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RESUMO 

 

 Foi realizada a análise citogenética em 32 acessos diplóides, com 2n = 18, e dois 

triplóides, com 2n = 27, de citros através da coloração CMA/DAPI. Adicionalmente, foi 

realizada a hibridização in situ em cultivares de lima, limão, cidra e pomelo. A maioria dos 

cromossomos apresentou regiões heterocromáticas principalmente nos telômeros dos braços 

longos. Dois tipos cromossômicos novos foram encontrados em Citrus depressa (tipo E) e em 

C. aurantifolia (tipo G). As tangerinas apresentaram alta variabilidade no padrão de bandas e 

foram divididas em quatro grupos distintos de acordo com os tipos cromossômicos 

encontrados. Apenas as tangerinas do grupo I e algumas do grupo II foram homozigotas para 

todos os pares cromossômicos, sendo indicadas como prováveis espécies básicas do gênero. 

As quatro cultivares de C. limon e duas de C. paradisi analisadas apresentaram a mesma 

fórmula cariotípica, sugerindo diversificação por mutações somáticas espontâneas. 

Similarmente, os limões ‘Cravo’ (C. limonia), ‘Rugoso’ (C. jambhiri) e ‘Volkameriano’ (C. 

volkameriana) mostraram cariótipo muito similar, diferindo dos limões verdadeiros (C. 

limon) pela presença de um cromossomo C neste último. A cultivar limão Ponderosa 

mostrou-se relacionada ao grupo pomelo-toranja e não ao grupo dos limão-lima. Dentro 

desses grupos, C. medica e C. grandis foram as únicas espécies homozigotas, reforçando a 

hipótese de que representam duas das três espécies básicas de Citrus. A origem mais provável 

para a lima ácida ‘Tahiti’ seria pela fecundação de um gameta diplóide de C. aurantifolia por 

um gameta haplóide de C. limon. As duas seleções estudadas dessa lima ácida divergiram 

principalmente pela localização dos sítios de DNAr 5S e 45S. A análise das anteras mostrou 

total esterilidade masculina na seleção ‘Tahiti IAC 05’, enquanto em ‘Tahiti CNPMF 2000’ a 

meiose é irregular. 
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ABSTRACT 

 

Thirty two diploid (2n = 18) and two triploid (2n = 27) citrus accessions were characterised 

by CMA/DAPI staining. In addition, in situ hybridization was used to localise the rDNA 

genes in cultivars of lime, lemon, citron and grapefruit. Heterochromatic blocks were 

terminally located in the long arm of most chromosomes. Beside the five chromosome types 

described previously, two new chromosome types were included. Mandarin cultivars showed 

a high variability in their banding patterns and have been divided into four groups, according 

to the chromosome types observed. Only group I and few accessions of group II were 

homozygous for all chromosome pairs in mandarins, and these species have been considered 

probable basic species in the genus. Four cultivars of Citrus limon and two of C. paradisi, 

presented the same karyotype formula, suggesting that they have differentiated by 

spontaneous somatic mutations. ‘Rangpur lime’ (C. limonia), ‘Rough lemon’ (C. jambhiri) 

and ‘Volkamer lemon’ (C. volkameriana) also showed similar karyotypes, which were 

slightly different from the true lemons (C. limon). ‘Ponderosa’ lemon appeared to be related 

to the grapefruit-pummelo group instead of the lemon-lime group. Within these groups, Citrus 

medica and C. grandis were the only homozygous species, reinforcing the hypothesis that 

these two species belong to the group of the three basic citrus species. The ‘Tahiti’ lime was 

probably originated by the fertilisation of a diploid C. aurantifolia and a haploid C. limon 

gamete. Two selections of this lime were different regarding the position of the 5S and the 

45S rDNA sites. Anther analysis revealed that ‘Tahiti IAC 05’ is sterile, while meiosis in 

‘Tahiti CNPMF 2000’ is irregular. 
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1. Introdução 

 

 O gênero Citrus L. está representado por diversas espécies de importância econômica 

como as laranjas doces [C. sinensis (L.) Osb.], os limões (diversas espécies) e as tangerinas 

(diversas espécies), sendo um dos gêneros de plantas mais cultivado do mundo. Muitas 

cultivares de citros, entretanto, possuem características de híbridos, que dificultam sua 

classificação taxonômica. Os dois sistemas de classificação mais utilizados são o de Swingle 

(1967) com 16 espécies reconhecidas e o de Tanaka (1977), com 162 espécies. Outros 

autores, com base em caracteres morfológicos, bioquímicos e moleculares, reconhecem 

apenas três espécies básicas para o gênero: cidra ou C. medica L., tangerina ou C. reticulata 

Blanco e toranja ou C. grandis Osbeck. 

