autotetraplóide. Observa
ram também movimento retardatário de cromossomos na anáfase I.

18.
e) Formação de quadrivalentes
Quanto ao numero médio de quadrivalentes por célula,
KADAM (1948) achou os valores de 7,58 ± 1,3; 8,56 ± 1,3 e 7,6 ± 1,6
para três populações de milho autotetraplóide.
MORRISON e RAJHATHY (1960) determinaram uma média de
4,3 quadrivalentes num estudo da meiose em sete cereais e gramíneas
autotetraplóides, onde todas as linhagens tinham 4n = 2B cromosso
mos. Isto significa que cerca de 2/3 dos cromossomos estavam unidos
como quadrivalentes. MORRISON e RAJHATHY mencionam também que
porções similares de cromossomos estavam associados como
lentes em linho autotetraplóide (4n
(4n

=

=

60) e milho

pro

quadriva-

autotetraplóide

40).
ALLARD (1967) considera que. à parte do �enótipo do

esporófito, os fatores que influenciam na produção gamética nos au
totetraplóides são: 1) a regularidade com que são formados os

qua

drivalentes e 2) a disjunção mais ou menos ao ecaso dos quadrivale�
tes.
d) Emparelhamento
O tipo de emparelhamento vai depender do

numero

de

pontos de iniciação do emparelhamento. Se houver só um ponto de iní
cio para cada par, formar-se-ão dois bivalentes e se houver doispo�
tos em cada par formar-se-á um quadrivalente (SYBEI\JGA, 1972). Segu�
do o mesmo autor, dados os 4 cromossomos homólogos seruintes
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--o-

bl

-0-

b2

ª3

--o--

b3

ªi+

--0--

b i+

ª1

ª2

e considerando-se todas as possibilidades dos cromossomos se empar�
lharem ao acaso, haverá formação de seis quadrivalentes e três

pa

res de bivalentes, conforme ilustra a Tabela 1, ou seja, 2/3 dos era
mossamos estar-se-ão unidos como quadrivalentes.
O emparelhamento ao acaso dos 4 cromossomos

homólo

gos, explica os resultados obtidos por KADAM (1948) e MORRISON e RA
JHATHY (1960) com rospeito ao numero médio de quadrivalentes em po
pulações autotetraplóides, que foram citados no ítem anterior.

e) Configuraç�es
As configurações dependem da frequência de quiasmas,
do grau ele terrninalização e do tipo de emparelhamento. SHA\/ER (1960)
achou que mais de 2/3 dos arranjos em milho tetraplóide na fase
diacinese estavam em alguma configuração diferente de anel

ou

de
ca

deia. Entretanto, DAS (1970) observou, também na diacinese de milho
tetraplóide,

que todos os cromossomos formavam uma cadeia zig-zaq;,

devido à afinidade entre os cromossomos. Os estudos de SYBENGA(l975)
sobre configurações quadrivalentes em várias espécies autotetrapló!_
des, revelaram uma maior frequência de configurações em anel com se
gragação alternada na anáfase. As configurações em anel dão, ou se-
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Tabela 1 - Emparelhamento ao acaso dos quatro cromossomos homólogos
em uma planta autotetraplóide (SYBENGA,, 1972, p. 247J

CROMOSSOMOS

bl

ª1

83

-

-

ª2
a ,..

-

b2

ª1

ª1

bl

ª2

b2

a3

b3

a·4

b ,..
bl

-

b3

bl

-

b ,..

b 3 - b ,..

b2

II + II

IV

IV

IV

II + II

IV

IV

IV

II + II

b ,..

b2

.

b3

a/ De cada cromossomo ambos os braços são r8presentados 4 vezes.
Quando o emparelhamento começa na parte terminal do cromossomo,
cada braço tem 3 possibilidades: a 1 pareia com a 2 (então a 3 pa
reia com a4 ); a 1 pareia com a 3 (a 2 com a4 l a 1 pareia com a 4
(a 2 com a 3 ). O mesmo acontece com b. Quando a troca entre homó
logos é ao acaso entre os 2 pontos onde inicia o emparelhamento
em cada cromossomo, há um total de 9 combinações, todas com a
mesma possibilidade de ocorrência. Dessas, 3 darão 2 bivalentes
(II + II) e 6 darão 1 quadrivalente (IV). Quando o ernparelharnen
to inicia em segmentos interticiais, mais quadrivalentes podem
ser ·Formados.
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greiaçao adjacente com 3 cromossomos homólogos para um polo e l pa
ra outro, ou segregação alternada com 2 cromossomos homólogos orien
tando-se para cada polo.
Os resultados obticins por SYBENGA seriam os mais

2-

ceitáveis para explicar os 60%, em média, de euplÓides com 40 cromos
somos obtidos por vários pesquisadores em populações de milho auto
tetraplÓide.

f) Formação de qui�smas
O quadrivalente tem influência no grau de fertilida
de do milho autotetraplóide. A razão disto é a segregação irregular
que pode ocorrer na anáfase I e resultar em gametas aneuplóides. Há
dois casos de segregações irregulares: 1) orinntação desigual,

re

sultando segregação 3:1 e 2) redução da frequência de quias�as

�us

conduz a uma alta frequência de univalentes. Isso mostra o �uao im
portante e a frequência de quiasmas para a fertilidade.
VENKATESWARLU (1964), numa análise das configurações
da metáfase Ide milho autotetraplÓide, observou �ue 74% dos multi
valentes possíveis são formados. Ele considerou uma necessidade es
sencial para formações de multivalentes a existência de uma ou mais
trocas de parceiro na associação no paquíteno, seguida por formação
de um número apropriado de quiasmas, distribuídas ao longo dos cro
mossomos pareados na associação. Segundo o mesmo autor,

embora os

pontos de troca mostrem uma distribuição ao acaso, eles mostram a

22.
tais

tendência a se enrolar em certas regiões do cromossomo,

centrômero, knob, e as extremidades dos cromossomos ou com

como

re�iões

adjacentes o elas.
Urc1 ostudo do comportamento meiótico de milho autote
traplóide com cromossomo 10 anormal (KlD), que apresenta

cromatina

adicional, foi realizado por SNOPE (1967). Ele observou que config�
rações quadrivalentes com extremidades livres, isto é, com os

bra

ços dos cromossomos não envolvidos no quiasma terminal, foram redu
zidas de uma frequência de 46% no controle com 4 cromossomos 10 nor
mais, para 36% em plantas com 1 ou 2 cromossomos 10 anormais. Isto
foi interpretado como que a presença do cromossomo 10 anormal

in

flui no aumento do número de quiasmas. Se8undo RHOAOES (1942),a pr.:::_
sença do KlO produz segregação preferencial durante a megasporogên�
se, sendo que mais de 70% dos óvulos recebem o cromossomo

anormal

em vez dos 50% esperados. para segregaçao ao acaso. Pólen KlO somen
te em parte tem sucesso em competir com pólen que rossui cromossomo
10 normal. Sur:;eriu-se que a cromatina extra presente

no cromossomo

anormal produz um efeito deletério no crescimento do tubo polínico.
RHOADES e VILKOMERSON (1942) determinaram que a pre
sença do KlO produz confi�uraç6es parecidas a J e V na an�fase

com

formação de neocentrômeros.
KIKUDOME (1959) e RHOADES e DEt:PSEY (1966a)
que a segregação preferencial somente pode ocorrer na
KlO.

afirmam

presença de
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Se bem que a frequência de quiasmas é muito importa�
te para a fertilidade no milho tetraplÕide, e a presença do KlD in
fluencia no aumento do número de quiasmas,foi visto que não pode ser
empregado com esta finalidade devido aos efeitos deletérios que ele

g) Fertilidade
�N!DOLPH (1935) achou que a redução

de

fertilidade

varia de 5 a 20% em milhos autotetraplÓides. GILLES eRANDOLPH(l951),
trabalhando com milho autotetraplÓide, observaram um decréscimo

na

média de 8,47 para 7,46 quadrivalentes por célula depois de dez ge
raç6es de seleção para fertilidade. Segundo RANDOLPH (1935), linha
gens autotetraplóides de milho não são tão férteis como

as

linhas

diplÓides das quais elas eram derivadas, e que cruzamentos entre li
nhas diplóides e tetraplóides eram altamente incompatíveis,
Descendências de milho tetraplÓide cruzadas ao

aca

so, isto é, plantas euplÓides cruzadas com plantas aneuplÓides, mui
to se aproximam a populações de potencial agronômico, conforme

foi

observado por SHAVER (1960). Ainda SHAVER (1961) considera que pode
ser esperada uma relação positiva e ntre ester�lid�de de uma

planta

de milho autotetraplÓide e seu grau de aneuploidia. Ele testou a fer
tilidade dos pÓlens e dos óvulos de 356 plantas de milho Flint

ar

gentino 4n com número de cromossomos oscilando de 38 a 42 e as com
parações de teste F revelaram que todas as classes de aneuplóides dl:_
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feriam significativamente da classe de 40 cromossomos, mas nao dife
riam entre si.
Segundo LEVINGS et alii (1967), a combinação de auto
fecundação e esterilidade inerente produz plantas com muito

pouca

capacidade de produzir sementes.

