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EXTRATO
FIGUEIREDO, Graziella Santana Feitosa, M.S., Universidade Estadual de
Santa Cruz, Ilhéus, dezembro de 2008. Análise cariotípica em Theobroma
cacao L. e em mutantes espontâneos. Orientador: Dr. Dário Ahnert. CoOrientador: Drª Margarete Magalhães de Souza. Colaborador: Dr. Abelmon
Gesteira da Silva.

O objetivo deste trabalho foi realizar uma análise citogenética em mutantes de
cacau (Theobroma cacao L). Foram analisados cinco acessos clonais, sendo
uma planta de cacaueiro da variedade „Cacau Comum‟ e quatro acessos
mutantes presentes na Coleção de Germoplasma da „CEPLAC‟. Os mutantes
estudos foram os seguintes: „Cacau Rui‟ (acesso 640); „Cacau Pucala‟ (acesso
642); „Cacau Jaca‟ (acesso 643); e „Cacau Sem Vidro (acesso 647). Para a
analise dos cromossomos mitóticos utilizou-se pré-tratamento das pontas de
raízes com o agente antimitótico 8-hidroxiquinolina, à 0,002 M, seguido pelo
preparo das lâminas microscópicas pela técnica de esmagamento e coloração
convencional com Giemsa. Para fins de caracterização citogenética dos
acessos foram tomadas as seguintes medidas: comprimento relativo e absoluto
dos cromossomos, comprimento do lote haplóide, razão entre braços e o índice
de assimetria. Com base nos resultados verificou-se que o número diplóide de
cromossomos para todos os acessos foi de 2n=20. Por meio da análise
cariotípica verificou-se a presença de cariogramas simétricos e foi possível
distinguir todos os acessos estudados. Foi possível também observar a
presença de constrições secundárias em três dos acessos analisados.

Palavras chave: cacau, cromossomos, constrição secundária, mutações.
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ABSTRACT
FIGUEIREDO, Graziella Santana Feitosa, M.S., Universidade Estadual de
Santa Cruz, Ilhéus, dezembro de 2008. Cariotipic Analysis in Theobroma cacao
L. and spontaneous mutants. Advisor: Dr. Dário Ahnert. Advisor Committee
Members: Drª. Margarete Magalhães Souza. And Dr. Abelmon Gesteira da
Silva

The objective of his study was to do a cytogenetic analysis in cocoa
(Theobroma cacao L.) mutants. Five clonal accessions were studied, one plant
from the variety „Cacau Comum‟ and four mutant accessions from CEPLAC`s
germplasm collection. The mutants were the followings: „Cacau Rui‟ (accession
640); Cacau Pucala (accession 642); „Cacau (accession 643); and „Cacau Sem
Vidro (accession 647). For the analysis of the mitotic chromosomes was used
pre-treatment of the roots tips with 0,002M of 8-hidroxiquinolina, an antimitotic
agent, followed by the preparation of the slides by crushing the roots tips on the
microscope slides and conventional staining procedure with Giemsa. For the
cytogenetical characterization of the accessions the following measures were
taken: relative and absolute length of the chromosomes, length of the haploid
lot, ratio between arms and the asymmetry index. The results showed that the
diploid number of chromosomes for all accessions were 2n=20 chromosomes.
The Karyotypical analysis showed the presence of symmetrical cariograms and
allowed to distinguish all the studied accesses. Also, it was possible to observe
the presence of secondary constrictions in three of the analyzed accessions.

Key words: cocoa, chromosomes, secondary constriction, mutations.
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1. INTRODUÇÃO
O cacaueiro é uma planta tropical, alógama, perene, cultivada
principalmente nos países subdesenvolvidos em regiões próximas à linha do
Equador. O Brasil contribui com cerca de 5% da produção mundial e no estado
da Bahia concentra-se a maior zona de produção, com área aproximada de
559 mil hectares. Do cacau utilizam-se principalmente as sementes, que depois
de fermentadas e secas são moídas e transformadas em manteiga, chocolate e
cosméticos (ALMEIDA, 2001).
Existe ampla variabilidade genética para características agronômicas e
morfológicas no cacaueiro (BARTLEY, 2005). Com isso, torna-se possível
selecionar, nos bancos de germoplasma, genótipos que se diferenciam para
peso de fruto e semente, quantidade e qualidade fermentativa das amêndoas,
resistência genética a doenças, formato do fruto entre outras características
desejáveis. Essas características, quando estudadas do ponto de vista
genético, são úteis para o melhoramento genético vegetal, como já vem sendo
feito em vegetais consagrados pelo potencial agronômico.
O cacaueiro é encontrado de forma espontânea no continente
Americano, abrangendo a América Central desde o México até o sul da Costa
Rica, e as Bacias do Amazonas e do Orinoco na América do Sul (DIAS, 2001;
BARTLEY, 2005). As plantas de cacau do alto Amazonas apresentam
características morfo-agronômicas diferentes das plantas existentes na
América Central. E, de acordo com essas diferenças, foram agrupadas em três
distintos grupos, Forasteiros, Crioulos e Trinitários, dos quais derivaram as
culturas existentes no mundo todo (DIAS, 2001).
Na Bahia existe cinco cultivares locais derivadas, do tipo Forasteiro,
denominadas, „Cacau Comum‟, „Pará‟, „Parazinho‟ e „Maranhão‟, além de
inúmeros mutantes. Estes cultivares surgiram através de introduções,
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principalmente

provenientes

da

região

do

Baixo

Amazonas,

e

do

intercruzamento e seleção pelos agricultores.
Os mutantes espontâneos derivados destas cultivares apresentam
características fenotípicas diferenciadas, tais como alteração no formato de
folhas, frutos, sementes e flores, com grande potencial para estudos de
genética para o melhoramento da espécie. As variações fenotípicas
observadas entre esses indivíduos podem estar envolvidas com a organização
do genoma e a variação dessa organização pode estar refletindo no fenótipo.
Essas variações podem ser detectadas com aplicação dos estudos
citogenéticos.
A citogenética e a citotaxonomia vegetal são importantes ferramentas
que permitem detectar variações estruturais e numéricas, que viabilizam o
estudo evolutivo das espécies, permitindo caracterizar gêneros, espécies e
tribos de acordo com os padrões cariotípicos. Além dos estudos evolutivos, a
citogenética contribui com a caracterização dos germoplasmas; com o objetivo
de selecionar genótipos com relação à resistência a pragas e doenças, que são
características

especialmente

desejáveis

à

agroindústria.