As demais cultivares são consideradas de origem híbrida (Scora 1975; Barrett e 

Rhodes 1976; Moore 2001). Essa divergência nos sistemas de classificação se deve, 

principalmente, à poliembrionia nucelar, que forma embriões de origem assexual 

geneticamente idênticos à planta-mãe, à facilidade na produção de híbridos interespecíficos e 

intergenéricos férteis, ou parcialmente férteis, e ao surgimento de novas cultivares através de 

mutações somáticas espontâneas, mantidas por enxertia. 

O estudo de diversas isoenzimas, em Citrus e gêneros próximos (Asíns et al. 1998), 

revelou duas linhas evolutivas entre os citros de importância econômica, uma constituída 

pelas laranjas e tangerinas e outra formada pelas limas [doces (C. limettioides Tan.) e doces 

(C. aurantifolia Christm.), limões, cidras (C. medica L.) e pomelos (C. paradisi Macf). 

O gênero é constituído basicamente por espécies diplóides, havendo uns raros 

poliplóides, como a lima ácida ‘Tahiti’ (C. latifolia Tan.), de constituição triplóide e origem 

desconhecida. As espécies de Citrus apresentam número cromossômico estável, com 2n=18, 

cromossomos pequenos e de morfologia muito semelhante, havendo poucos marcadores 
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citológicos que podem ser evidenciados por técnicas convencionais (Guerra et al. 1997). A 

técnica de bandeamento cromossômico com os corantes fluorescentes cromomicina A3 

(CMA) e 4’-6-diamidino-2-fenilindol (DAPI) parece ser a mais informativa em Citrus, 

revelando alta variabilidade e heterozigosidade de bandas CMA+/DAPI-. Com isso foi 

possível reconhecer cinco tipos cromossômicos diferentes, caracterizados pelo número e 

posição das bandas. Combinações diferentes desses tipos cromossômicos permitem 

caracterizar a maioria dos acessos de Citrus estudados e, em alguns casos, permitem avaliar a 

origem dos híbridos (Guerra 1993). Esta técnica tem sido complementada com a técnica de 

hibridização in situ de genes ribossomais 5S e 45S (Matsuyama et al. 1996; Roose et al. 1998; 

Pedrosa et al. 2000). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar as relações entre acessos diplóides pertencentes 

aos grupos laranja-tangerina e lima-limão-cidra-pomelo, principalmente, através do padrão de 

bandas CMA/DAPI, procurando identificar marcadores cromossômicos nesses acessos. Além 

dos diplóides, duas seleções triplóides de lima ácida ‘Tahiti’ também foram investigadas. 

Adicionalmente, a hibridização in situ fluorescente (FISH) foi utilizada no grupo de lima-

limão-cidra-pomelo, incluindo a lima ácida ‘Tahiti’. Os resultados da análise citológica foram 

comparados com os dados da literatura, relacionados à diversidade morfológica, bioquímica e 

molecular, procurando compreender a origem desses acessos e a diversidade do gênero. 
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2.1 – O gênero Citrus 

2.1.1 – Origem e distribuição geográfica 

 

O gênero Citrus encontra-se no patamar mais elevado de um longo período evolutivo, 

cujo início remonta a mais de 20 milhões de anos, na Austrália, quando esta ainda tinha 

conexões com a Ásia e Nova Guiné, antes da separação das placas continentais (Swingle, 

1967). Sua origem, entretanto, é atribuída ao sudeste da Ásia, particularmente ao leste da 

Índia, norte de Myanmar, antiga Birmânia, e sudeste da China, apresentando relações 

filogenéticas que se estendem pelas Índias Orientais, Austrália, Centro da China, Japãp e 

mesmo África (Soost e Cameron 1975; Soost e Roose 1996). Somente os grapefruits ou 

pomelos originaram-se mais recentemente no Novo Mundo (Cameron e Soost 1986; Moore 

2001). 

Relatos da influência dos citros, especialmente das cidras, na cultura chinesa e indiana 

datam de aproximadamente 800 a.C. As cidras foram descritas na Pérsia pelos Macedônios 

como ‘a maçã das ilhas Medes’ e, por apresentar odor agradável, boa aparência e resistência 

no período pós-colheita (ideal para viagens prolongadas), tornaram-se as precursoras dos 

citros no ocidente. Por volta de 1.150 d.C. houve um avanço considerável na citricultura 

ocidental com a introdução de várias espécies de Citrus, como laranjas azeda (C. aurantium 

L.) e doce e dos limões, na Europa e na África (Scora 1975). A partir do bloqueio do mar 

Mediterrâneo pelos turcos no século XVI, os portugueses iniciaram expedições à Índia, de 

onde trouxeram principalmente a laranja doce. A partir daí, os citros tornaram-se um 

importante produto comercial na Europa. A tangerina, embora já cultivada na China e no 