3.3.4 - Diploidização
Segundo RANDOLPH (1935) o milho autotetraplóide pode
ser mantido sob condições naturais de campo junto com o
plÓide comum sem uma apreciável taxa de hibridação.

milho

di

O alto grau de

incompatibilidade mostrado pelo milho tetraplÓide em cruzamentos com
diplóides pode ser atribuído mais a diferenças cromossômicas quant.:!:_
tativas do que a diferenças cromossômicas qualitativas, desde que os
estoques 4n induzidos têm os mesmos �enes do seu diplóide parental,
com os quais eles subsequentemente provaram ser estéreis nos cruza
mentos. Conforme as ohservnc�os dG 1A�D□LPli. os estoques tetraplói
des se cruzam entre eles dando descendências tetraplóidos, sem re
versa□ de ploidia, tendo sido observado durante muitas gerações

de

cruzamentos.
O trabalho de GILLES e ílANDOLPH (1951)

demonstra

possibilidade de que multivalentes em milho autotetraplÓide
gradualmente serem substituídos por sinapses

a

podem

bivalentes regulares.

Eles consideram que os tetraplóides experimentais ori�inalmente foE:_
mem multivalentes tipicamente verdadeiros pelo pareamento ao

acaso
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dos cromossomos que sao suficientemente homólogos para uma

sinapse

livre. Essas associações multivalentes podem não persistir indefini
damente em gerações sucessivas, podendo desaparecer ou gradualmente
ou talvez abruptamente e ser substituídas por sinapses bivalentes r�
gulares.

A mudança de sinapse multivalente para bivalente pode ser

resultado de uma diferenciação gradual dos cromossomos de modo
eles não apresentam por longo tempo o grau de

homologia

que

essencial

para a formação de multivalentes. Ou então um gene mutante pode ser
responsável pela mudança.
O desenvolvimento de estoques de milho autotetrapló�
de de 1934 a 1937 e a propagação de um

esses estoques como uma li

nhagem separada de 1938 a 1947, forneceu material para urna compara
ção da frequência dos cromossomos multivalentes no início e no

fim

deste período ele cl:._;z anos ( GILLES e R/\�JCOL?'<, :/)l).
O estoque autotetraplÓide foi semeado durante dez a
nos e a descendência de cada geração era cruza�a ou por polinização
manual ou, mais frequentemente, pela polinização cruzada natural em
parcelas isoladas de 5,000 a 15,000 plantas=

Cada

ano as

eram selecionadas para vigor, fertilidade. resistência

plantas

� doença

e

GILLES

e

outros caracteres desejáveis.
As plantas analisadas citologicamente ror
Pr'\f''DOLPH ( 1951)

correspondiam aos lotes somc-ac;ns em 1948 com semen

tes remanescentes da colheita de 1937 e sementes da colheita de 1947.
Somente foram incluídas aquelas células nas quais todos os

cromos-
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sináptica

somos podiam ser analisados com relação ã· sua associação

quadrivalente ou bivalente. Havia mais quadrivalentes por célula na
média no início do período de dez anos do que no fim do período,se.!:!_
do o decréscimo de 8,47 para 7,46 quadrivalentes por célula.
A interpretação mais Ób via dos dados, segundo os mes
mos autores, e que a seleção das p lantas mais vigorosas

e

férteis

como estoques de sementes durante cada uma das dez geraçoes, resul
tou na seleção de um gene ou genes que influenciam a associação cr.'.::
mossômica, os quais podem ter estado presentes numa condição heter.'.::
zigota no início do experimento. Esta é a explicação mais plausível
do que se assumir a ocorrência de uma mutação durante o período

de

doz anos,
GILLES e RANDOLPH (1951) consideram que a demonstraçao de uma mudan�a na direç�o de uma frrn:u�ncie rle associação

qua

drivalente diminuída, e um aumento correspondente na associação bi
valente normal dos cromossomos no milho autote'traplÓide na diacine
se, durante um período de dez anos, são tendências significativas do
ponto de vista evolutivo, em relação à poliploidia. Nesse

estudo,

foi mostrado experimentalmente, pela primeira vez, que tal mudança
ocorre.
MORRISON e RAJHATHY (1960) nao concordam que ocorre
uma tendência para a bivalência em autotetraplÓides, devido a

que

em gerações avançadas de muitos autotetraplÓides diferentes induzi
dos, eles não encontraram qualquer redução na frequência de quadri
valentes.
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Por outro lado, BINGHA� (1965) observou que a alfafa
autotetraplÓide produz principalmente bivalentes na

meiose e

que

muitas linha?,em'> de milho 4n observadas em :•in,H"sota r,roduziam dois
ou mais bivalentes, presumindo que o número crescerá com o tempo,2través da diploidização.
DAS (1970) observou na célula-mãe do grao
em milho aututetraplóide inciuzido experim8fltalmente,

que

de pólen
formação

de bivalentas er2 frequente chegando até um M�ximo de oito numa ce
lula que apresentava tr�s �ruramentos dif�r�ntes:

8 II,

2 IV

e

2 VIII.
Esses estudos todos significam

que

autopoliplóides

com seus característicos tioos multivalont8s 0a associaç6es cromos
s6micas na epoca da sua origem podem. con a passagem do tempo,

mu

dar para o tipo bivalente regular de associaçÃn na m0iose, aue e ca
racterística dos organismos diplóides e alopoliplÓidBs altamente fér
teis.
Observaç6es si:,melhantes fortirn também relatadas em ou
tras culturas (GOTTSCHALK, 1976).
SEMENOV et aZii (1973a) irradiaram sementes de milho
autotetraplÓide com raios-X e cruzGran as plantas irradiadas entre
sL corno também com outras não irradiadas, acompanhada de uma rigo
rosa seleção e conseguiram híbridos com 16 a 18 bivalentes por cél�
la, Ainda SEMENOV et aZii (1973b) trataram sementes de milho auto
tetraplÓide com raios-Y nas doses de lDKR por três geraç6es canse-
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cutivas. A irradiação e também hibridação com seleção periódica, le
varam a um aumento na frequência de bivalentes na meiose.

3,3.5

=

Caracteres morfológicos

Conforme as observações de RN.JOOLPH (1935) e RHOADES
(1955), o milho tetraplÓide lembra o diplóide quanto à altura e há
bitos de crescimento, mas têm folhas mais largas,

caules mais for

tes, pendões mais largos e espigas e grãos de tamanho aumentado, se
bem que as espigas geralmente não são bem granadas. Os mesmos auto
res verificaram que um aumento do tamanho celular acompanha a dupli
cação cromossômica no milho, com o resultado que o pólen,

as célu

las epidérmicas e estômatos, assim como as células em outras partes
das plantas 4n; são proporcionalmente

maiores

do

que aquelas das

plantas diplÓides, das quais elas derive,,. , ,_ ..1,
LEVINGS et alii (1967) estudaram o efeito da autofe
cundação e da hibridação em milho autotetrarlóide para três caracte
res agronômicos: altura da planta, comprimento da espir,a e peso

da

espiga. O resultado obtido foi na seguinte ordem: híbrido duplo> hi_
brida simples > F 2 > F 3 > linhagens, conforme o ilustra a Tabela 2.
As linhagens possuiam esterilidade e uma falta de vigor. A combina
ção de autofecundação e esterilidade inerente em espécies

alógamas

resulta em plantas com muito pouca capacidade de produzir sementes,
O aumento da autofecundação resultou num decréscimo significativo na
altura da planta, comprimento da espiga e peso da espiga.
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Tabela 2 - Coeficiente (F) de endocruzamento para altura da planta,
comprimento de espiga e peso de espiga em híbridos

du

plos, híbridos simples, F 2 , F 3· e linhas de milho autote

traplÓide. (LEVINGS et alii, 1967, p. 73).
TRATAMENTOS
Híbridos duplos

Híbridos simples
F2
F3
Linhagens

a/ Centímetros

F

Altura d9
planta5!