Os

estudos

cariotípicos, aliado à morfometria cromossômica, permitem reorganizar
diversos táxons, sendo importante instrumento para compreensão das relações
de parentesco e mecanismos evolutivos em plantas (GUERRA, 2002).
O cacaueiro, a despeito de toda a sua importância econômica, histórica
e cultural, não apresenta um estudo citogenético bem definido. A literatura
encontrada é bastante antiga. O objetivo do presente trabalho foi caracterizar e
analisar o padrão cariotípico em mutantes espontâneos de cacaueiros, com
base em estudos de análise cariotípica e morfometria cromossômica. .
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 O cacaueiro
O cacaueiro é uma planta alógama, monóica, perene, pertence ao
gênero Theobroma, descrita por Linneu em 1763 como Theobroma cacao
(MUÑOZ, 1948). Atualmente está incluído na família Malvaceae (ALVERSON
et al, 1999). A árvore pode atingir de 16 a 25 m de altura em condições de
floresta (DIAS, 2001) e sob cultivo atinge de 3 a 5 m. As folhas apresentam
filotaxia alternada e as antocioaninas presentes são responsáveis pela
produção de diferentes cores, variando desde folhas avermelhadas e pálidas,
sendo que a cor verde se deve à presença de pigmentos clorofilares. A
inflorescência do cacaueiro é cauliflora, com flores distribuídas pelo tronco, em
almofadas florais (SOUZA e DIAS, 2001; ALMEIDA e VALLE 2007). As flores
são abundantes e geralmente apresentam sistema de auto-incompatibilidade,
que está sob controle genético (ALMEIDA e VALLE, 2007). Os frutos do
cacaueiro são indeiscentes, com ampla variação de tamanho, morfologia,
pigmentação e a presenças de sulcos varia de acordo com o grupo racial ao
qual pertence o fruto. Apesar de ampla variação, todas as variedades
cultivadas comercialmente e mutantes espontâneos constituem uma mesma
espécie, com uma grande variabilidade de caracteres morfológicos. O hábitat
natural dessa planta é a floresta tropical úmida, na qual, existe pouca variação
de temperatura, alta pluviosidade e umidade relativa do ar constantemente alta
(MURRAY,1975).
A cultura do cacaueiro é importante no mundo inteiro, suas amêndoas
são utilizadas como fonte para produção de chocolate, cosméticos e
medicamentos. A polpa é bastante apreciada para composição de vinhos,
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vinagres, geléias e licores, entre outras inúmeras aplicações (ALMEIDA e
VALLE, 2007).
A espécie Theobroma cacao L. é de ocorrência neotropical, presente no
continente Americano, abrangendo a América Central desde o México até o sul
da Costa Rica, e as Bacias do Amazonas e do Orinoco na América do Sul
(DIAS, 2001; BARTLEY, 2005). Cheesman (1944) sugeriu a terminologia
„Crioulo‟ e „Forasteiro‟. Em função da localização geográfica e de diferenças
morfológicas entre as populações de cacau, Cuatrecasas (1964) classificou
essa espécie em duas subespécies: T. cacao ssp. cacao ou grupo dos
„Crioulos‟ que ocorriam do México até a América Central e os T. cacao ssp.
Sphaerocarpum, ou grupo dos „Forasteiros‟ e os que ocorriam na América do
Sul.
Os „Forasteiros‟ possuem elevada variabilidade genética e acredita-se
que o alto Amazonas seja o provável centro de diversidade da espécie, fato
que tem sido justificado por meio de marcadores moleculares, isoenzimáticos e
caracteres morfo-agronômicos (DIAS, 2001; MOTAMAYOR, 2002; BARTLEY,
2005).
Os „Crioulos‟ apresentam variabilidade genética menor do que os
„Forasteiros‟ e elevado nível de homozigosidade (MOTAMAYOR, 2002). Esse
grupo ocorre na Venezuela, Colômbia, Equador, Norte da América Central e no
México. Os „Trinitários‟ são considerados híbridos resultantes de cruzamentos
entre os „Forasteiros‟ e „Crioulos‟ e demonstram alta heterogeneidade
(BARTLEY, 2005).
Embora o cacau tenha sido cultivado no México e na América Central
por mais de 1500 anos, estudos de distância genética levam a crer que o
cacaueiro seja realmente originário do Alto Amazonas e foi disseminado pela
América Central por introduções antrópicas da cultura, principalmente no
México e América Central (DIAS, 2001; MOTAMAYOR, 2002).
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2.2 Introduções de cacaueiros na Bahia
As atuais variedades de cacau existentes na região produtora da Bahia
foram provenientes de duas introduções da população de „Forasteiro‟ do Baixo
Amazonas e uma terceira introdução da variedade „Crioulo‟. A primeira
introdução ocorreu em 1746, trazido do Pará e plantado às margens do Rio
Pardo, no Município de Canavieiras na Fazenda Cubículo (BONDAR, 1938).
Dessa primeira introdução originou-se a variedade de cacau conhecida como
„Cacau Comum‟. A segunda introdução foi realizada em 1859, também advinda
do Pará. O „Cacau Para‟ foi plantado na região e se intercruzou-se com a
cultivar já existente, gerando a variedade „Pará‟ com duas derivações:
„Maranhão‟ e „Parazinho‟ (BONDAR, 1938). A variedade „Pará‟ provavelmente
originou a variedade „Parazinho‟, e da variedade „Maranhão‟ surgiram as duas
variedades denominadas „Maranhão Liso‟ e o „Maranhão Rugoso‟ (VELLO e
GARCIA, 1971).
A terceira introdução foi realizada da Ásia em 1907, desta vez do grupo
dos „Crioulos‟ (BONDAR, 1938). Segundo este autor, em 1922, sementes de
uma árvore do grupo Crioulo foram distribuídas na região cacaueira.
Cada uma das variedades obtidas a partir das introduções e
intercruzamentos apresenta características morfoagronômicas e genéticas
próprias, que permitem diferenciá-las entre si. A Figura 1 ilustra a chegada e
estabelecimento do cacau Forasteiro e a origens das cultivares locais da Bahia.
A variedade „Cacau Comum‟ apresenta frutos com sulcos profundos,
possuindo constrição na extremidade peciolar e a parte central é cilíndrica,
estreitando-se para as duas extremidades (BONDAR, 1938). Segundo este
autor, a superfície das folhas é lisa, de tamanho médio, arredondadas na base
e onduladas entre as nervuras. O porte da árvore é variável de médio a alto
(Figura 2 c).
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Figura 1 – Introduções de cacaueiro no estado da Bahia e
estabelecimento das cultivares locais.
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O fruto da variedade „Pará‟ caracteriza-se pela ausência da constrição
na extremidade peciolar que é arredondada. O formato do fruto é ovoidal, as
folhas e o porte da árvore são semelhantes à variedade „Cacau Comum‟
(BONDAR,1938).
Os frutos da variedade „Maranhão‟ são lisos, as árvores caracterizam-se
por possuir o tronco mais baixo e mais largo. As folhas são maiores e mais
lisas do que as do „Cacau Comum‟. Existem formas intermediárias do „Cacau
Maranhão‟: „Maranhão Rugoso‟ e „Maranhão Liso‟ (BONDAR,1938).
Na variedade „Parazinho‟, o fruto caracteriza-se pela ausência da
constrição na região peciolar, pois é arredondado, menor que o da variedade
„Pará‟, assemelhando-se ao do maracujazeiro. (BONDAR,1938).
Essas variedades conhecidas como „Cacau Comum‟ da Bahia foram
avaliadas geneticamente em conjunto com um cultivar „Trinitário‟ e todos os
materiais apresentaram grande variabilidade genética e diferenciam-se entre si
(DIAS, et al 2005).
2.3 Mutantes Espontâneos
Além das variedades „Comum‟, „Pará‟, „Parazinho e „Maranhão‟, são
encontradas

outras

formas

originárias

de

mutações,

segregações

e

cruzamentos espontâneos entre estes cultivares, destacando os seguintes
mutantes:
„Cacau Catongo‟ e „Cacau Almeida‟: apresentam sementes, folhas
jovens e flores brancas, sem pigmentação alguma. Verificou-se que a ausência
de antocianinas é governada por um único par de genes recessivos (VELLO,
1969; BARTLEY, 2005). Essa mutação passou despercebida dentro das
variedades

locais

por

muito

tempo

por

efeito

da

heterozigosidade

(VELLO,1969) .
„Cacau Maracujá‟: apresenta estaminóides férteis, curtos e nivelados
com o estigma. Acredita-se que esse posicionamento facilita a autopolinização
natural. Essa planta foi assim denominada pelo fato da sua flor assemelhar-se
a flor de maracujá. O gene para o caráter contribui para elevar a produtividade,
os frutos possuem superfície lisa e verde brilhante com cascas grossas, no