Japão ainda na antigüidade, só foi introduzida na Europa em 1805, primeiramente na 

Inglaterra e depois em toda região do Mediterrâneo. 
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A transferência das espécies para o continente americano ocorreu durante as grandes 

navegações exploradoras, principalmente por portugueses, os quais retornavam da Ásia com 

sementes ou partes de plantas para propagação (Scora 1975; Moore 2001). No Brasil, os citros 

foram provavelmente introduzidos pelas primeiras expedições colonizadoras em meados do 

século XVI, com plantações estendendo-se de norte a sul do país (Moreira e Moreira 1991). O 

cultivo na América e na Europa permitiu que os citros se adaptassem a diferentes condições 

climáticas. Atualmente os citros são cultivados principalmente nas regiões tropicais e 

subtropicais a 35o de latitude norte e sul do equador (Cameron e Soost 1986).  

 

 

2.1.2 – Importância econômica 

 

Os citros estão representados por diversas espécies de importância econômica, sendo 

as mais conhecidas as laranjas doces, os limões, as tangerinas e os pomelos. Seus frutos 

podem ser consumidos in natura ou como produtos industrializados. 

A citricultura brasileira é considerada atualmente uma das mais competitivas 

atividades agroindustriais do país. O Brasil é o maior produtor mundial de citros e exporta 

mais da metade (1.146,9 mil toneladas) do volume mundial de suco concentrado de laranja. O 

principal fator de crescimento da produção brasileira de citros foi o aumento das áreas de 

cultivo, uma vez que a produtividade brasileira é considerada baixa, estando em torno de duas 

caixas/planta/ano. Os Estados Unidos da América do Norte representam o segundo maior país 

produtor, com concentração na Flórida onde a produtividade média alcança seis 

caixas/planta/ano. 
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A maior área produtora do Brasil é a região Sudeste, sendo o Estado de São Paulo 

responsável por 95% das exportações do país. O faturamento com exportação de suco 

concentrado e subprodutos é de cerca de 1,5 bilhão de dólares anuais (Fundecitrus 2002).  

Os avanços da citricultura brasileira sempre estiveram voltados ao incremento da 

produção do suco concentrado de laranja. Com isso, apenas nas últimas décadas as tangerinas 

e os limões têm sido direcionados ao mercado externo, embora de forma ainda lenta. As 

principais cultivares do tipo tangerina produzidas no Brasil são ‘Ponkan’ (C. reticulata), 

‘Tangor Murcott’ [suposto híbrido natural de tangerina (C. reticulata) com laranja doce] e 

mexericas (c. deliciosa Tan.). A área plantada em 1995 foi de 50.000 ha, com uma produção 

de 693 mil toneladas e um rendimento médio de 13,308 kg/ha. Novamente, o Estado de São 

Paulo destaca-se como o principal pólo produtor, concentrando 30.000 ha de área plantada e 

um rendimento médio de 17,419 kg/ha. O Rio Grande do Sul e o Paraná aparecem como 

segundo e terceiro maiores produtores, respectivamente. O volume de exportações de 

tangerina é considerado muito pequeno, sendo que o maior valor negociado, US$ 4,6 milhões 

(9,3 mil toneladas), em 1997, decaiu nos anos seguintes. Nos últimos anos, vários programas 

de melhoramento genético vêm sendo desenvolvidos no sentido de melhorar as variedades 

comuns e/ou introduzir novas variedades com características favoráveis à comercialização, 

como frutos com poucas sementes e casca menos solta, o que ocasionaria melhor aceitação no 

mercado europeu e mais fácil manuseio no armazenamento dos frutos, respectivamente 

(Machado 2001). 

Os principais limões produzidos no Brasil são a lima ácida ‘Tahiti’ e, em menor 

escala, os limões ‘Siciliano’ [c. limon (L.) Burm. f.], ‘Galego’ (C. aurantifolia Swing.) e 

‘Cravo’ (C. limonia Osb.). Em decorrência da suscetibilidade ao cancro cítrico, esses limões, 

exceto o limão Tahiti, tiveram sua área de plantio reduzida desde a década de 60. Segundo a 

FAO (2002), de 1995 a 2000 o Brasil reduziu sua produção de limões em 29%, colhendo no 
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ano de 2000 uma safra de 520 mil toneladas numa área de 46 mil hectares. O Brasil ocupa o 

quinto lugar entre os principais produtores mundiais de limas e limões, contribuindo com 

8,8% da produção mundial. O México é o maior produtor com 12,7% do total e uma produção 

de 1,3 milhão de toneladas em 2000 (FAO 2002). A região Sudeste do Brasil é líder absoluta 

na produção de limão, produzindo 87,6% do total de 7.875 mil frutos colhidos em 1999. O 

Estado de São Paulo é o maior produtor (81,3%), seguido pelo Rio de Janeiro (3,9%), Bahia 

(2,7%) e Rio Grande do Sul (2,6%). A principal cultivar é o clone nucelar limão ‘Tahiti IAC 

5’, propagada sobre o porta-enxerto limão ‘Cravo’ (FAO 2002). 