Comprimento
da espiga�

Peso da
espigaÊ'.-1

0,0689

182,6

21,2

206,4

165,9

19,0

0,2667

174,2

0,4909

158,5

0,3890
0,8000

138,4

20,0

170,5

18,2

128,4

15,8

146,4

77,4

b/ Gramas.

3.3.6 - Utlllzaçio em melhoramento
O milho autotetraplÓide, potencialmente fértil e com
características morfológicas desejáveis, tais como pendões largos e
espigas e grãos de tamanho aumentado, pode se tornar economicamente
importante.
Um impedimento para se usar mais largamente em

pro

gramas de melhoramento tem sido a dificuldade da produção de tetra
plÓides e a sua ocorrência natural muito baixa.
O método de ALEXANDER (1957), de indução de

tetra-

ploidia em milho com o emprego do g ene eZ, proporcionou ótimos
sultados. O mesmo autor propõe também que melhoramento e testes

re
de

capacidade específica de combinação sejam realizados num nível te-
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traplóide, assim corno têm sido realizados no nível diplóide.
Num estudo realizado por SHAVER (1960) foi demonstra
do que descend�ncias de milho autotetraplóide cruzadas ao acaso, is
to é, plantas euplÓides cruzadas com plantas aneuplóides,

muito se

aproximam a populações de potencial agronômico.
SHAVER (1962) conclui que populações de milho autote
traplÓide permaneciam estáveis dentro da faixa de 36 a

43 cromos

somos. estando representada por 60% aproximadamente a classe eupló_!
de, com 40 cromossomos.
SEMENOV et alii (1973a; 1973b) conseguiram milhos au
totetraplÓides com 16 a 18 bivalentes por célula, através de irra
diação de sementes, fato muito importante que permite aumentar enor
mamente a fertilidade desses materiais.
Todos estes trabalhos realizados evidenciam a possi
bilidade da utilização de milho autotetraplÓide em melhoramento.
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4. MATERIAL E MtTODOS
11,, l ·~ Material

O material estudado

no

presente trabalho (Zea mays

L.), origina-se dos autotetraplóides obtidos por ALEXANDER (1957) e
provêm de Lonnquist, Department of Agronomy Madison. U.S.A.

Foram

introduzidos ao Instituto de Genética da Escola Superior de Agricu.!_
tura "Luiz de Queiroz" em 1976, pelo Professor João Rubens Zinsly.
As sementes foram plantadas no campo experimental do
Instituto de Genética da ESALQ, em Piracicaba, durante o ano agríc!:!_
la 1977/1978. Foram realizados cruzamentos en cadeia, entre as pla..!2_
tas disponíveis, sendo que a planta 1 foi o pai da planta 2: a pla..!2_
ta 2 foi o pai da planta 3, e assim por diante. Selecionaram-se 112
plantas.
No dia 11 de novembro de 1978, semearam-se 24

famí-

32.
lias que correspondem a 24 progênies de plantas cruzadas

em

Cada família constituiu uma parcela representada por uma

linha

10 m de plantio e espaçamento de 0,20 m entre covas e 1,00 rn

1977.
de

entre

linhas.
Alguns problemas de germinação ocorreram.

oscilando

o numero de plantas por família de 3 a 42,
As inflorescências masculinas foram coletadas

entre

o dia 28 de dezembro de 1978 e 6 de janeiro de 1979, para estudo ci
tológico.

4.2 - �itodos
4.2.l - Preparações citológicas e coleta de dados
4.2. 1.1 - Meiose em células-mãe de pólen
As inflorescências masculinas foram fixadas

durante

24 horas em Carnoy (3 partes de álcool absoluto e l parte de

ácido

acético glacial)" Após esse período, o material foi transferido pa
ra álcool 70% por mais 24 horas, e em seguida, transferido para no�
o
vo álcool 70%" G material foi conservado a 5 e.ate o momento de ser
utilizado.
O preparo de lâminas foi fo�to colocando-se urna ante
ra grande na lâmina e sobre ela, uma gota de carmin acético

a

1�o .

A antera foi seccionada com o auxílio de uma lanceta,

depois leve

mente comprimida para a expulsão dos microsporócitos;

a seguir to-
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dos os fragmentos de antera foram removidos, ficando apenas micros
porócitos na lâmina. Em seguida foi colocada a lamínula sobre o ma
terial e aquecida levemente na chama. O 2xcesso de corante que fluiu
sob a lamínula foi retirado com papel de filtro, ao mesmo tempo es
magando-se suavemente o material.
A contazem de cromossomos foi feita imediatamente a
pos o prepAro cL--=: lâ1;1ina,

utilizando-se número

variável de plantas

por família, conforme o material disponível coletado no campo.
Em cada planta foram contados os cromossomos

em

20

células na fase de diacinese tardia, ou seja. quando na lâmina apa
recia a proporçao aproximada de uma célula em diacinese para uma ce
lula em metáfase,
Surgiu um problema metodológico referente

exata

a

determinação do número de cromossomos, durante as análises citológi
cas, porque houve dificuldades de se distinguir os tipos de emncro·
lhamentos cromossômicos,
Os valores obtidos nas contagens foram expressos co
mo numero médio de cromossomos om cada cinco células ao acaso,

com

um total de quatro médias para cada planta,
4.2.1.2 - Mitose e� pontas de rafzes
Algumas sementes remanescentes do material

que foi

plantado no campo, foram submetidas à germinação.em laboratório, p�
ra aproveitamento de suas raízes no estudo mitótico dos cromossomos.
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As raízes foram cortadas e tratadas
0,2% durante 6 horas,

com

e logo fixadas em Carnoy durante

colchicina
24

horas.

Após esse peiíodo, o material foi transferido para álcool 70% e con
servado em congelador até o momento de ser utilizado.
Antes de preparar as lâminas,
em agua destilada, hidrolizado em HCl lN a 6 □

o material foi lavado
0

c,

durante 8 minutos,

e lavado novamente. Após este tratamento foi colocado em reativo de
Schiff, em frasco escuro, por 45 minutos e logo lavado em água cor
rente por 10 minutos.
O preparo das lâminas foi feito colocando-se uma po.!:!_
ta de raiz na lâmina e sobre ela uma gota de carmim acético

a

1�O•

A raiz foi esmagada primeiramente com uma espátula de ferro; em se
guida foi colocada a lamínula sobre o material e aquecida levemente
na chama. O excesso de corante que fluiu sob a lamínula foi retira
do com papel de filtro, ao mesmo tempo esmagando-se fortemente o ma
terial até ficar reduzido a uma só camada de células.
Foram preparadas lâminas com raízes que pertenciam a
sementes de dez plantas diferentes. As lâminas que apresentaram co�
dições satisfatórias de observação microscópica, foram transforma
das em permanentes.
As lâmina::; perrnar.entc:s foram observadas ao microscó
pio para a determinação do número cromossômico, sendo que a maioria
das células observadas das dez plantas tinham 40 cromossomos.
Não foram anotados dados sobre o número cromossômico
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observado, pois esta parte da pesquisa só foi feita
melhor, através de fotografias.

para

ilustrar

os cromossomos mitóticos do

mate

rial autotetraplÓide analisado.
As fotografias foram

tiradas

com

fotomicroscópio

Zeiss, no Laboratório de Citogenética do Departamento de

Genética

da ESALQ, A objetiva utilizada foi 40X.

4.2.2 - ��servaç6es de campo e coleta de dados
h,2.2.1 - Cruzamento e autofecundacio
Do dia 03 ao dia 12 de janeiro de 1979 foi selecion�
da em cada famíl:i.a, uma média de dez plantas mais vigorosas e real!
zaram-se cinco "SF,S , isto é. cruzamento entre plantas irmãs. e ci.!:_
co autofecundações, sendo que a proteção dos pendões

(inflorescên

cias masculinas) e das barbas (inflorescências femininas) foram ini
ciadas no dia 02 do janeiro de 1879, A finalidade destes trabalhos
era comparar eis esr,igas obtidas ror "srs· e autofecundação com aq�
las obtidas de polinização livre e ao mesmo tempo, conservar a pur�
za das sementes por meio de autofecundação,
As sspigas foram coletadas nos dias 05 e 06 de março
de 1979, e foram tiradas fotografias dos três grupos: "SIB n , autofe
cundação e polinização livre.
Não foram coletados dados para serem processados es
tatisticamente, devido a que nao e representativo comparar as espi-
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gas obtidas por meio de trabalho manual,

como

e o caso de "SIB" e

autofecundação, com espigas de polinização livre.