7

entanto, as sementes apresentam baixa taxa de desenvolvimento (VELLO,
1969; BARTLEY, 2005).
„Cacau Macho‟: caracteriza-se pela presença de botões florais que se
atrofiam, mas produzem muitas flores, com morfologia aparentemente normal,
os frutos são pequenos ou não se formam. As plantas apresentam troncos
robustos com excessivo desenvolvimento de almofadas florais, são plantas
vigorosas e com folhas pequenas (BONDAR,1938).
„Cacau Rui‟: apresenta folhas estreitas e alongadas. A planta, quando
autofecundada, apresenta progênie que segrega para folha normal e estreita,
demonstrando uma gradação para o formato das folhas conforme a Figura 2a
(BARTLEY 2005; VELLO, 1967). É autocompativel e os frutos amadurecidos
apresentam a superfície verde.
„Cacau Pucala‟: originário do Peru apresenta folhas enrugadas, baixa
formação de sementes e alta taxa de abortos zigóticos, sendo estes efeitos
causados por um gene recessivo com efeitos pleiotrópicos (Figura 2b)
(BARTLEY, 2005; ICGD).
„Cacau Jaca‟: apresenta folhas arredondadas semelhantes às de uma
jaqueira (BARTLEY, 2005; ICGD). Essa característica também é resultante da
ação de um gene recessivo. A planta possui três ramos plagiotrópicos ao invés
de cinco como nas plantas normais e verificam-se anormalidades na formação
da flor (Figura 2d). O „Cacau Jaca‟ foi avaliado quanto à resistência ao
Ceratocystis fimbriata, demonstrando ser um dos materiais mais resistentes ao
patógeno causador do mal-do-facão (SILVA, 2004).
„Cacau Sem Vidro‟: caracteriza-se por possuir frutos partenocárpicos e
as sementes difíceis de serem removidas de dentro do fruto. Os frutos quando
maduros apresentam uma casca bastante frágil (Figura 2e)
As variações fenotípicas observadas entre esses indivíduos podem
envolver a organização do genoma e a variação dessa organização pode estar
sendo refletida no fenótipo de cada indivíduo. Essas variações podem ser
detectadas com aplicação dos estudos citogenéticos, ferramentas úteis no
melhoramento genético de plantas e principalmente, no estudo evolutivo e
citotaxonômico da espécie.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Figura 2 – Variações fenotípicas em cacaueiros. (a) Mutante „Cacau Rui‟ com
variação de tamanho de folhas e presença de folhas alongadas. (b)
Mutante „Cacau‟ Pucala com variação para o formato das folhas e
presença de folhas enrugadas. (c) Variedade „Cacau Comum;‟ (d)
Mutante „Cacau Jaca‟ com folhas arredondadas. (e) Mutante
„Cacau Sem Vidro‟, o fruto aberto.
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2.4 Propagação assexuada por estaca de ramos plagiotrópicos
A estaquia em cacaueiros é de grande utilidade para produção de
materiais clonais. Na fruticultura, o interesse pelo estaquiamento, está na
redução do tempo de início de produção. Nos estudos citogenéticos, a estaquia
é de grande valia para produção de raízes para os procedimentos de obtenção
de metáfases, principalmente de plantas que não produzem frutos ou
sementes.
No enraizamento do cacaueiro por meio de estacas de ramos, existem
passos essenciais para obtenção de raízes. As estacas devem ser semilenhosas, possuir folhas, além disso, deve-se atentar para sanidade, nutrição
mineral e idade das plantas matrizes. O genótipo do cacaueiro também tem
forte influência na taxa de sobrevivência de estacas. Os substratos podem ser
de vários tipos desde que sejam observados a salinidade e o pH (SODRÉ,
2007).
Os substratos utilizados com maior freqüência é o produto comercial
Plantmax e a fibra de coco, misturados a uma razão volumétrica de 1:1
(MARROCOS & SODRÉ, 2004). Os substratos que apresentam potencial para
substituição do substrato comercial são os tegumentos da casca do cacau e as
serragens (SODRÉ, 2007). O ácido idolbutírico (AIB) como um regulador de
crescimento, tem sido utilizado para incrementar o enraizamento das estacas
de cacaueiro. As estacas de cacaueiro retiradas de extremidade de ramos
plagiotrópicos permitem maior capacidade de enraizamento de materiais
juvenis, maior produtividade por planta matriz, aumento dos níveis de
enraizamento e diminuição de custos para produção de mudas (SODRÉ,
2007).
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2.5 Importância e aplicações dos estudos citogenéticos
Apesar de grande interesse econômico que envolve as espécies
tropicais, pouco se sabe sobre a citogenética da maioria dessas plantas, sendo
os relatos restritos ao número cromossômico. Apenas alguns cultivares
consagrados pelo consumo apresenta dados literários bem fundamentados
(ÉDER-SILVA, 2006).
A contribuição da citogenética para o entendimento das relações
filogenéticas é valiosa, pois explica mecanismos de evolução cariotípica, bem
como, a organização do genoma, sendo essencial para detecção de variações
estruturais e numéricas (GUERRA, 1986; SOARES-SCOTT, 2005).
As áreas que podem ser diretamente beneficiadas com a citotaxonomia
vegetal são o melhoramento genético vegetal e a sistemática vegetal, por gerar
dados sobre o comportamento cromossômico das espécies, pela observação
do número, comportamento meiótico e morfologia. Esses dados são bastante
úteis em programas de transferência de genes entre plantas nativas e
cultivadas, obtenção de poliplóides e análise de híbridos (GUERRA, 2002;
ÉDER-SILVA, 2006).
O cariótipo permite caracterizar, comparar e reorganizar diversos táxons
sendo um importante instrumento para a compreensão das relações de
parentesco,

mecanismos

evolutivos

em

espécies,

gêneros,

famílias,

subespécies e tribos (GUERRA, 2002).
O estudo da morfometria cromossômica deve ser aliado ao estudo
cariotípico,

especialmente

para

detectar

variações

entre

categorias

taxonômicas relacionadas (MAYEDA, 1997). A razão entre os braços permite
classificar a morfologia cromossômica de acordo com a posição do centrômero.
Segundo Guerra (1980), os cromossomos que apresentam a razão entre os
braços de 1 a 1,49 são considerados metacêntricos. Os submetacêntricos
apresentam razão situada entre 1,50 e 2,99. Os acrocêntricos 3 e telocêntricos
acima de 3. Essa classificação proposta por Guerra (1986) é uma adaptação
da classificação proposta por Levan (1964) e é utilizada atualmente para o
estudo da morfologia cromossômica em espécies vegetais.
Os satélites são partes do cromossomo, adjacentes à constrição
nucleolar. Em algumas espécies vegetais como Capsicum chacoënse e
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Mikania micrantha, os cromossomos satelitados são bem visualizados e
considerados marcadores bastante úteis em estudos citogenéticos e evolutivos
(MOSCONE, 1990; MAFFEI et al. 1999). O conceito clássico define o satélite
como um corpo esferoidal com diâmetro semelhante ou igual ao diâmetro do
cromossomo (BATAGLIA, 1955). Essa aparência se deve à posição da
constrição secundária ou nucleolar. Os satélites que distam da extremidade
cromossômica adotam uma morfologia mais alongada perdendo o formato
esferoidal (BATAGLIA, 1955).
Alguns autores incluem o valor do satélite em micrometros (µm) no
tamanho total do cromossomo como foi feito para Capsicum chacoënse por
Moscone (1990). No gênero Lathyrus, Basttistin e Fernández (1994), também
considerando o valor do satélite, detectaram a presença da constrição
secundária nos braços longos, de todas as doze populações estudadas de
Mikania micrantha, confirmando que a presença de satélites é forte marcador
citológico do gênero.
O comprimento do lote haplóide é dado pela somatória da média de
todos os pares do complemento cromossômico. Essa variável é de extrema
relevância quando se pretende comparar os tamanhos dos genomas e localizar
alterações no conteúdo de DNA. O comprimento do genoma é variável entre as
angiospermas. Essas variações refletem diferentes conteúdos de DNA nuclear
(EDER-SILVA, 2006).
Os cariogramas que possuem a posição do centrômero localizada na
região mediana ou submediana são considerados simétricos. Os cariogramas
que apresentam cromossomos com centrômeros terminais e cromossomos
mais heterogêneos são considerados assimétricos (MAYEDA,1997). O índice
de assimetria (TF) é obtido através da razão entre somatório do comprimento
dos braços curtos e o comprimento do lote haplóide. O comprimento relativo
dos cromossomos permite detectar rearranjos estruturais nos cromossomos,
tornando possível a detecção de modificações na posição do centrômero,
número cromossômico, tamanho e posição de satélites (MAYEDA, 1997).
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2.6 Estudos Citológicos em Theobroma cacao
Os estudos realizados em T. cacao demostram que a espécie é diplóide
com 2n=20 cromossomos (CARLETTO,1946). O comportamento meiótico
indica a presença de dez cromossomos bivalentes observados durante a
diacinese, o que caracteriza uma meiose normal (DAVIE, 1935; CARLETTO,
1946). A disjunção cromossômica em T. cacao é considerada regular (DAVIE,
1935). Opeke e Jacob (1967) relataram a presença de pareamentos
quadrivalentes e univalentes na metáfase I, o que poderia impor alguma
restrição na fertilidade, como produção de gametas desbalanceados.
Estudos citológicos realizados no gênero Theobroma revelaram o
número cromossômico em árvores de populações existente na Bahia. Foram
avaliados cinco exemplares de cacau: „Cacau Comum‟, „Cacau Catongo‟,
„Cacau Crioulo‟, „Cacau Tigre‟ e o Cupuaçu. Todos apresentaram 2n=20
cromossomos (CARLETTO, 1946). Em relação à morfometria cromossômica,
Muñoz (1948) descreveu polimorfismos cromossômicos em T. cacao, e
agrupou os cromossomos em grupos distintos de acordo com o tamanho. Dado
à antiguidade da publicação, a classificação dos cromossomos foi descrita
como morfologia “J” e “L”, a nomenclatura de posição centromérica por Levan
(1964) ainda não havia sido proposta. As preparações citológicas foram feitas a
partir de pontas de raízes, as metáfases obtidas demonstraram 2n=20
cromossomos. Os cromossomos foram classificados em quatro grupos: o
menor par apresentava 1,25 µm, o maior par 2,85 µm, três pares de tamanhos
médios apresentavam de 1,50 a 1,70 µm de comprimento. O restante se
enquadrou na classificação entre 2 e 2,25 µm de comprimento. A análise
citogenética de uma planta mutante anã, desiginada mutante M253, revelou
2n=19 cromossomos. Essa característica foi explicada pela ausência de um
dos cromossomos, considerado pequeno, do complemento cromossômico da
planta, provavelmente sexto ou sétimo par cromossômico (Muñoz,1948). A
presença de pelo menos um par de satélites esferoidais também foi relatada
em T. cacao e em T. grandiflorum Schum. Visando a seleção e o
melhoramento genético de T. cacao, Carletto (1954) conseguiu duplicar o
número de cromossomos na busca da melhoria dos caracteres agronômicos
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como folhas, frutos e sementes por meio da imersão de sementes em
colchicina.
O estudo feito por Martinson (1974), envolvendo a indução de poliplóides
com atenção particular à metáfase I, comprovou que os quiasmas em T. cacao
são em sua maioria terminais. O material analisado foi proveniente do baixo
Amazonas, uma variedade Forasteiro, uma Crioulo venezuelana e uma cultivar
local Amelonado. Os testes com aceto-carmin foram feitos em T. cacao para
avaliar a fertilidade do grão de pólen. Os resultados sugeriram uma alta taxa de
fertilização, já a porcentagem de germinação do grão de pólen em ágar foi
baixa.
Glicenstein e Fritz (1989) estudaram o nível de ploidia de T. cacao
buscando aplicações para o melhoramento da espécie. Os estudos foram feitos
com plantas dos