No Nordeste, o vale do rio São Francisco é a principal região produtora de citros, 

destacando-se o limão ‘Tahiti’. As condições climáticas dessa região são favoráveis à prática 

da indução floral através do estresse hídrico, tornando possível aumentar a produção mesmo 

na época da entressafra e durante o ano todo. Os frutos cítricos dessa região são considerados 

de boa qualidade, apresentando grande quantidade de suco, casca fina, além de estarem livres 

das doenças típicas de regiões frias (Sobrinho 1980; Coelho e Mascarenhas 1990). 

 

 

2.1.3 – Taxonomia 

 

 O gênero Citrus L. à divisão Magnoliophyta, subdivisão Magnoliophytina, classe 

Magnoliopsida, subclase Rosidae, ordem Sapindales (Cronquist 1988), subordem Geraninae, 

família Rutaceae, subfamília Aurantioideae, tribo Citreae, subtribo Citrineae, sendo 

estreitamente relacionado aos demais gêneros de sua tribo, a saber: Severinia Ten., 

Pteiospermium (Engl.) Swing., Burkillantnus Swing., Limnocitrus Swing. e Hesperethusa 

Ruem, que são mais primitivos; Citropsis (Engl.) Swing., Atalantia Corrêa, mais evoluídos 

que os anteriores; Poncitrus Raf., Fortunella Swing., Microcitrus Swing., Eremocitrus 
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Swing., e Clymenia Swing., constituindo estes últimos, juntamente com Citrus, o grupo dos 

cítricos verdadeiros, por produzirem frutos semelhantes à laranjas ou ao limão (Swingle 1967; 

Ortiz Marcide 1985). Das sete subfamílias descritas para Rutaceae, Aurantioideae é a mais 

bem estudada sob os mais diversos aspectos, devido à importância econômica de muitas de 

suas espécies. A taxonomia de Citrus, entretanto, é bastante complexa havendo diferenças 

extremas no número de espécies consideradas a depender do sistema de classificação adotado. 

Os principais sistemas utilizados atualmente são os de Swingle (1967) e Tanaka (1977). 

Swingle subdividiu o gênero, totalizando 16 espécies, em dois subgêneros: Papeda, 

constituído por espécies mais primitivas e sem valor comercial, e Citrus, constituído pelas 

espécies de importância econômica. O sistema de Tanaka (1977) subdividiu Citrus nos 

subgêneros Archicitrus e Metacitrus, reconhecendo 162 espécies. A maior diferença entre 

esses dois sistemas diz respeito à classificação das tangerinas. Swingle posicionou a maioria 

delas dentro de C. reticulata, enquanto Tanaka separou as tangerinas em 36 espécies 

independentes. As espécies do subgênero Papeda, como C. hystrix D.C., C. macroptera 

Montr. e C. micrantha West., apresentam pecíolo alado, pequenas inflorescências e tecido 

com vesículas de óleo de sabor amargo, tornando os frutos impróprios para o consumo. Todas 

as espécies são sensíveis ao frio e monoembriônicas. Duas outras espécies, C. latipes (Swing.) 

Tan. e C. ichangensis Swing., apresentam características intermediárias, com flores 

características de Citrus e folhas semelhantes às espécies de Papeda, além de serem 

resistentes ao frio e poliembriônicas (Scora 1975).  

A causa da grande diferença existente entre esses principais sistemas de classificação 

em relação ao número de espécies foi atribuída a duas características principais do gênero. 

Primeiramente, a maioria das espécies de Citrus e gêneros próximos possui alta capacidade de 

intercruzamento com produção de híbridos férteis. Segundo, suas espécies podem apresentar o 

fenômeno da poliembrionia nucelar, ou seja, vários embriões sendo produzidos a partir de 
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uma única semente. Com isso, muitas espécies de Citrus podem ser na verdade apenas 

híbridos propagados por apomixia (Barrett e Rhodes 1976; Herrero et al. 1996). Além disso, 

muitas “espécies” podem ter surgido a partir da expansão dos cultivos através da seleção de 

mutantes somáticos ou pela produção de híbridos artificiais. Tanto a hibridização 

interespecífica como a intergenérica, além da poliembrionia, são consideradas responsáveis 

pela alta variabilidade genética encontrada na maioria das espécies de Citrus (Davies e 

Albrigo 1994). Atualmente, acredita-se que a maioria das espécies de Citrus sejam híbridos 

derivados de cruzamentos a partir das três espécies básicas C. medica, C. reticulata e C. 

grandis, ou de cruzamentos entre essas e espécies do subgênero Papeda (revisado por Moore 

2001).  