4.2.2.2 - Determinação de altura da planta. altur2

da primeira espiga e número Je folhas por

planta

Considerando que toda amostra deve ser representati
va da população a que corresponde, foram selecionadas cinco plantas
em cada família, que não estivessem nos extremos das fileiras ou i
soladas dentro das fileiras. Isto, com a -finalidade de que todas as
plantas escolhidas estivessem na mesma situação de competição. Duas
famílias não foram tomadas em conta devido ao baixo número de plan
tas por fileira.
As olantas nssirn selecionadas nas 22 famílias consi
deradas, foram submetidas a medição de altura da planta,

altura da

primeira espiga e número de folhas por planta, nos dias 22 e 23 de
janeiro de 1S7S.

Js dados de altura da planta e altura da primeira

espiga foram expressos em centímetros,

(,_,2,3 - Determinação do numero de sementes por
espiga

O numero de sementes por espiga foi
quinze esoiaas de
f

e.:

SIS',

determinado

em

quinze espigas de autofecundação e quinze

espigas de fecundação livre, todas elas tomadas ao acaso, de quinze
famílias que tinham espigas com os três tratamentos, com a finalida
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de de contar com uma referência do comportamento das nlantas entre
os três tratamentos mencionados.
Foram tomadas em conta somente as sementes boas viá
veis, sendo eliminadas as que apresentavam defeitos.
Os dados foram ordenados de menor a maior

numero de

sementes boas viáveis por espiga e foram calculados os valores me
dias das quinze espir,as de cada tratamento.

4.2.3 - �n�lise estatística dos dados
4.2.3. l - Análise para avaliar o numero rle cromos~
somos
/\ análise da variância para o numero de

cromossomos

foi realizada com o objetivo de se comparar as famílias entre si

e

as plantas dentro das famílias, quanto às possíveis diferenças para
esta característica.
Antes de se proceder à análise estatística foram ti
radas as médias de grupos de cinco células dentro de cada planta.
Oeste modo cadõ planta passou a ser representada por quatro dados.
correspondendo cada dado à média de cinco células. Com este proced.:!:_
menta objetivou-se tornar a distribuição dos dados com a forma nor
mal, o que foi comprovado pelo teste do

x2

(PIMENTEL GOMES, 1968).

Em seguida foi realizada a análise da variância.
Considerou-se o seguinte modelo linear:
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yijk = u + fi + p j(i) + dk(ij)
onde: yijk: observação da célula k, na planta

1,

dentro da família

u: média geral;
fi: efeito da família i;

pj(i): efeito da planta _j_, dentro da família i;
dk.(ij):

efeito da célula k, dentro da planta

1

e família i.

De acordo com este modelo, o esquema da análise

da

variância e o seguinte:
F.V.a/

G.L.

Q.M.

F

Famílias (F)

n-1

Ql

01 /Q2

E(k-1)

02

0 2 10 3

Ek(c-1}

03

Plantas (p)/F
Células (C)/P/F
Total

(cl:k)-1

a/ O significado da simbologia encontra-se no Apêndice 1.

4.2.J.2 - Análise da variância das variâncias
número de cromossomos

do

A análise da variância das variâncias do numero

de

cromossomos por planta, foi realizada com o objetivo de se compro
var se realmente a variação do número de cromossomos entre células
dentro de uma mesma planta, era devido somente a efeitos ambientais.
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Antes de se proceder a esta análise, os dados das va
riâncias dentro de planta foram transformados lo�aritmicamente

na

forma log 10 s 2 , onde s 2 e a variância dentro de plantas. Em seguida
foi realizada a análise da variância que obedeceu ao seguinte esqu�
ma:
F. V, !::./

G.L.

O,M.

F

Famílias (F)

n-1

Ql

Ql/Q2

Plantas (p)/F

E(k-1)

Total

02

(Ek)-1

a/ O significado da simbologia encontra-se no Ap�ndice 1.

h.2.3.3 - !'ná1 ise :1 2 variâncla dos caracteres agro
nÔi:>Í cos estudados

Antes de se proceder à análise da variância dos

ca

racteres agronômicos (altura de planta, altura da primeira espiga e
número de folhas por planta), os dados de número de folhas por plan
ta foram transformados em

lx.

Em seguida foi realizada a análise da

variância que obedeceu ao seguinte esquema,
/
F.v.�.

G.L.

Q.M.

F

Famílias (F)

n-1

01

01102

Plantas (p)/F

E( k-1)

Total

(EU-1

Cl2

a/ O significado do simboloRia encontra-se no Ap�ndice 1.
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5. RESULTADOS
5.1 - Variação [\lumêrica de Cromossomos
5.1.J - Contaciem de cromossomos
A contagem do numero de cromossomos nos microsporóc.:!:_
tos mostrou que 60,56% das células estudadas tinham 40 cromossomos,
sendo que as restantes 39,44% tinham 36 a 42, conforme está ilustra
do na Tabela 3. Resultados similares encontram-se na Tabela 4, obti
dos por outros pesquisadores.
Houve certas dificuldades na determinação exata
numero de cromossor:icJS nos microsporóci tos porque não foi

do

possível,

em muitos casos, distinguir nitidamente o emparelhamento dos cromos
somos. Comparando-se diversas células de uma mesma planta,

verifi

cou-se que ocorria variação no número de cromossomos nos microspor-ª.
citas, o que é impossível, pois todas essas células provêm de

uma
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Única célula original por mitoses, e todas devem ter obrigatoriame.!2
te o mesmo numero de cromossomos.
Tabela 3 - Variação numérica de cromossomos, baseada nas observações
microscópicas de c�lulas de microspor6citos de milho au
totetraplóide (4n

=

40). Piracicaba. 1979.

N9 de cromossomos
-------------------- Total
36
40
37
41
38
42
39
N9 de plantas

1

% de plantas

Tabela

•';�

10

1

8

1,41 1,41 14,0B 11.27

43

so.ss

6
B,45

2

2,a1 100

- \ffJTit�s8o numérica de cromossomos,baseada nas observações
microscópicas de células de microsporócitos de milho autotetra!'}lÓide (4n

=

40).(SHAVER, 1950, p . 60).

n9 de cromossomos
N9 de
a/
plantas-

% de
plantas

71

Total

36

37

38

39

40

41

42

43

7

6

73

108

506

146

30

6

882

0,8

0,7

8,3

12,2

57 ,4

16,5

3,4

0,7

100

a/ O número de plantas representa o total das observações realiza
das por RAí'JDOLPH (1935), KADAM (1948), CATCHESIOE (1956) e SHA
VER (1960}.
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de

A análise da variãncia das variãncias do numero

cromossomos transformado em log 1 O s 2 , deu um resultado não significativo, como pode ser observado na Tabela 5, o que indica que as di
ferenças no número de cromossomos entre células dentro de uma mesma
planta são somente ambientais, ou seja, ocorreram erros de contagem.
As Figuras 2, 3 e 4 correspondem a células em diaci
nese tardia de uma mesma planta com 40 cromossomos, onde

ser

pode

notada a dificuldade para se determinar exatamente o número de eramossamos por célula. A Figura 5 corresponde a uma célula

somática

da ponta da raiz com 40 cromossomos, proveniente oe sementes

rema

nescentes das plantas analisadas.
O resultado da análise da variãncia do numero de era
mossamos por família e por planta dentro de famílias, foi signific�
tiva a 5% de probabilidade a nível de famílias e a 1% de probabili
dade a nível de plar,tas, conforme é mostrado na Tabela 6. Esse

re

sultado indi.ca que existem diferenças significativas e altamente si_&
nificativas no n�maro de cromossomos entre famílias e entre plantas.
respectivamente. A média do numero de cromossomos nas 71 plantas es
tudadas no presente trabalho foi de 39,37 e o C.V. foi de 1,08%.

5,1.2 - Associações cromossômicas
Na maioria dos microsporócitos observados predomina
va o emparelhamento de cromossomos na forma de bivalentes e

tetra

valentes, notando-se raramente a presença de univalentes. Trivalen-
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tes nao foram observados.
Cromossomos retardatários na anáfase I evidenciaram a
existência de univalentes, fato ilustrado na Figura 6. Estas obser
vações indicaram que há uma distribuição irregular dos

cromossomos

na meiose do milho tetraplÓide.
Nas 1.420 células em diacinese observadas, 64,85% dos
cromossomos estavam associados formando tetravalentes, 34,51%

for

mando bivalentes e 0,64% formando univalentes (Tabelas 7, 8, 9 e 10).
Esses resultados indicam que aproximadamente 2/3 dos
cromossomos do milho autotetraplÓide estavam associados na forma de
tetravalentes nos microsporócitos, sendo que os bivalentes corres
pondiam aproximadamente ao 1/3 restante dos emparelhamentos cromos
sômicos meióticos desse material.