grupos

„Crioulo‟ e

„Forasteiro‟ e

basearam-se

no

comportamento meiótico, na avaliação de células mitóticas, no bandeamento C
e na hibridação in situ. A técnica de bandeamento C não obteve sucesso e as
bandas não foram localizadas. Os cromossomos de T. cacao variam de 1,25 à
2,85 µm de comprimento, corroborando os dados obtidos por Carletto em 1946.
A diploidia de T. cacao foi sugerida com base na obtenção de pareamentos
bivalentes de 400 células em estágio de diplóteno, na presença de duas
regiões organizadoras de nucléolo por núcleo, e somente dois cromossomos
associados com o nucléolo no estágio de diplóteno. Com o uso da metodologia
de hibridação in situ, utilizando sondas provenientes de DNA extraído de folhas
de T. cacao, foram localizados dois sítios de hibridação em cromossomos
mitóticos, confirmando que T. cacao é diplóide, como proposto inicialmente por
Davie (1935) e Carletto (1946). A literatura sobre citogenética em T. cacao é
bastante antiga e, na maioria das vezes, não se utiliza de dados fotográficos
para comprovar a veracidade dos dados citológicos obtidos, o que torna
extremamente necessário a revisão de dados citológicos para T. cacao.
Segundo Couch (1992), o genoma de T. cacao é pequeno contendo
2,01 x10

8

pb calculado por citometria de fluxo, e sugere que este fato seja

devido à uma baixa quantidade de DNA repetitivo, presença de apenas uma
constrição secundária por genoma e a ausência de banda C. Além disso,
atribui que plantas de clima tropical apresentam cromossomos pequenos, e
consequentemente, possuem genomas pequenos.
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Em T. grandiflorum Schum, o cupuaçuzeiro, foi descrito um cariograma
assimétrico composto por cromossomos metacêntricos, submetacêntricos
telocêntricos e acrocêntricos (SANTOS, 2002). O tamanho cromossômico
variou de 1 à 2,5 µm de comprimento, pouco menor que os cromossomos de T.
cacao. Um par de cromossomos contendo satélites também foi visualizado em
T. grandiflorum. O núcleo interfásico desta espécie é do tipo arreticulado com
cromocentros de distribuição irregular. Assim como no T. cacao, com o
bandeamento C não se obteve êxito (SANTOS, 2002). As técnicas de
bandeamento cromossômico revelaram diversas bandas, a coloração CMA

3

demonstrou resposta positiva com relação à heterocromatina associada à
NOR, em um par cromossômico.
Em trabalhos feitos com T.cacao, Silva (2002) concluiu que as melhores
metáfases foram obtidas com preparações citológicas com 8- hidroxiquinolina a
0,03% e coloração com Giemsa a 2%. Os resultados obtidos, em relação ao
número cromossômico da espécie, corroboraram os dados obtidos inicialmente
por Davie (1935) e Carletto (1946).
O estudo comparativo entre T cacao e T. grandiflorum revelou um
cariograma simétrico 2n=20, conforme observado na literatura encontrada para
as duas espécies. A morfologia cromossômica e o tamanho variaram de
metacêntricos à submetacêntricos com 1 µm a 1,8 µm de comprimento para T.
cacao. O tamanho dos cromossomos em T. grandiflorum variou 1,49 µm a 2,12
µm de comprimento. Um par de cromossomos com banda CMA+/DAPI- terminal
foi visualizado nas duas espécies. Os resultados de hibridação in situ,
revelaram sítios 45S que coincidiram com a banda CMA+/DAPI-, e sítios 5S que
se localizaram em posição intersticial em um dos três maiores pares do
cariograma de T. cacao (DANTAS, 2005).
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3. MATERIAIS E MÉTODOS
3.1 Material vegetal
Foram utilizados, para a análise cariotípica, cinco acessos clonais de T.
cacao (Figura 2), mantidos no Banco Ativo de Germoplasma (BAG) do Centro
de Pesquisas do Cacau (CEPEC) localizado na CEPLAC (Comissão Executiva
do Plano da Lavoura Cacaueira), Itabuna-BA. Todos caracterizados como
mutantes espontâneos (BARTLEY, 2005), exceto uma planta da variedade
„Cacau Comum‟, que foi identificada em um sistema de plantio „Cacau Cabruca‟
no campus da UESC. Os acessos analisados são citados na Tabela 1.
Tabela 1 – Lista de acessos e características de Theobroma cacao L. utilizados
para obtenção de metáfases.
N° do Acesso

Denominação

Características morfológicas

Acesso 640

„Cacau Rui‟

Gradação de folhas e folhas estreitas

Acesso 642

„Cacau Pucala‟

Folhas enrugadas

Acesso 643

„Cacau Jaca‟

Folhas arredondadas

Acesso 647

„Cacau Sem Vidro‟

Casca fina com aderência de sementes

Campus da UESC

„Cacau Comum‟

Frutos normais ovalados e folhas normais lisas
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3.2 Procedimentos
3.2.1 Coleta e preparo de amostras
Pontas de raízes dos mutantes espontâneos „Cacau Rui‟, „Cacau
Pucala‟, „Cacau Jaca‟ e „Cacau Sem Vidro‟ foram obtidas de estacas de ramos
plagiotrópicos enraizados (SODRÉ, 2007). As estacas dos mutantes foram
colhidas no campo, de extremidades de ramos plagiotrópicos de plantas
matrizes, pouco tempo após o lançamento de folhas novas, quando estavam
recém amadurecidas. As bases das estacas foram imersas em solução Derosal
(10mL/20L de água), ainda no campo. As folhas dos ramos foram
constantemente pulverizadas com água, para evitar a desidratação. Antes do
estaqueamento, as estacas passaram por uma limpeza, sendo reduzidas a
aproximadamente 15 cm de comprimento, e as folhas foram reduzidas a 1/3 do
comprimento, restando apenas cinco folhas por estaca. A folha mais velha foi
reduzida à metade do comprimento e teve a sua base enterrada no substrato.
Após a limpeza, as bases das estacas foram imersas por cinco segundos em
solução de ácido Indolbutírico (AIB) a 6.000 ppm (Figura 3b). O AIB é um
regulador de crescimento que estimula o enraizamento das estacas. Após esse
procedimento, as estacas foram estaqueadas em anéis de PVC contendo
substrato umedecido, composto de pó de serra curtido e areia lavada, na
proporção de 4:1. As estacas foram mantidas em casa de vegetação
climatizada, no CEPEC/CEPLAC, com temperatura de 27± 3º C, sendo
constantemente pulverizadas com água, por meio de aspersores que ligavam à
cada 15 minutos durante 30 segundos. A cortina de água da casa de
vegetação era automaticamente acionada, juntamente com o exaustor, sempre
que a temperatura estivesse acima de 26ºC. Após 45 a 60 dias, foi possível
coletar as raízes.
Para obtenção de amostras da variedade de „Cacau Comum‟, sementes
foram despolpadas com auxílio de uma pinça para retirada da testa. Em
seguida, as sementes foram depositadas em câmara úmida construída com
placa de Petri envolta com papel alumínio, contendo em seu interior papel de
filtro umedecido com água destilada para germinação. O papel úmido foi

17

trocado diariamente até as raízes atingirem o tamanho ideal para serem
coletadas para análise.