 

 

2.1.4 – Embriogênese nucelar ou poliembrionia 

 

 A embriogênese nucelar é um importante fenômeno para a biologia reprodutiva dos 

citros. Consiste na formação de dois ou mais embriões a partir de uma única semente e ocorre 

em várias espécies cítricas. Nesse caso, além do embrião zigótico, originado da fecundação 

entre um gameta masculino e um feminino, um ou mais embriões são formados a partir de 

células do tecido nucelar. O nucelo é um tecido diplóide do óvulo, de origem exclusivamente 

materna e envolvido na nutrição do embrião. Embriões formados a partir do nucelo são, 

portanto, geneticamente idênticos à planta-mãe. Embriões extras podem surgir ainda, em 

menor freqüência, por duplicação do saco embrionário ou por divisão do embrião zigótico, 

originando indivíduos geneticamente idênticos (Frost 1938; Bacchi 1944; Medina Filho et al. 

1993). 
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Muitos embriões nucelares podem ser formados, embora geralmente apenas dois ou 

três se desenvolvam até a maturidade. As espécies que apresentam essa característica são 

chamadas poliembriônicas. Durante a germinação da semente, os embriões nucelares 

competem com o geralmente único embrião zigótico por espaço e nutrientes. Assim, quando 

essas sementes são plantadas, muitas vezes se desenvolve uma planta com a mesma 

composição genética da planta da qual ela se originou. Isso explica porque muitas espécies de 

Citrus são, na verdade, de origem assexuada (Frost e Soost 1968; Soost e Cameron 1975). 

Aparentemente, o embrião zigótico, situado próximo ao ápice do saco embrionário, 

ocupa posição desfavorável em relação aos embriões nucelares, principalmente quanto à 

captação de nutrientes no interior do saco embrionário. Os embriões podem ser encontrados 

em diferentes estádios de desenvolvimento, pois não há sincronismo no desenvolvimento dos 

nucelares e estes não dependem do início do desenvolvimento do embrião zigótico. Desta 

maneira, pode ocorrer ainda, em algumas cultivares, sementes com uma ou mais plântulas 

nucelares e nenhuma de origem zigótica. É bastante freqüente a presença de plântulas de 

diferentes tamanhos em sementes germinadas de citros.  

 

 

 

 

 

2.1.5 – A poliembrionia e o melhoramento genético 

 

 A poliembrionia, associada à facilidade de cruzamentos interespecíficos em espécies 

de Citrus e deste com gêneros proximamente relacionados, apresenta-se como um grande 

obstáculo a estudos taxonômicos, uma vez que muitas das “espécies” identificadas para o 
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gênero não passam de híbridos naturais propagados apomiticamente. Entretanto, em relação 

aos trabalhos de melhoramento genético, a poliembrionia pode ser analisada de duas 

maneiras. Por um lado, tem sido de grande interesse para os melhoristas, uma vez que a 

propagação de plantas por meio de embriões nucelares proporciona a renovação dos bancos 

de germoplasma por conservar as características da planta mãe, além de estarem esses livres 

de pragas e doenças (Cameron e Soost 1968). Por outro lado, a poliembrionia representa um 

empecilho às práticas de hibridização. Em alguns materiais, o embrião zigótico pode ser 

eliminado totalmente, reduzindo a freqüência de genótipos recombinantes e impossibilitando 

a obtenção de novas cultivares com constituição genética distinta. Além disso, naqueles 

cruzamentos em que o embrião zigótico consegue sobreviver, é difícil distinguí-lo dos 

embriões nucelares nos estágios iniciais de desenvolvimento. 

A utilização de métodos para se distinguir os embriões zigóticos dos nucelares foi 

realizada primeiramente com base em um gene marcador dominante, codificador da 

característica ‘trifoliada’, expressa na espécie Poncirus trifoliata (L.) Raf., proximamente 

relacionada a Citrus. Assim, em cruzamentos de Citrus spp. Com P. trifoliata os indivíduos 

zigóticos deverão ser trifoliados. Esse é um método bastante utilizado, entretanto pode haver a 

transferência de genes indesejáveis de P. trifoliata para os híbridos, além de ser um método 

muito demorado (Cameron e Frost 1968). 