5.2 - Caracteres P,gronômicos
5.2.1 - Altura da planta

A altura média das plantas nas 24 famílias de
autotetraplÓide estudadas foi de 1,18 m, considerada de porte

milho
bai

xo. No entanto, as plantas apresentaram um desenvolvimento relativa
mente vigoroso.
A Tabela 11 mostra resultados que indicam uma não-si�
nific§ncia, pela análise da vari§ncia para altura da planta;

isso

indica que não existe diferenças para este caráter na população es-
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tudada. O C.V. foi de 13,6%.

5.2.2 - Altura da primeira espiga
O resultado médio para altura da primeira espiga foi
de 0,52 m, sendo que a análise da variância foi significativa a

1%

de probabilidade, conforme está indicado na Tabela 12. Isto indica
que o caráter estudado se manifesta diferentemente entre as famílias
de milho autotetraplóide estudadas. O C.V. foi de 16,0%.

5.2.3 - Número de folhas por planta
Os milhos tetraplÓides estudados apresentaram em me
dia 9,27 folhas por planta, sendo que a análise da variância foi si�
nificativa a 1% de probabilidade, conforme está indicado na Tabela
13, indicando que o caráter se manifesta diferentemente

entre

as

famílias. O C.V. foi de 6,6%.

5.2.4 - Número de sementes por espiga
O numero de sementes viáveis por espiga oscilou de 6
a 321, de 7 a 292 e de 51 a 234 para autofecundação. "SIB" e polin!
zação livre, respectivamente. Esses resultados estão ilustrados

na

Tabela 14 e na Figura 7. Nas espigas tetraplÓides observaram-se fre
quentemente graos inviáveis, vazios e defeituosos, que provavelmen
te originam-se de gametas estéreis que apresentam aneuploidia.

As

Figuras 8, 9 e 10 ilustram os tipos de espigas autofecundadas, pol!
nização livre e "SIB", respectivamente.
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Figura 2 - Diacinese em microsporócitos de milho autotetraplói,
de (4n = 40) mostrando 1 VIII, 7 IV e 2 II. Escala:
.� . Piracicaba, 1979.

Esquema interpretativo da Figura 2,
Escala: �' .
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Figura 3 - Diacinese em microsporócitos de milho autotetraplói
de ( 4n = 40) mostrando 8 IV e 4 II. Escala: L�--"-:
Piracicaba, 1979.

Esquema interpretativo da Figura 3,
Escala: 1 Sµ 1 •
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Figura 4 - Diacinese em microsporcicitos de milho autotetrapl6i
de (4n = 40) mostrando 7 IV e 6 II. Escala: 1-2.L-:
Piracicaba, 1979.

Esquema interpretativo da Figura 4.
Escala: �J •
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Figura 5 - Metáfase em célula somática de raiz de milho autote
traplÓide (4n = 40) mostrando 40 cromossomos. Esca-=
la: , Sµ , . Piracicaba, 1979.
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Figura 6 - Anáfase I em microsporócitos de milho autotetraplÓi
de mostrando cromossomos retardatários.
Escala:5
Piracicaba,
1979.
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Figura 7 - Número de sementes viáveis por espiga provenientes de au
tofecundaç�o. »SIB » e polinizaç�o livre (15 espigas por
tratamento) em milho autotetraplÓide. Piracicaba, 1979,

51.

..
' ..

.

,,.

,�
:•···
:.,1,•
····�
1
â'j
�. 1· •
ti..... ,.j- ..,.,:.
•
�;·;f·
�
·:

:,

1
1
1
1
1

....

,:,.

•:.
• ••
• -=•
.:
.
�
�

1
1
1
1
1

Figura 8 - Espigas provenientes de autofecundação em milho au
totetraplóide. Escala em cm. Piracicaba, 1979.

'

>

·rt··
j..:=i:�.
•·V

..

';
,.,1

··••i
i..::r.
,·
,;'

.......
••• ..... ••
••.,1
:,: ..
·=...•···••••
,

r•:••
-

·':•�
'

B

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Figura 9 - Espigas provenientes de polinização livre em milho
autotetraplÓide. Escala em cm. Piracicaba, 1979.
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Figura 10 - Espigas provenientes de »sIB tt em milho autotetra
plÓide. Escala em cm. Piracicaba, 1979,
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6. DISCUSSÃO
6. l - Varizção '.'iumérica de Cromossomos
Alguns trabalhos da literatura mostram que os euplÓi
des com 40 cromossomos em milho autotetraplÓide, se mantêm constan
tes dentro de urna média de 60% (RANOOLPH, 1935; KADAM, 1948; CATCHE
SIOE, 1956 e SHAVER, 1960) e foi confirmado também no presente tra
balho. Esse fato pode ser explicado pelo emparelhamento ao acaso dos
quatro cromossomos homólogos (SYBENGA, 1972) e pela maior

frequên

cia de configurações em anel, com segregação alternada na

anáfase

(SYBENGA, 1975).
As mesmas explicações caberiam para as proporçoes de
2/3 de quadrivalentes para 1/3 de bivalentes encontradas por

KAOAM

(1948) em três populações de milho autotetraplÓide, por MORRISON
RAJHATHY (1960) em sete espécies d e cereais e gramíneas
plÓides e obtidas também no presente trabalho.

e

autotetra
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Os aneuplóides representam, em média, 40% da popula
çao de milho autotetraplóide, com número de cromossomos oscilando de
36 a 43 segundo SHAVER (1960) e confirmado no presente trabalho com
a obtenção de 39,44% de aneuplóides apresentando 36 a 42

crom0sso-

mos.
SHAVER (1961) considera que pode ser esperada uma r�
lação positiva entre esterilidade de uma planta de milho autotetra
plÓide e seu grau de aneuploidia, sendo que a associação quadriva
lente dos cromossomos é a causa principal da segregação

irregular

que pode ocorrer na anáfase I e resultar em gametas aneuplÓides.
A este respeito, é interessante mencionar o trabalho
de GILLES e RANDOLPH (1951) com milho autotetraplóide. Eles observa
ram um decréscimo na média de 8,47 para 7,46 quadrivalentes por ce
lula depois de dez gerações de seleção para fertilidade.
A possibilidade de que multivalentes em milho auto
tetraplóide podem gradualmente ser substituídos por sinapses

biva

lentes regulares, que é característica dos organismos diplóides
alopoliplóides altamente férteis, é muito importante do

ponto

e
de

vista do melhoramento.
No entanto, alguns autores como RANDOLPH (1935) e MOR
RISON e RAJHATHY (1960) não concordam que ocorre uma tendência para
a bivalência em autotetraplóides.
A outra causa da segregação irregular dos

cromosso

mos na anáfase I, é a redução da frequência de quiasrnas que conduz
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a uma alta frequência de univalentes, resultando na formação de ga
metas aneuplóides.
O estudo de SNOPE (1967) sobre o comportamento meió
tico de milho autotetraplóide com cromossomo 10 anormal (KlD),

que

apresenta cromatina adicional, demonstrou que a presença do KlO in
flui no aumento do número de quiasmas. No entanto. RHOADES

(1942),

KIKUOOME (1959) e RHOAOES e DEMPSEY (1966a) afirmam que a presença
do KlO produz segregação preferencial durante a megasporogênese.
Segundo RHOADES (1942), pólen KlD somente
tem sucesso em competir com pólen que possui cromossomo 10

em parte
normal,

sugerindo que a cromatina extra presente no cromossomo anormal pro
duz um efeito deletério no crescimento do tubo polínico.
Se bem que a frequência de quiasmas é muito importa.!2_
te para a fertilidade no milho autotetraplÓide, e a presença do KlO
influencia no aumento do número de quiasmas, foi visto que não pode
ser empregado com esta finalidade devido aos efeitos deletérios que
ele apresenta.
Considerando que o milho autotetraplÓide pode se to.::_
nar economicamente importante, aumentando sua fertilidade através da
"diploidização�, o trabalho de SEMENOV et alii (1973a1 1973b) ocupa
um lugar de destaque a este respeito, Estes autores conseguiram pla.!2_
tas com 16 a 18 bivalentes por célula irradiando sementes de milho
autotetraplÓide com raios-X e Y.
ENKEN (1973) menciona que híbridos simples e duplos
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entre milhos tetraplÓides irradiados e nao irradiados mostraram he
terose para fertilidade.
PARII (1978) obteve tetraplÓides estáveis de milho,
com menor período de crescimento e maior produção que os parentais,
por duplicação do número de cromossomos de híbridos produzidos

por

cruzamento entre formas de diferentes altura e período de crescimen
to.
Esses trabalhos todos mostram que a exploração de mi
lhos autotetraplÓides é muito intensa e as pesquisas avançam na es
perança de se obter tipos desejáveis.
Seria muito interessante prosseguir os estudos

com

os materiais disponíveis no Departamento de Genética da ESALQ e. em
colaboração com o Centro de Energia Nuclear para a Agricultura(CENA),
tentar conseguir plantas de milho autotetraplÓide com 20 bivalentes,
fato que iria garantir muito o sucesso destes materiais num progra
ma de melhoramento.