(a)

(a)

(b)

Figura 3 – Cultivos de cacau. (a) Sistema „Cacau Cabruca‟ de cultivo em
condições de campo no campus da UESC. (b) Enraizamento de
estacas de caule de cacau mutante em condições de casa de
vegetação.

O estádio ideal para coleta de pontas de raízes foi entre 45 e 60 dias após o
estaqueamento. As coletas de pontas de raízes emitidas a partir de sementes
atingiram o estádio ideal de coleta a partir de dois dias após a germinação.
3.2.2 Amaciamento de Pontas de Raízes
Após a lavagem, as pontas de raízes com 2 a 5 mm foram excisadas e
depositadas em água destilada contendo um pouco de ácido ascórbico, para
evitar a oxidação. Posteriormente, as pontas foram tratadas com solução de 8hidroxiquinolina 0,002M, durante 4,5 h, em recipientes mantidos em gelo. Após
a lavagem, as raízes foram fixadas em ácido acético glacial-etanol anidro na
proporção de 3:1 por 12 h, conforme a Figura 4.
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Lavagem de raí
raízes

Estacas enraizadas

Digestão
enzimá
enzimática

8HQ - 4,5 H

Fixação em Carnoy 3:1
Obtenç
Obtenção de pontas de raí
raízes

Hidró
Hidrólise
HCL

Técnica de
esmagamento

Coloraç
Coloração
Giemsa
Cromossomos

Figura 4 – Coleta de pontas de raízes, pré-tratamento com agente anti-mitótico
8- hidroxiquinolina e obtenção de cromossomos.

Apenas as amostras de „Cacau Comum‟ foram submetidas à hidrólise,
uma vez que esta técnica foi suficiente para a obtenção de metáfase desse
material. As pontas de raízes, cujos ápices continham a região meristemática
de coloração branca, portanto não oxidadas, foram selecionadas, lavadas em
água destilada por duas vezes durante 5 minutos e, após secagem em papel
de filtro, submetidas ao tratamento com ácido clorídrico (HCl) 5N durante 30
minutos. As pontas de raízes dos mutantes espontâneos „Cacau Rui‟, „Cacau
Pucala‟, „Cacau Jaca‟ e „Cacau Sem vidro‟ foram submetidas à digestão
enzimática, uma vez que a hidrólise não foi satisfatória para esses materiais.
Posteriormente, lavadas por duas vezes em água destilada para retirada do
fixador, imersas em uma gota de enzima Pectinex ULTRA-SP em tubo de
microcentrífuga tipo eppendorf e mantidas em banho-maria a 37°C. As pontas
foram monitoradas até estarem devidamente macias. As amostras foram
transferidas para lâminas de vidro contendo uma gota de ácido acético glacial
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diluído em água destilada e mantidas em câmara úmida sob refrigeração (+
6°C). As modificações do tempo de amaciamento com enzima foram
adaptações obtidas a partir da técnica de esmagamento proposta por Guerra
(2002). A concentração do ácido acético e o tempo de manutenção na câmara
úmida foram realizados para cada acesso mutante de cacaueiro, e são
apresentadas na Tabela 2.

Tabela 2 – Adaptações realizadas na metodologia para amaciamento de
pontas de raízes para observações citogenéticas em acessos de
cacaueiros mutantes do BAG da CEPLAC.
Acessos
„Cacau Rui‟
„Cacau Pucala‟
„Cacau Jaca‟
„Cacau Sem Vidro‟

Tempo de
amaciamento
(min)
45
60
60
40

Concentração
Ácido acético
glacial (%)
45
45
60
45

Tempo de
permanência em
câmara úmida (min)
35
25
10
10

3.2.3 Preparo das Lâminas de vidro para microscopia
Após a hidrólise ou a digestão enzimática, procedeu-se a técnica de
esmagamento (GUERRA, 2002). As pontas foram depositadas em lâmina de
vidro contendo uma gota de ácido acético glacial a 45%. Com o auxílio de
seringas, a região meristemática foi selecionada e macerada. Após a colocação
da lamínula de vidro, os fragmentos de tecido foram espalhados, aplicando-se
pressão sobre eles com auxílio de leves batidas utilizando-se o cabo da pinça.
Para melhorar o espalhamento dos cromossomos e a adesão da lamínula à
lâmina, pressionou-se o conjunto lâmina-lamínula com o polegar. As lâminas
foram transformadas em permanentes após serem imersas no vapor do
nitrogênio líquido, por 5 min e a lamínula foi imediatamente retirada com auxílio
de lâmina de bisturi ou similar. Após secas ao ar, verificou-se a qualidade da
preparação das lâminas em microscópio de contraste de fase, utilizado também
para a confecção de lâminas guias. As melhores preparações foram
armazenadas em freezer (-20°C) até o momento da análise.
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3.2.4 Análise de Cariótipos
Para a análise dos cariótipos, lâminas do „Cacau Comum‟ foram coradas
com Giemsa a 2% durante 10 minutos, enquanto as lâminas dos mutantes
espontâneos foram coradas com Giemsa a 2% durante 5 minutos ou até que
obtivessem coloração adequada para visualização dos cromossomos. Essa
alteração na coloração das lâminas dos acessos mutantes se deve a
propriedade desses materiais de corar com maior rapidez em relação ao
„Cacau Comum‟. As lâminas foram enxaguadas em água destilada para
retirada de excesso de corante, secas ao ar e montadas com resina
Neomount®. Cinco metáfases de cada acesso estudado foram fotografadas em
microscópio Olympus modelo CX41 com câmera digital 7.0 mp acoplada, em
aumento de 100x. Para cada metáfase foi fotografada a escala da lâmina
micromética (1/0,01) no mesmo aumento (zoom), para ser utilizada como
parâmetro de comparação, durante a realização das medições, com auxílio do
programa computacional Adobe Photoshop CS, utilizado também para a
confecção dos cariogramas.
As metáfases foram observadas em microscópio de luz em campo claro.
Os comprimentos absolutos dos cromossomos e os respectivos braços foram
mensurados para o cálculo da relação entre braços (r = braço longo/braço
curto), comprimento do lote haplóide (CLH = somatório dos comprimentos
absolutos

dos

cromossomos

metafásicos),

comprimento

médio

dos

cromossomos, comprimento relativo dos cromossomos e do índice de
assimetria (TF% = somatório dos braços curtos do lote haplóide em relação ao
comprimento do mesmo; Huziwara, 1962). Os homólogos foram determinados
com base na posição do centrômero, tamanho absoluto de cada cromossomo e
relação de braços. Os cariótipos foram arranjados de acordo com o
comprimento dos cromossomos, em ordem decrescente, e com a posição do
centrômero (Guerra, 1986), metacêntrico = m (r 1 - 1,49), submetacêntrico =
sm (r 1,50 - 2,99), acrocêntrico = a (r 3 foram

classificados

segundo

) e telocêntrico = t (r

Battaglia

(1955).

Na

). Os satélites

mensuração

dos

cromossomos com satélites, o comprimento destes não foi adicionado ao braço
cromossômico correspondente, mas sim ao comprimento do cromossomo. A
confecção dos ideogramas foi executado com o Microsoft Word.
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3.2.5 Análise Estatística
Os resultados obtidos foram contrastados estatisticamente com o
programa Genes, proveniente da Universidade Federal de Viçosa (UFV) e
disponível na Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). Foi realizada a
análise

de

variância

(ANOVA)

para

verificar

significativas entre e dentro dos acessos estudados.
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se

ocorrem diferenças

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O número cromossômico observado para os cinco acessos estudados
(„Cacau Rui‟, „Cacau Pucala‟, „Cacau Jaca‟, „Cacau Sem Vidro‟ e o „Cacau
Comum‟) (Figura 5a e b) foi 2n=20 cromossomos, o que corrobora os dados da
literatura para o cacaueiro (DAVIE, 1935; CARLETTO, 1946).