 A partir do emprego de marcadores enzimáticos identificou-se o chamado método 

“browning”, que é baseado no fato algumas espécies e cultivares de Citrus apresentarem 

coloração marrom no macerado de seus brotos foliares, possibilitando o reconhecimento de 

embriões zigóticos se um de seus parentais apresentar essa característica. Essa coloração 

marrom é provocada pela oxidação produzida pela enzima polifenol oxidase. Contudo, foi 

observado que no macerado de brotos foliares em algumas cultivares a cor permanecia verde 

(nonbrowning) indicando que, nesse caso, as plantas eram deficientes para essa enzima. A 
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característica “browning” é dominante sobre a “nonbrowning”. Esse método possui a 

desvantagem de não poder ser aplicado a pais com o mesmo fenótipo, relativamente a este 

caráter, a uma vez que a reação de escurecimento depende também de outros fatores ainda 

não identificados (Esen e Scora 1975; Esen e Soost 1977). Além disso, essa técnica só se 

aplica a plantas adultas de citros, não se manifestando em macerados de folhas oriundas de 

indivíduos ainda em fase juvenil (Soares Filho et al. 1994). 

Atualmente, técnicas citogenéticas têm sido utilizadas para diferenciar os indivíduos 

zigóticos dos nucelares. A diferenciação citológica é feita mediante uma análise cariotípica 

detalhada dos parentais e na progênie obtida de cruzamentos. Em Citrus, o bandeamento com 

os fluorocromos CMA e DAPI tem se mostrado método mais adequado para esse tipo de 

análise revelando a identidade híbrida de muitas espécies, através do heteromorfismo 

cariotípico, alta variabilidade no padrão de bandas cromossômicas, além de tipos 

cromossômicos que funcionam como marcadores citológicos (Guerra 1993). 

 

 

2.2 – Bandeamento cromossômico 

 

 O advento das técnicas de coloração diferencial, ou bandeamento cromossômico tem 

permitido ampliar os estudos de evolução cariotípica em diversas espécies vegetais. Essas 

técnicas permitem visualizar regiões cromossômicas específicas como a heterocromatina 

constitutiva, revelada pela técnica de bandeamento C. Esse tipo de análise fornece um maior 

poder de investigação, uma vez que atribui novos parâmetros para a caracterização 

cromossômica. O bandeamento C, a coloração com fluorocromos e a hibridização in situ são 

as técnicas citogenéticas de coloração diferencial mais amplamente utilizadas para comparar 
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cariótipos de híbridos intra e interespecíficos (ver, por exemplo, Seal e Bennett 1982; Friebe 

et al. 1993; Guerra 1993; D’Hont et al. 1996; Guerra et al. 2000; Pedrosa et al. 2000). 

 A heterocromatina constitutiva é vista em forma de bandas com padrão de coloração 

diferenciado do restante do cromossomo. Essas bandas são formadas por seqüências de DNA 

repetitivo e, em geral, apresentam quantidades variáveis de espécie para espécie. No 

bandeamento C, os cromossomos passam por processos de desnaturação e remoção da maior 

parte do DNA da eucromatina, enquanto que a heterocromatina permanece praticamente 

intacta. Quando os cromossomos são corados, a heterocromatina aparece como bandas 

diferencialmente coradas. A técnica de bandeamento C atualmente mais empregada na 

citogenética vegetal foi descrita por Schwarzacher et al. (1980). O bandeamento C auxiliou na 

identificação dos cromossomos das espécies parentais de triticale, um híbrido entre trigo e 

centeio, devido à variação na distribuição da heterocromatina nessa espécie (Seal e Bennett 

1982). Os cromossomos de milho também foram caracterizados através da localização da 

heterocromatina, a qual está presente na maioria dos cromossomos nas regiões teloméricas, 

proximais e intersticiais (Aguiar-Perecin 1985). Divergências no padrão de bandas C entre os 

gêneros Dictammus e Ruta (Rutaceae), bem como outras características citológicas, sugeriram 

a separação desses gêneros em tribos distintas (Guerra 1985). 

 As regiões heterocromáticas também podem ser detectadas pelo uso de corantes 

fluorescentes, uma vez que essas regiões de DNA repetitivo apresentam muitas vezes uma 

proporção de pares de bases guanina e citosina (GC) ou de adenina e timina (AT) diferente do 

resto do genoma. Os fluorocromos mais largamente utilizados em vegetais são a cromomicina 

A3 (CMA) e o 4’,6-diamidino-2-fenilindol (DAPI). O CMA se liga preferencialmente às 

regiões cromossômicas ricas em pares de bases GC, enquanto o DAPI se liga 

preferencialmente a regiões ricas em pares de bases AT (Schweizer e Ambros 1994). Além 

desses, a quinacrina e o Hoechst 33258, que coram regiões ricas em AT, e a mitramicina, que 
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cora regiões ricas em GC, podem também ser utilizados (Friebe et al. 1996). Essa técnica 

permite analisar a heterocromatina de forma mais detalhada que o bandeamento C, em virtude 

da especificidade de cada fluorocromo. 