6.2 - Caracteres Agronômicos
A literatura menciona que o milho autotetraplÓide le�
bra o diplÓide quanto à altura e hábitos de crescimento, mas tem fo
lhas e pendões maiores, caules mais fortes e espigas e grãos de ta
manho aumentado. se bem que as espigas geralmente não são bem gran�
das (RANDOLPH, 1935 e RHOAOES, 1955).
SHAVER (1960) demonstrou que descendências de

milho
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autotetraplÓide cruzadas ao acaso, isto e, plantas euplóides cruza
das com anauplóides, muito se aproximam a populações

de

potencial

agronômico.
Estudos realizados por GILLES e RANDOLPH (1951)

com

populações de milho autotetraplÓide durante 10 geraçoes, onde o cru
zamento natural ocorria em lotes isolados com 5 mil a 15 mil plan
tas, mostraram resultados que evidenciam a potencialidade do

mate

rial.
No entanto, foi observado no presente trabalho,

que

a altura atingida pelas plantas autotetraplÓides, como também o ta
manho da espiga e dos grãos, era menor que os milhos brasileiros di
plÓides cultivados no Instituto de Genética em Piracicaba.
PATERNIANI (1973) indica alturas médias de 2,70 m

e

1,70 m para cultivares de porte normal e porte anão, respectivamen
te, desenvolvidos na ESALQ, enquanto que os milhos autotetraplóides
relatados no presente trabalho têm 1,18 m de altura. Deve-se

lem

brar que esse material poliplÓide origina-se de linhagem norte-ame
ricana, fato que pode ser a explicação para sua pequena altura.
Sugere-se também que a menor altura de plantas e me
nor tamanho de espigas e graos, discordantes com a literatura, pod�
ria ser devido a efeitos ambientais, particularmente neste caso, e�
cessivas observações realizadas na parcela que obrigou a constantes
passagens entre as linhas com o pisoteio do solo e manuseamento peE:_
manante das plantas que impediram o normal desenvolvimento das mes
mas.
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Nas espigas tetraplóides observaram-se frequentemen
te graos inviáveis, vazios e defeituosos, que provavelmente origi
nam-se de gametas estéreis aneuplÓides, sendo que o numero de semen
tes viáveis por espiga atingiu até um máximo de 321.
Os resultados obtidos por LEVINGS et aZii (1967) pa
ra peso da espiga em linhagens e híbridos, são comparáveis com

os

resultados de número de seme�tes por espiga obtidos neste trabalho.
Eles observaram que o aumento de autofecundação resultava

num

de

créscimo significativo no peso da espiga e outros caracteres (Tabe
la 2), sendo que os resultados obtidos no presente trabalho demons
tram que o número de sementes por espiga autofecundada foi menor que
aquele obtido de polinizeção livre.
A este respeito é importante mencionar o trabalho de
M□NTZING e AKDIK (1948) que, analisando os distúrbios citológicos na
primeira geraçao de autofecundação em centeio. planta alógama

como

o milho, encontraram correlações positivas entre emparelhamento cr�
mossômico, fertilidade e vigor, Os autores sugeriram que a segrega
ção dos genes responsáveis pelas irregularidades meióticas fosse res
ponsável pela degeneração do organismo autofecundado. Estas irregu
laridades levariam� esterilidade e contribuiriam para

a

de algumas linhagens. Além das irregularidades meióticas

extinção
ocasiona

das pela autofecundação em alógamas, provavelmente as plantas homo
zigotas recessivas para o gene eZongate, que produzem óvulos não re
duzidos, contribuem na formação de gametas inviáveis.
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6.3 - Comportamento Meiótico
6.3.1 - Nucliolos
No paquíteno observou-se sempre um Único nucléolo,en
quanto que nas diadas foram encontrados frequentemente dois nucléo
los em cada núcleo, fato já descrito por RHOADES e DEMPSEY (1966b).
As diadas com dois nucléolos por núcleo originam tétradas cujos nu
cleos

também

têm dois nucléolos c ada, indicando a presença de dais

cromossomos 6 de milho.
Observaram-se também tétradas com duas de suas célu
las binucleoladas e duas células uninucleoladas (Figura 11),

sendo

originadas possivelmente de um microsporócito aneuplÓide onde esta
va faltando um cromossomo 6.
O fato de que no paquíteno nao se observam nunca dois
nucléolos, leva a concluir que eles estão fundidos nesta fase.
Em séries poliplÓides o número de nucléolos presen
te pode ser útil como indicador do nível de ploidia envolvido. Con
tudo, deve-se tomar cuidado ao se usar o número de nucléolos

como

indicador do nível de ploidia porque ele é um composto estrutural

E

está sujeito a quebra e translocações.

6.3.2 - Ocorrência de univalentes
Se bem que nos microsporócitos na fase de

diacinese

foram raramente notados os univalentes, eles eram observados

fre-
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Figura 11 - Tétrada em microsporcicitos de milho autotetrapl6i
de mostrando duas das c�lulas filhas com 2 nucl�olos e as outras duas com 1 nucléolo. Escala :1,,_;+0µ �,
Piracicaba, 1979,
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quentemente na anáfase I, aparecendo como cromossomos retardatários
(Figura 6). Trabalhos mais antigos (RANDOLPH. 1335) e outros meneio
nadas na literatura, chegando até DAS (1970) e

S�MENílVA

et

alii

(1971), mencionam a presença de univalentes na anáfase I.
O fato de eles não se observarem com frequência

na

metáfase e na diacinese, se deve a que a maioria dos cromossomos ho
mólogos estão associados, formando bivalentes. quadrivalentes e, as
vezes, até octovalentes, conforme as Figuras 2, 3 e 4.
E interessante considerar que nas plantas diplóides,
na fase de metáfase e diacinese, a ocorrência de pares de univalen
tes é frequente, observando-se que em plantas autofecundadas, linha
gens e gerações F 2, o número de plantas com pares de univalentes e
maior que em híbridos. segundo PAGLIARINI (1980). Neste trabalhamos
tra-se que a presença de pares de univalentes está

correlacionada

com a frequência de quiasmas, sendo que a redução desta

aumenta

a

presença de pares de univalentes e, consequentemente, aumenta a es
terilidade.
A presença de univalentes em milho
conduz a formação de gametas aneuplóides inviáveis,

autotetraplÓide
resultando

em

aborto de pólen e consequentemente afetando a fertilidade do mate
rial.
Desta forma, pesquisas com populações originais

de

milho autotetraplóide. visando a "diploidização º do material, pode
riam ser de grande valor no intento de aumentar a fertilidade.
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6.4 - M�todos de lnduçio
Mesmo que nas culturas econ6micas, a poliploidia nao
tenha alcançado o sucesso obtido em floricultura e fruticultura, on
de a exploração de poliplóides é muito intensa, as pesquisas

avan

çam na esperança de se obter os mesmos resultados. Um impedimento pa
ra se usar e� larga escala essa técnica em programas de melhoramen

to

de milho, tem sido a dificuldade da indução de autotetraplÓides.
Conforme a literatura, existem métodos de indução com

alta temperatura, emprego de colchicina, genes maiores e , mais

re

centemente, a cultura de tecidos.
foi

O emprego de alta temperatura (RANDOLPH, 1932)

eficiente, mas, provavelmente não é muito utilizado por causa de e
feitos negativos que possa ter sobre a formação de espigas devido à
alteração de proteínas e outras substâncias, bem como por não ser um
método muito prático.
A colchicina nao foi eficiente na indução de

poli

plóides em milho (RHOADES., 1955� PATERNIANI e DIMARZIO, 1967) pelos
resultados negativos obtidos, além de ser uma substância d� elevado
custo, o que reduz a utilização deste método.
Embora o método de ALEXANDER (1957) de indução de te
traplÓides com o emprego do gene ei (elongate) seja eficiente, o ad
vento da técnica de cultura de tecidos, na obtenção de

diferentes

níveis de ploidias foi muito facilitada (DHALIWAL e KING, 1979).
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A cultura de tecidos é um método mais direto e

mais

seguro na indução de poliplóides, mesmo que se considerem os probl!:'._
mas de técnica ainda encontrados pelos que manipulam células ou te
cidos in vitro.
A obtenção de milho autotetraplóide, de grande util_:!:.
dade para o geneticista, deixou de ser um entrave nos programas
melhoramento, com as novas técnicas que facilitam esse processo.