(a)

(b)

Figura 5 – Folhas de cacaueiro. (a) A primeira folha à esquerda pertence ao
„Cacau Comum‟, seguida pelas folhas do „Cacau Rui‟, „Cacau
Pucala‟ e „Cacau Jaca‟, respectivamente (escala 11 cm). (b) Fruto
do „Cacau Sem Vidro‟.
Embora o número cromossômico seja conservado entre os acessos
(Figura 6), o conteúdo de DNA, de acordo com as análises cariotípicas e
morfométricas, variou consideravelmente entre os indivíduos estudados.
Os cariótipos e os ideogramas dos genótipos estudados apresentaram
diferenças

quanto

à

presença

de

satélites,

morfologia

e

tamanhos

cromossômicos (Figuras 7 e 8). Para o cultivar „Cacau Comum‟ foi encontrado
número cromossômico 2n=20 (Figura 6a). O quarto e o sétimo par de
cromossomos foram classificados como submetacêntricos, conforme a
nomenclatura proposta por Guerra em 1986 e os demais foram metacêntricos
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(Figura 7a e 8 a). O primeiro e segundo par de cromossomos apresentou
satélites.
O Ideograma é a representação esquemática dos cromossomos do
cariograma, utilizando valores médios da posição do centrômero e tamanho de
cada cromossomo do conjunto haplóide e está representado na figura 8.
Na metáfase mitótica do „Cacau Rui‟ o número cromossômico
encontrado foi 2n=20 (Figura 6b). No cariograma e ideograma todos os
cromossomos foram classificados como metacêntricos e não foi observada a
presença de satélites neste acesso Figuras 7b e 8b.
O número cromossômico encontrado no „Cacau Sem Vidro‟ foi 2n=20,
em concordância com os demais acessos avaliados (Figura 6c). Na metáfase
deste acesso foi notável a presença de satélites. No cariograma, esses
satélites estavam presentes no primeiro, segundo, sexto e décimo pares
cromossômicos (Figura 7c e 8c). O segundo, o quarto e oitavo par
cromossômico foram classificados como submetacêntricos.
Na metáfase mitótica obtida para o „Cacau Jaca‟(Figura 6 d) assim como
na metáfase obtida para o „Cacau Rui‟, não foi detectada a presença de
satélites. O segundo, o terceiro, o quinto e o sexto par de cromossomos do
cariograma do „Cacau Jaca‟, foram classificados como submetacêntricos
conforme pode ser visualizado nas Figuras 7d e 8d.
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(b)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Figura 6 – Metáfases mitóticas em cacaueiro. (a) Metáfase mitótica do „Cacau
Comum‟ (b) Metáfase mitótica do „Cacau Rui‟. (c) Metáfase mitótica
do „Cacau Sem Vidro‟. (d) Metáfase mitótica do „Cacau Jaca‟. (e)
Metáfase mitótica do „Cacau Pucala‟.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Figura 7 – Cariogramas em cacaueiros. (a) „Cacau Comum‟. (b) „Cacau Rui‟. (c)
„Cacau Sem Vidro‟ (d) „Cacau Jaca‟ (e) „Cacau Pucala‟.

O „Cacau Pucala‟ apresentou uma metáfase mitótica contendo 2n=20
cromossomos (Figura 6e). O cariograma e o ideograma apresentaram o quinto
par satelitado. O terceiro, o sexto e o nono par de cromossomos foram
classificados como submetacêntricos (Figura. 7e e 8e).
Os satélites são caracterizados como uma porção distal do cromossomo
aderida ao restante por uma fina constrição secundária (PIKAARD, 1999). A
presença de satélites assim como diferenças quanto à posição do centrômero
em cariótipos de cacaueiros são atribuídas à ocorrência de mutações gênicas
dentro da espécie acompanhadas por cruzamentos interespecíficos (MUÑOZ,
1948). No reino animal e vegetal, os satélites são considerados úteis
marcadores

citológicos

de

gêneros,

(MOSCONE,1990).
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espécies,

famílias

e

tribos

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Figura 8 – Ideogramas em cacaueiro. (a) „Cacau Comum‟. (b) „Cacau Rui‟.
(c) „Cacau Sem Vidro‟. (d) „Cacau Jaca‟. (e) „Cacau Pucala‟.

A variabilidade dos satélites, em algumas espécies, pode estar sujeita à
dominância nucleolar, um evento epigenético na qual parte de genes
ribossomais, que compõem a constrição secundária são transcritos e outros
são silenciados, seguindo uma hierarquia de dominância, podendo levar à
perda da constrição secundária.
Dessa forma, ao longo das gerações, satélites podem ser perdidos ou
incorporados conforme a hierarquia de dominância nucleolar (PIKAARD,1999).
Em uma planta considerada modelo, Arabidopsis thaliana, a dominância
nucleolar parece estar envolvida com a dosagem gênica e a ploidia
(CHEN,1998). A NOR (Região Organizadora do Nucléolo) é uma região onde
genes ribossomais são agrupados em seqüências repetitivas que codificam
três tipos de RNAs ribossomais: 18S, 5,8S e 25S. A NOR coincide com a
constrição secundária, pode incluir genes transcricionalmente ativos que darão
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origem a constrição secundária ou genes que irão silenciá-la (PIKAARD, 1999).
A dominância nucleolar é um evento estocástico. Em Arabidopisis, em híbridos
interespecíficos da geração F 1, genes ribossomais foram silenciados e na
geração F2 a dominância nucleolar foi restabelecida (CHEN, et al 1998). Os
mecanismos bioquímicos e genéticos responsáveis pela dominância nucleolar
não são claros. Pikaard (1999), relata que em cruzamentos na mesma espécie,
e que resultem na supressão do satélite, é possível reverter essa supressão se
for interrompida a interação entre os genomas parentais, como por exemplo, a
execução de um retrocruzamento do indivíduo que apresente a supressão do
satélite.
Nos resultados obtidos neste trabalho para o cacaueiro, algumas
diferenças foram observadas com relação à presença de satélites. Alguns
acessos apresentaram satélites em diferentes posições nos cariogramas
avaliados.
A variedade „Cacau Comum‟, por exemplo, apresentou macrossatélites
lineares localizados no primeiro e no segundo par cromossômico do
cariograma que coincidiu na mesma posição com o „Cacau Sem Vidro‟.
Aplicando o conceito de dominância nucleolar, esse satélite poderia ser
considerado dominante para o „Cacau Sem Vidro‟ e, provavelmente, o „Cacau
Comum‟ deve ter contribuído para essa dominância como um dos progenitores.
Tendo em vista que os mutantes são espontâneos e foram originados por
intercruzamentos envolvendo entre outros o progenitor „Cacau Comum‟, os
satélites podem ter sido perdidos ou re-incorporados ao longo das gerações
que estabeleceram as atuais variedades locais da Bahia.
A presença de satélites esferoidais, localizados em braços curtos,
também foi detectada no cariograma do „Cacau Pucala‟ e no „Cacau Sem
Vidro‟. Esses satélites se localizaram no braço curto do quinto par
cromossômico do „Cacau Pucala‟, no sexto e décimo pares cromossômicos do
„Cacau Sem Vidro‟ (Figuras 7e e 7c).
A presença do satélite esferoidal no „Cacau Pucala‟ sugere a
ancestralidade desse material com o grupo „Forasteiro‟, pois foi introduzido do
Peru, onde as populações existentes pertencem a esse grupo. Assim, o
portador do satélite seria um ancestral do grupo „Forasteiro‟. No „Cacau
Comum‟ não foram visualizados satélites esferoidais localizados em braços
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curtos. Durante o estabelecimento da variedade na Bahia é possível que esses
genes tenham sido silenciados, causando a supressão da constrição
secundária, por isso não foram visualizados. Outra hipótese a ser considerada
é que a preparação citológica, não tenha permitido a visualização da
constrição.
Os satélites esferoidais encontrados no „Cacau Sem Vidro‟, podem ser
originados por dominância nucleolar, pois, constrições secundárias podem ser
suprimidas e incorporadas aos cariótipos ao longo das gerações. As NORs são
silenciadas principalmente por metilação de DNA e desacetilação de histonas,
para o estabelecimento da relação de dominância nucleolar, parte dos genes
ribossomais de um dos parentais é silenciada e os genes ribossomais de outro
parental permanecem ativos, a evidência citológica desse evento é a presença
da constrição secundária (PIKAARD, 1999). A caracterização molecular do
genoma do cacaueiro (COUCH,1992), revelou um genoma pequeno, se
comparado ao de outras angiospermas, com baixa quantidade de DNA
altamente repetitivo e poucas regiões de metilação de DNA. A baixa
concentração de DNA altamente repetitivo foi relacionada por Couch (1992)
com a ausência do bandeamento C, uma técnica que evidencia a presença de
heterocromatina constitutiva. A atividade da NOR pode ser avaliada por
impregnação por prata, que é capaz de determinar o número e o tamanho de
NORs ativas por célula, baseado na afinidade da prata por proteínas ácidas
presentes na NOR (SATO, 1980; CARNIDE, et al 1986).
Em cacaueiro, Glicenstein e Fritz (1989), estudando plantas do grupo
„Forasteiro‟, clone „Scavina 6‟, e plantas do grupo „Trinitário‟, clone „ICS 1‟,
relataram a presença de um par de cromossomos contendo constrição
secundária e atribuíram essa presença à ploidia do cacaueiro, ou seja, por este
ser diplóide, somente uma constrição secundária seria visualizada. No entanto,
mais de uma constrição secundária pode estar presente em indivíduos
diplóides, como foi o caso de dois dos cinco materiais avaliados neste trabalho,
sendo o „Cacau Comum‟ com duas contrições secundárias e o „Cacau Sem
Vidro‟, contendo

quatro

contrições secundárias.