 Guerra (1993) encontrou uma grande quantidade de bandas heterocromáticas 

CMA+/DAPI- no cariótipo de seis espécies de Citrus e identificou heteromorfismo entre 

vários pares cromossômicos. Diferenças no padrão de bandas, com uso da coloração 

CMA/DAPI e bandeamento C foram descritas em seis espécies do gênero Sesbania (Forni-

Martins e Guerra 1999). Por outro lado, De Carvalho e Guerra (2002) encontraram padrões de 

bandas semelhantes entre cultivares e espécies de Manihot, com o uso dos fluorocromos 

CMA e DAPI, sugerindo alta estabilidade cariotípica para o gênero. Além de permitir uma 

melhor caracterização dos cromossomos, essa técnica parece não alterar a morfologia e 

estrutura cromossômica, como ocorre com o bandeamento C, o que a torna mais indicada para 

a análise cariotípica de espécies com cromossomos pequenos (Guerra 1993).  

 

 

2.3 – Hibridização in situ 

 

 A hibridização in situ é uma das técnicas citogenéticas mais recentes e tem contribuído 

para um detalhamento ainda maior do estudo cariotípico de diversas espécies vegetais. Esta 

técnica foi desenvolvida por Gall e Pardue (1969) há mais de 30 anos, para localizar ácidos 

nucléicos diretamente nos cromossomos (McNeil et al. 1991). O método consiste em 

desnaturar e hibridizar fragmentos de DNA ou RNA conhecidos e marcados (sondas) com o 

DNA ou RNA (alvo) existente nas células de um organismo em estudo. As seqüências mais 

comumente utilizadas no estudo cariotípico são as de DNA ribossomal 5S e 45S. A utilização 

desta técnica melhorou a resolução e aumentou a confiabilidade na caracterização cariotípica. 
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No feijão caupi [Vigna unguiculata (L.) Walp.], foi encontrado um número muito superior de 

sítios de DNAr (10 sítios) em relação ao número de regiões organizadoras de nucléolos (ca. 2) 

descritas anteriormente com nitrato de prata, que revelou apenas os sítios ativos (Guerra et al. 

1996). 

A hibridização in situ também vem sendo empregada com sucesso em estudos de 

caracterização cromossômica de plantas cultivadas. O número e a posição das seqüências de 

DNAr 5S e 45S em três espécies de cana-de-açúcar mostrou a relação entre o nível de ploidia 

e o número de sítios de DNAr (D’Hont et al. 1998). Um mapeamento físico cromossômico 

através da hibridização in situ de seqüências gênicas e de DNAr 5S e 45S foi realizado em 

espécies de cevada (Hordeum vulgare) comparativamente ao mapa genético previamente 

descrito (Leitch e Heslop-Harrison 1993). Outro estudo envolvendo o mapeamento físico 

revelou mudanças, principalmente, na posição dos sítios de DNAr 5S em diferentes espécies 

de Hordeum (Taketa et al. 1999). Diferenças no número, tamanho e posição dos sítios de 

DNAr podem ocorrer entre espécies proximamente relacionadas. Alterações estruturais por 

meio de rearranjos cromossômicos como, por exemplo, deleções e translocações, podem 

explicar esse tipo de variação (Schubert e Wobus 1985; Zurita et al. 1997). Por outro lado, a 

análise em cultivares de laranja doce (C. sinensis) revelou um padrão constante de bandas 

CMA+ e sítios de DNAr 5S e 45S (Pedrosa et al. 2000). Estabilidade cariotípica também foi 

relatada em relação ao número de sítios de DNAr 5S e 45S entre cultivares de aspargo 

(Asparagus officinalis L.) por Melo e Guerra (2001) e mandioca (Manihot esculenta Crantz) 

por De Carvalho e Guerra (2002). 

 

 

2.4 – Citogenética do gênero Citrus 

2.4.1 – Número cromossômico, características gerais e poliploidia 
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Os estudos citogenéticos iniciais em Citrus realizados por Strassburger (1907) e 

Osawa (1912), citados por Krug (1943), descreveram o número cromossômico básico x=8 

para o gênero. O número cromossômico haplóide correto, n=9, foi descrito pela primeira vez 

por Frost (1925) e confirmado posteriormente por diversos autores em várias espécies do 

gênero (Longley 1925; Krug 1943; Krug e Bacchi 1943; Guerra et al. 1997). Apesar da 

grande diversidade morfológica, as espécies de Citrus e gêneros relacionados apresentam, em 

geral, cromossomos de tamanho pequeno (1 a 3,5 µm) e morfologia (meta a 

submetacêntricos) pouco variável (Sharma e Bal 1957; Agarwal 1987; Roose et al. 1998; 

Guerra et al. 1997). Isso explica o fato de que muitas informações citológicas registradas na 

literatura se refiram apenas ao número cromossômico ou a poucas características 

morfológicas. 