de
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]. CONCLUSÕES
Os resultados obtidos nas análises do numero de cro
de

mossomos por planta e dos caracteres agronômicos, nas famílias

milho autotetraplóide estudadas, permitiram as seguintes conclusões:
1) O número de plantas euplÓides com 40 cromossomos se

mantêm

dentro de uma média de 60% dos indivíduos da população, sendo que os
aneuplóides apresentam de 36 a 42 cromossomos, dentro de uma

média

de 40% da população.
2) As diferenças estatísticas observadas entre famílias e

en

tre plantas para o número de cromossomos, refletem a presença de a
neuplóides na população de milho autotetraplÓide, fato que reduz

a

fertilidade pelo aborto de pólen, ocasionado pela ocorrência de uni
valentes, na formação de gametas não balanceadt)s,

�.

6r

3) A presença frequente de sementes inviáveis, vazias e defei
tuosas nas espigas é indicadora da ocorrência de gametas

aneuplÓi

des inviáveis.
4) O número de sementes viáveis por espiga foi menor nas plan
tas autofecundadas que nas de polinização livre, indicando que a au
tofecundação influencia negativamente a fertilidade dos milhos

au

totetraplóides. Para isto, além das irregularidades meióticas

oca

sionadas pela autofecundação em alógamas, provavelmente as

plantas

homozigotas para o gene eZongate que produzem óvulos não reduzidos,
contribuem na formação de gametas inviáveis.
5) Os caracteres agronômicos, como altura de planta, consider�
da de porte baixo (1,18 m), comprimento da espiga e tamanho das se
mentes, relativamente reduzidos, sugere que provavelmente a

origem

genética norte-americana do material e interações genético-ambien
tais tenham influenciado o desenvolvimento das plantas.
6) No paquíteno observou-se sempre um único nucléolo, enquanto
que nas diadas foram encontrados frequentemente dois nucléolos

em

cada núcleo, indicando a presença de dois cromossomos 6 de milho.Ob
servaram-se também tétradas com duas de suas células binucleoladas e
duas células uninucleoladas, sendo originadas possivelmente

de

microsporócito aneuplÓide, onde estava faltando um cromossomo 6.

um
O

fato de que no paquíteno não se observaram nunca dois nucléolos, le
va a concluir que eles estão fundidos nesta fase.
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7) Os univalentes foram raramente notados na fase de diacinese,
mas eles eram observados frequentemente na anáfase I, aparecendo co
mo cromossomos retardatários. Este fato demonstra que na

diacinese

a maioria dos cromossomos homólogos estão associados, formando m ul
tivalentes, e que na anáfase I ocorre uma segregação irregular

dos

cromossomos.
8) Aproximadamente 2/3 dos cromossomos do milho autotetraplói
de estavam associados na forma de tetravalentes, sendo que os biva
lentes correspondiam aproximadamente ao 1/3 restante dos emparelha
mentos cromossômicos meióticos desse material. Essa alta frequência
de quadrivalentes, com segregação irregular na anáfase I, também con
tribui na diminuição da fertilidade do milho autotetraplÓide.
9) A induç�o de "diploidização » de material tetraplóide, atra
ves da irradiação, poderia abrir novas perspectivas para o uso

do

milho autotetraplÓide em programas de melhoramento.
10) A obtenção de milho autotetraplóide, de grande utilidade p�
ra o geneticista, deixou de ser um entrave nos programas de melhora
menta, com as novas técnicas que facilitam esse processo.
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8. SUMMARY
The chromosome counting of the autotetraploid

corn

microsporocites was carried out in 71 plants in a total amount
1,420 cells in the late diacinese phase, The result showed

of

that

60.56% of the studied cells had 40 chromosomes" it was shown that
the chromosome number varied from 36 to 42 per cell.
In most of the observed microsporocites predominated
the paring in the forrn of bivalents and tetravalents, saldam appear
ing univalents, Trivalents were not found. Straggling chromosomes in
the anaphase I demonstrated the existance of univalent ones.

These

observation showed that there is an irregular chromosome distribu
tion in the autotetraploid corn meiosis for the daughter cells.
From the total of observed cells, 64.85% of the chro
mosomes were associated, forming tetravalents, 34.51% forming

biva-
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lents and 0.64% forming univalents. It was observed that nearly 2/3
of the autotetraploid corn chromosomes were associated, forming te
travalents in the microsporocites, the bivalents being nearly

the

remaining 1/3 of the meiotic chromosomic paring of this material.
The ring shaping or chain shaping were often observed
in autotetraploid corn meiosis studied, but other shapes were

ob

served as well. The greater frequency of ring-shaping with alternat
ed segregation in the anaphase observed in the autotetraploid corn,
explains the average of 60% euploids with 40 chrornosomes

carried

out in several researches by many authors.
In the pachytene only one nucleolus was observed whi
le in the diads were often found two nucleolus in each nucleus, in
dicating the presence of two chromosomes 6 of corn. Also were

ob

served tetrades having two binucleolated cells and two uninucleolat
ed cells which probably carne from an aneuploid microsporocit

where

one chromosomic 6 was missing. The fact that two nucleolus were ne
ver observed in the pachytene leads us to think are joined in

the

phase.
The 24 autotetraploid corn families studied showed
plants with a relatively vigorous development, but with medium height
of 1.18 m, considered as of short size. The average height of
first ear was 0,52 m. The average number of leaves per plant

the
was

9.27. The ears were also of small size, being the self-fertilizing,
"sibs" and the free p olinization, yielded in average 105, 116 and
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137 viable seeds per ear respectively. In these autotetraploid ears
inviable grains were observed, originated from aneoploid

sterile

gametes, the amount of viable seeds per ear attained the

maximum

number of 321.
The decreased fertility observed in the studied au
totetraploid corn colony in this work and also observed b y various
researches is the inevitable consequence of the irregular segrega
tion of the chromosomes in anaphase I, which forms unbalanced ga
metas producing consequently the polen abortion.
The "diploidization" induction, ar the 20

bivalent

production from the autotetraploid material through irradiation. is
an open field for research with new perspectives for the use of au
totetraploid corn in improvement programs.
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9. RÉSUMÉ

Le compte de numero de chromosomes dans les microsp�
rocites du mais autotetraplo1de, a été realizá avec 71 plantes, dans
un total de 1.420 celules dans la phase de diacinese tardive.

Les

résultats ont démontrés que 60,56% des celules étudié avaient

40

chromosomesi on a vérifié que le nombre de chromosornes

par celule

variait de 36 a 42.
Dans la majorité des microsporocites observés prédo
minaient les couples de chromosomes dans la forme de bivalents

et

tetravalents; la présence d'univalents a été rarement remarqué.