O aparecimento

das

constrições secundárias e da NOR está relacionado com a atividade
transcricional de genes ribossomais, uma baixa transcrição desses genes pode
não permitir a visualização da constrição. As comparações entre os acessos
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estudados, com relação às medições morfométricas, mostraram uma
heterogeneidade cariotípica, que tende a um ganho de material genético. O
comprimento de lote haplóide variou de 16,65 a 21,36 µm, uma diferença de
pelo menos 4,71 µm de comprimento entre o „Cacau Comum‟ e o „Cacau Sem
Vidro‟ representando um aumento de material genético de 22,05%, comparável
a um par de cromossomos considerado grande em cacaueiro (Tabela 3). O
comprimento médio dos cromossomos apresentou variações com relação ao
tamanho, o que fortalece a hipótese de ganho de material genético (Tabela 3).
A média do comprimento absoluto dos cromossomos do cacaueiro neste
trabalho foi de 2,52 µm para o maior par e de 1,33 µm para o menor par. No
geral, a variação de tamanho foi: Cacau Comum‟ de 2,35 µm a 1,20 µm;
„Cacau Rui‟ de 2,49 µm a 1,20 µm; „Cacau Pucala‟ de 2,18 a 1,21 µm; „Cacau
Jaca‟ de 2,46 a 1,40 µm; e „Cacau Sem Vidro‟ de 3,13 a 1,65 µm. Esses
resultados estão próximos aos encontrados na literatura, que relatam os
cromossomos de cacaueiro contendo 2,85 µm de comprimento para o maior
par e 1,25 µm para o menor (GLICENSTEIN E FRITZ, 1989).
Tabela 3 – Parâmetros morfométricos: fórmula cariotípica (FC), classificação de
satélites, comprimento de lote haplóide (CLH), comprimento médio
dos cromossomos (CMC) e índice de assimetria (TF%) em
cacaueiros.
Material

2n

„Cacau Rui‟
„Cacau Pucala‟
„Cacau Jaca‟
„Cacau Sem Vidro‟
„Cacau Comum‟

20
20
20
20
20

FC

Tipo de Satélite

CLH
(µm)
18,1
MIBC
19,6
17,2
MIBC/MABL 21,3
MABL
16,6

10M
3SM+7M
4SM+6M
3SM+7M
2SM+8M

CMC
(µm)
1,81
1,96
1,72
2,13
1,66

TF%
45,4
41,5
41,4
38,4
39,2

*MABL = macrossatélite braço Longo; * MIBC= microssatélite braço curto.

A porcentagem do comprimento relativo (CR%) do „Cacau Comum‟ e do
„Cacau Sem Vidro‟ foi bastante semelhante para o primeiro, o terceiro e o
quarto par cromossômico, enquanto que as semelhanças com entre o „Cacau
Comum‟ e os demais mutantes foram encontrados no sexto, sétimo e oitavo
par de cromossomos (Tabela 4). O segundo e o terceiro par, também
apresentaram porcentagens semelhantes, exceto para o „Cacau Pucala‟, com
11,93 e 11,11 % (Tabela 4).
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Tabela 4 – Comprimento relativo dos cromossomos de acessos de Theobroma cacao L.
Par Cromossômico (CR%)
Acessos
„Cacau Rui‟
„Cacau Pucala‟
„Cacau Jaca‟
„Cacau Sem Vidro‟
„Cacau Comum‟

1
13,81
12,55
12,85
14,68
14,14

2
12,83
11,93
12,12
13,86
12,72

3
12,14
11,26
11,58
11,17
11,49

4
10,98
11,11
10,77
10,30
10,47
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5
9,77
11,07
10,14
9,50
9,83

6
9,15
9,69
9,33
10,79
9,08

7
8,70
8,44
8,98
7,71
8,75

8
8,25
8,44
8,71
7,54
8,55

9
7,69
7,69
8,21
6,70
7,74

10
6,69
6,98
7,31
7,75
7,22

A porcentagem do comprimento relativo diferiu para o sexto, sétimo
oitavo e nono par de cromossomos do „Cacau Sem Vidro‟ (Tabela 4). Esses
pares apresentaram uma porcentagem menor do comprimento relativo dos
cromossomos. Ainda, com base no comprimento relativo, é possível notar a
tendência dos dois maiores pares do complemento cromossômico do „Cacau
Sem Vidro‟ serem muito maiores que os demais acessos avaliados, e os
menores pares, como o sétimo, oitavo e nono, serem menores em relação aos
demais acessos avaliados (Tabela 4; Figura 7 e 8).
A razão entre braços obtida para os cromossomos (GUERRA, 1986)
mostrou discrepâncias em relação à posição do centrômero em cacaueiro
(Tabela 5). O „Cacau Jaca‟ e o „Cacau Sem Vidro‟, apresentaram o segundo
par e, respectivamente, o quarto e o oitavo par, submetacêntricos. O „Cacau
Pucala‟ e o „Cacau Jaca‟ apresentaram o terceiro e o sexto par
submetacêntricos. O „Cacau Sem Vidro‟ e o „Cacau Comum‟, apresentaram o
quarto par submetacêntrico. O „Cacau Comum‟ apresentou o sétimo par
submetacêntrico (Tabela 5). Essas alterações estruturais podem ter sido
ocasionadas por inversões envolvendo o centrômero, alterando a morfologia
dos cromossomos, que de metacêntrico tornaram-se submetacêntricos. A
presença das alterações estruturais permitiu agrupar os acessos em dois
grupos distintos o primeiro composto por: „Cacau Pucala‟ e „Cacau Jaca‟; e o
segundo por: „Cacau Comum‟ e „Cacau Sem Vidro‟. O „Cacau Rui‟ não
apresentou cromossomos submetacêntricos (Tabela 5).
Os índices de assimetria cariotípica (TF%) têm sido extensivamente
utilizados para explicar a evolução cariotípica das espécies vegetais (FÉLIX,
2007). No presente trabalho, o „Cacau Rui‟, possui o maior grau de simetria,
enquanto os cariogramas do „Cacau Pucala‟, „Cacau Comum‟ e „Cacau Sem
Vidro‟ apresentaram menor grau de simetria (Tabela 3). Assim, tem-se que, o
„Cacau Rui‟ apresenta o cariograma mais simétrico e o „Cacau Sem Vidro‟ é a
cultivar que apresenta o cariograma mais assimétrico dos materiais avaliados.
Isso significa que, ao considerar uma escala evolutiva o „Cacau Rui‟ poderia ser
considerado um indivíduo mais derivado enquanto que o „Cacau Sem Vidro‟ um
individuo mais primitivo.

32

Tabela 5 – Medidas cromossômicas relativas aos comprimentos de braços curtos (BC), braços longos (BL), total (CT),
satélites (SAT) e razão entre braços (BL/BC) em cacaueiros.