On

n'a pas remarqué la présence de trivalents. Des chromosomes

rétar

dataires dans l'anaphase I ont dérnontrés l'éxistance des univalents,
Ces observations ont indiqués qu'il y a une distri
bution irreguliere de chromosomes dans la meiose de mais autotetra-
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plo1de pour les celules filles.
Ou total de celules observés. 64,85% des chromosomes
étaient associés formant des tetravalents, 34,51% formant des biva
lents et 0,64% formant des univalents. O n observe que presque

2/3

des chromosomes du mais autotetraplo1de étaient associés formant des
tetravalents dans les microsporocites, ainsi que les bivalentes cor
respondent presque au 1/3 que reste des couples chromosomiques meio
tiques de ce material,
Oes configurations en anneau ou en chaine ont été ob
servees souvent dans la meiose de mais autotetraplo1des étudié, mais
aussi des autres configurations ont été détéctées. La plupart

des

configurations en anneau, avec segregation alternée dans l'anaphase,
observé dans les mais autotetraploides, explique pourquoi on a

ob

tenu en moyenne 60% d'euploides avec 40 chromosomes dans plusieurs
recherches de beaucoup des auteurs.
On a observé toujours dans le pachytene un seul

nu

cléole, pendent que dans les diades on a souvent trouvé deux nucléo
les dans chaque nucleus, indicant la présence de deux chromosomes 6
de mais. On a observé aussi des tetrades avec deux de ces

celules

binucléolés et deux celules uninucléolés, provenent probablement d'un
microsporocite anouplo1de oü manquait un chromosome 6. Le fait que
dans le pachytene on n'a jamais observé deux nucléoles naus portant
à la conclusion qu'il sont ensemble dans cette phase.
Les 24 familles de mais autotetraplo1des étudié

ont
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montrés des plantes avec un dévéloprnent plutôt vigoreux, ma�s

avec

une auteur moyenne de 1,18 m, consideré come basse. l'auteur moyenne
de la premiere épi a été de 0,52 m. la moyenne des feuilles par plan
te a été 9,2 7. les épis étaient petites, les auto-fecondés, "sibs"
et de polinization libre ont produits, en moyenne, 105, 116 et 137
des grains viables par épi, respectivement. Oans ces épis autotetra
ploldes on a souvent observá des grains pas viables, vides au

avec

des défauts, probablement originés de gametes stériles aneuplo1des,
les nombres des sémences viables par épi arrivait au maximum de 321,
la redution de la fértilité observá dans le popula
tions de mais autotetraploides étudié dans ce travail, et aussi ob
serve par plusieurs chercheurs, est la consequence inevitable de la
segregation irreguliere des chromosornes dans l'anaphase I,

formant

des gametes pas balancés, produisant par consequence l'avortement
du polen.
L'indution de la "diploidization º , c'est � dire.

la

prodution de 20 bivalents du materiel autotetraploide avec l'irradia
tion, c'est un champ ouvert pour la recherche, avec des nouvelles
perspectives pour l'utilization du mais autotetraploide dans
programmes des améliorations.

les
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APÊNDICE 1

8 1.

Significado da simbologia empregada nas análises

da

variância para avaliar o número de cromossomos e os caracteres agr�
nômicos em milho autotetraplóide:

F.V.

fonte de variação

G.L.

número de graus de liberdade

S.Q.

soma de quadrados

Q.M.

quadrado médio

Familias (F)

entre famílias

Plantas (p)/F

entre plantas dentro de famílias

Células (C}/P/F

entre células dentro de plantas, dentro
de famílias

n

numero de famílias

k

numero de plantas dentro de família

c

. numero de células dentro de planta

82.

Tabela 5 - An�lise da vari�ncia das vari;nci�s. _transformadas

em

2

loglO s , do número de cromossomos de cada planta, para
as 24 famílias de milho autotetraplóide. Piracicaba,1979.

1

G.L.

S.Q.

Q.M.

Famílias (F)

23

4,31263833

O, 18750601

Plantas

47

10,89759047

0 ,23186362

70

15,21022880

F. V . !3.

(p) /F

Total

F
0,8lns

n.s.: nao significativo,

a/ O significado da simbologia encontra-se no Apêndice 1.

Tabela 6 - An�lise da vari;ncia do numero de cromossomos por

famí

lia e por planta dentro de família em milho autotetrapló.:!-._
de. Piracicaba, 1979.

F.V.�/

G.L.

S.Q.

Q.M.

23

135,0639

5_,8723

1,80*

Plantas (p)/F

·47

152,951B

3,2543

17,99**

Células ( C) /P/F

213

38,5301

0,1808

Total

283

326,5458

Famílias

*:

(F)

F

significativo a 5% de probabilidade.

**: significativo a 1% de probabilidade,
a/

o

significado da simbologia encontra-se no Apêndice 1.

f

83,

Tabela 7 - Frequência média de associação quadrivalente (IV), biva

lente (II) e monovalente (I) por célula, número médio de

cromossomos por célula para as tr�s associações cromosso

micas e porcentagem de associação cromossômica por célu
la em milho autotetraplóide. Piracicaba, 1979,

Associação /
- . a
cromossom:i.ca-

Frequência média
de associação
cromossômica/
célula

N9 rnédfo de
cromossomos/
célula

% de associação
cromossômica/
célula

Quadrivalente (IV)

6,37

25,48

64,85

Bivalente (II)

6,78

13,56

34,51

Monovalente ( I)

0,25

0,25

0,64

39 ,29

100,00

Total

a/ O número total de células correspondente a cada associação cro
mossômica, encontra-se nas Tabelas 8, 9 e 10.
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Tabela 8 - Associaç�o cromoss6mica quadrivalente (IV) na fase de dia
cinese tardia em milho autotetraplóide. Piracicaba. 1979.

N9 total
de
células

N9 de IV

por
célula

8

4

173

5

648

483

90

16
2

1.420

6

7

8

9

10

% de IV
por
célula

º·· 56

12,18

45,63

Nll total

de IV
32

865

3.888

34, 01

3.381

1,13

144

100,0 0

9.050

6,34

0,15

N9 médio
de IV por
célula

720

20
6,37
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Tabela 9 - Associação cromossômica bivalente (II) na fase de diacinese tardia em milho autotetraplÓide. Piracicaba, 1979.

total
de
células

de II
por
célula

% de II
por
célula

N 9 total
de II

2

o

o

4

1

0,14
0,91

26

N"

13

17
82

107

396

352

270

102

68

�J 9

2

0,28

3

1,20

5

7,55

4
6

7
5

9

5,77

27,69

51

328

535

2.376

2,464

7,18

918

10

4,79

4

11

3

12

0,28

1.420

4

24,79

19,01

0,21

100 .. 00

N 9 médio
de II por
célula

2.160

680
44

36

9.622

6,78
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Tabela 10

Associação cromossômica monovalente (I) na fase de dia-

cinese tardia em milho autotetraplóide. Piracicaba,1979.

N9 total
de
células

de I
por
célula

N9

o

1.128

243

79 ,44

17

f\)9

total
de I

17,11

243

3

1,20

51

2,25

1,420

100 ,00

N 9 médio
de I por
célula

- o

1

2

32

% de I
por
célula

64
0,25

358

Tabela 11 - Análise da variância da altura das plantas em 22
lias de milho autotetraplÓide. Piracicaba, 1979.

I

Q.M.

G.L.

S.Q,

Famílias ( F)

21

7872,6637

374,8887

Plantas (P)/F

88

22839,6000

259,5409

109

30712,2637

f.V. !:_

Total
ns: nao significativo.

a/ O significado da simbologia encontra-se no Apêndice 1.

famí

F

l,44ns

87,

Tabela 12 - Análise da variância da altura da primeira espiga em 22•
famílias de milho autotetraplÕide� Piracicaba. 1979.

F.V.�/
Famílias

(f)

Plantas (P)/F
Total

**:

G.L.

S,Q.

Q.M,

21

4552,9445

216,8073

88

6058,0100

68, 8410

109

10610,9545

F

3,15**

significativo a 1% de probabilidade.

a/ O significado da simbologia encontra-se no Apêndice 1 .

Tabela 13 - Análise da variância do numero de folhas por planta,

transformado em lx, em 22 famílias de milho autotetra

plÕide, Piracicaba, 1979.
/

G.L

Famílias (F)
Plantas (P)/F

F. V.�

Total

s.o.

Q.M.

21

2,6066

0,1241

88

3,6825

0,0418

109

6,2891

**: significativo a 1% de probabilidade.

a/ O significado da simbologia encontra-se no Apêndice 1.

F
2,97**

88.

Tabela 14 - Número de sementes viáveis por espiga provenientes
autofecundação, "SIB" e polinização livre ( 15
por tratamento) em milho autotetraplÓide.
1979.

N 9 DE
ESPIGA
1

N9

Autofecundação
6

espigas

Piracicaba,

DE SEMENTES POR ESPIGA
"SIB"

Polinização livre

7

51

27

64

2

11

20

4

18

5

22

35

74

58

103

3

6

12

50

55

7

59

63

9

80

96

8

10

11

12

13
14

15
Total
Média

59

59

88

109

95

127

100

165

172

202

200

205

164

167

132
198

210

213

214

321

292

234

265

1. 579
105,3

de

245

1.738
115 ,9

220

2.050
136,7