Acesso

Cromossomo
BC
BL
CT
„Cacau Rui‟
SAT
Razão BL/BC
Classificação
BC
BL
CT
„Cacau Pucala‟
SAT
Razão BL/BC
Classificação
BC
BL
CT
„Cacau Jaca‟
SAT
Razão BL/BC
Classificação
„
BC
BL
'Cacau
CT
Sem Vidro‟
SAT
Razão BL/BC
Classificação
BC
BL
„Cacau
CT
Comum‟
SAT
Razão BL/BC
Classificação

1
1,12
1,37
2,49
1,22
M
0,99
1,20
2,19
1,21
M
1,00
1,47
2,47
1,47
M
1,21
1,41
3,13
0,51
1,16
M
0,73
0,83
2,35
0,79
1,14
M

2
1,00
1,31
2,31
1,31
M
0,94
1,14
2,08
1,21
M
0,86
1,46
2,32
1,70
SM
0,86
1,48
2,95
0,61
1,72
SM
0,66
0,82
2,12
0,64
1,24
M

3
0,99
1,20
2,19
1,21
M
0,73
1,23
1,96
1,68
SM
0,79
1,43
2,22
1,81
SM
1,08
1,30
2,38
1,20
M
0,87
1,04
1,91
1,20
M

Par Cromossômico
4
5
0,91
0,82
1,07
0,94
1,98
1,76
1,17
1,14
M
M
0,87
0,66
1,06
0,78
1,93
1,92
0,48
1,21
1,18
M
M
0,98
0,74
1,08
1,20
2,06
1,94
1,10
1,62
M
SM
0,81
0,90
1,38
1,12
2,19
2,02
1,70
1,24
SM
M
0,62
0,74
1,12
0,90
1,74
1,64
1,80
1,21
SM
M
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6
0,76
0,89
1,65
1,17
M
0,60
1,09
1,69
1,81
SM
0,66
1,13
1,79
1,71
SM
0,79
0,87
2,00
0,34
1,10
M
0,71
0,80
1,51
1,13
M

7
0,69
0,88
1,57
1,27
M
0,73
0,88
1,61
1,20
M
0,81
0,92
1,73
1,13
M
0,77
0,87
1,64
1,13
M
0,50
0,95
1,45
1,90
SM

8
0,69
0,80
1,49
1,16
M
0,65
0,82
1,47
1,26
M
0,77
0,90
1,67
1,17
M
0,62
0,99
1,61
1,60
SM
0,64
0,78
1,42
1,22
M

9
0,65
0,73
1,38
1,12
M
0,50
0,84
1,34
1,68
SM
0,73
0,84
1,57
1,15
M
0,64
0,79
1,43
1,23
M
0,59
0,69
1,28
1,17
M

10
0,56
0,64
1,20
1,14
M
0,55
0,66
1,21
1,20
M
0,61
0,79
1,40
1,30
M
0,51
0,60
1,24
1,42
0,31
M
0,57
0,63
1,20
1,10
M

Os índices de assimetria são aplicados para resolver problemas
relacionados a evolução cariotípica em vegetais. Os cariogramas simétricos
contêm principalmente maior quantidade de cromossomos metacêntricos e
submetacêntricos, enquanto que os cariogramas assimétricos possuem maior
quantidade de cromossomos telocêntricos e acrocêntricos (MAYEDA, 2007).
No presente trabalho, não foi detectado a presença de cromossomos
telocêntricos ou acrocêntricos, todos os cariogramas foram exclusivamente
compostos

por

metacêntricos

e

submetacêntricos,

sendo

assim,

os

cariogramas obtidos para o cacaueiro, nesse estudo, são considerados
simétricos.
A semelhança encontrada entre os índices de assimetria, a presença de
submetacêntricos e de satélites, permitiu agrupar os materiais avaliados em
dois grupos: o primeiro composto por „Cacau Rui‟, „Cacau Pucala‟ e „Cacau
Jaca‟ e o segundo grupo composto por „Cacau Sem Vidro‟ e „Cacau Comum‟.
Os índices de assimetria podem ser métodos de baixa acuidade para estimar a
evolução cariotípica dentro de táxons relacionados (FÉLIX, et al 2007). Os
indivíduos considerados neste trabalho permitiram levantar discussão em
relação à simetria cariotípica. Para inferir origem evolutiva, a partir dos
resultados de índice de assimetria, é necessário utilizar como objeto de estudo
plantas consideradas derivadas e plantas consideradas primitivas (MAYEDA,
1997).
As análises de variância dos dados de tamanho absoluto dos
cromossomos evidenciaram que não houve diferença significativa (P>0,05)
entre os acessos (Tabela 6). Um resultado esperado quando se trata de
indivíduos da mesma espécie.
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Tabela 6 – Resumo da ANOVA para a característica tamanho de cromossomo
em genótipos de „Cacau Comum‟ e mutantes espontâneos.

Fontes de Variação

GL

QM

Genótipos

4

0,3376NS

Erro

45

0,1768

CV (%)

22,66

NS, não significativo (P<0,05) pelo teste F.

O tamanho absoluto do maior par cromossômico entre os acessos
avaliados variou de 3,13 a 2,18 µm de comprimento enquanto que o menor par
variou de 1,65 a 1,20 µm (Tabela 5). A análise de variância, realizada para
contrastar o cariótipo dentro do indivíduo, demonstrou que houve diferença
significativa (P<0,01) para o tamanho de cromossomos do primeiro ao décimo
par em todos os genótipos (Tabela 7). Esse resultado sugere que os
cromossomos dos acessos avaliados são assimétricos em termos de tamanho
absoluto, ou seja, existe uma gradação para o tamanho de cromossomos do
primeiro ao décimo par.
Tabela 7 – Resumo da ANOVA para a característica tamanho de cromossomo
(TC) dentro de genótipos de cacaueiro.

Fontes de
variação

GL

TC
Erro
CV (%)

QM
„Comum‟

„Rui‟

„Jaca‟

9

0,5438**

0,9001**

0,5173**

40

0,0598

0,0294

0,0663

0,0843

0,0380

15,02

9,51

14,98

15,11

9,92

**Significativo (P<0,01) pelo teste F.
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„Pucala‟ „Sem Vidro‟
0,5996**

1,1369**

A análise de variância também mostrou haver diferença significativa
(P<0,05) para os pares cromossômicos 1, 2 e 3 entre os genótipos (Tabela 8).
A variação do comprimento cromossômico entre o primeiro e o segundo par de
homólogos nos genótipos „Cacau Comum‟, „Cacau Rui‟, „Cacau Pucala‟,
„Cacau Jaca‟ e „Cacau Sem Vidro‟ foram, respectivamente, 1,4, 1,0, 0,5, 0,9 e
0,5%. Entre o segundo e o terceiro par cromossômico foram, respectivamente,
1,1, 5,5, 3,8, 6,4 e 1,8%. A ANOVA para comprimento cromossômico dos
pares 4 a 10 não demonstrou haver diferença significativa (P >0,05).
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Tabela 8 – Resumo da ANOVA para a característica tamanho de cromossomo (TC), comparando-se cada cromossomo entre os
genótipos (G) de cacaueiros.
Fonte de
GL
variação

1

2

3

QM
Pares Cromossômicos
5
6

4

0,1485

NS

7

0,0912

9
NS

0,0602

10
NS

0,0365 NS

0,2562*

0,1911*

0,1896*

Erro

24

0,0804

0,0579

0,0568

0,0634

0,0638

0,0562

0,0620

0,0460

0,0321

0,0378

11,74

10,77

11,18

12,67

13,95

13,94

15,52

14,16

12,75

15,38

37

0,0488

8
NS

4

*Significativo (P<0,05) pelo teste F. NS, não significativo.

0,0989

NS

TC

CV%

0,1431

NS

5. CONCLUSÕES
1. O número cromossômico para o „Cacau Comum‟ e mutantes espontâneos
„Cacau Rui‟, „Cacau Pucala‟, „Cacau Jaca‟ e „Cacau Sem Vidro‟ foi confirmado
2n=20 cromossomos.

2. Houve diferenças estatísticas significativas nos cariogramas de todos os
indivíduos analisados de T. cacao.

3. Dentre os acessos avaliados, o cacaueiro que apresentou maior simetria foi
o „Cacau Rui‟. Todos os cromossomos apresentaram-se metacêntricos. O
cacaueiro mais assimétrico encontrado foi o „Cacau Sem Vidro‟.
4. O maior comprimento de lote haplóide foi observado no „Cacau Sem Vidro‟ e
o menor comprimento de lote haplóide foi observado no „Cacau Comum‟.
5. O padrão característico do cacaueiro para o „Cacau Comum‟ e para o „Cacau
Sem Vidro‟ conta com presença de macrossatélites lineares localizados em
braços longos, sempre nos primeiros pares dos cariogramas.

6. Todos os cariogramas foram bastante semelhantes, contando com a
presença de metacêntricos e submetacêntricos, exceto para o „Cacau Rui‟
levando

a

crer

que

os

cacaueiros

realmente

intercruzamentos da variedade „Cacau Comum‟.
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são

provenientes

de
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