Sharma e Bal (1957) analisaram o cariótipo de quatro espécies de Citrus, classificando 

os cromossomos em 10 diferentes tipos com base no comprimento cromossômico e na 

posição das constrições primárias e secundárias. Esses autores descreveram ainda 

cromossomos denominados marcadores, os quais possibilitaram a distinção entre as espécies 

de acordo com a presença ou ausência desses tipos cromossômicos. Entretanto, alguns autores 

contestaram os resultados de Sharma e Bal (1957) apontando falhas nos métodos de medição 

e identificação dos tipos cromossômicos. Posteriormente, Guerra et al. (1997) analisaram 

convencionalmente 20 espécies de Citrus além de híbridos interespecíficos, não encontrando 

nenhuma variação cromossômica numérica ou morfológica evidente. Esses autores relataram 

diferenças apenas em relação ao número e posição das constrições secundárias entre os 

acessos investigados. 

Em geral, as espécies de Citrus são diplóides, mas raramente são encontrados 

indivíduos poliplóides, principalmente triplóides e tetraplóides em cultivo (Frost 1925; Krug 
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1943). A poliploidia pode ocorrer naturalmente devido à formação de gametas não-reduzidos, 

pela duplicação do conjunto cromossômico em células somáticas ou ainda por indução através 

de cruzamentos entre espécies diplóides ou entre diplóides divergentes e tetraplóides (Esen e 

Soost 1971; Lee 1988). 

A triploidia, uma das formas poliplóides de maior interesse no melhoramento de 

Citrus, devido à formação de frutos sem sementes, é obtida a partir da fusão de um gameta 

diplóide (2n) com um gameta haplóide (n). Em Citrus, tem sido demonstrado que o gameta 

diplóide é fornecido preferencialmente pela planta-mãe (Esen e Soost 1971; Esen et al. 1979). 

A lima ácida ‘Tahiti’ é o triplóide de origem natural que melhor exemplifica uma espécie 

poliplóide com grande importância econômica. Além de ser altamente produtivo e apresentar 

apenas umas raras sementes em poucos frutos, possui ainda outras características próprias 

para o consumo e industrialização (Krug e Bacchi 1943; Gayet et al. 1995). 

Os tetraplóides são, em geral, plantas apogâmicas produzidas a partir do tecido nucelar 

por duplicação cromossômica de suas células mitóticas (Cameron e Frost 1968). Quando 

adultas, as plantas tetraplóides apresentam geralmente crescimento lento, frutos de tamanho 

pequenos, sem valor comercial, além de uma forte redução no porte da planta com a formação 

de copas compactadas. Entretanto, podem ser utilizados como porta-enxertos em programas 

de melhoramento ou como doadores de gameta diplóide na obtenção de plantas triplóides 

(Starrantino e Recupero 1981). As cultivares triplóides de pomelo Oroblanco e Melogold 

foram obtidas a partir do cruzamento de diplóides com tetraplóides (Soost e Cameron 1980, 

1985). 
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2.4.2 – Análise meiótica 

 

 A meiose em células-mãe de pólen de Citrus mostra, normalmente, a ocorrência de 

nove cromossomos bivalentes, porém podem ocorrer algumas alterações do tipo pontes 

anafásicas, univalentes, além de muitos fragmentos (Raghuvanshi 1962; Selito-Boaventura e 

Pio 1989). Agarwal (1987) analisou o comportamento meiótico de algumas espécies e 

híbridos, relatando que os nove bivalentes formaram associações secundárias, arranjando-se 

em grupos de três na primeira divisão meiótica. Essas alterações têm sido atribuídas à 

heterozigosidade cromossômica estrutural do tipo inversões e translocações, podendo estar 

relacionadas à origem híbrida da maioria das espécies de Citrus (Barrett e Rhodes 1976). 

Entretanto, muitos híbridos diplóides intergenéricos e interespecíficos apresentam meiose 

totalmente normal. A análise meiótica em híbridos artificiais e espécies supostamente híbridas 

não revelou alterações significativas, indicando alta homeologia cromossômica entre os 

parentais e sugerindo um parentesco comum entre as espécies analisadas (Agarwal 1987; 

Cornélio 1994).  

 Em algumas cultivares triplóides, tem sido observado que os microsporócitos e os 

megasporócitos degeneram num estágio inicial de desenvolvimento e, em outras, univalentes, 

bivalentes e trivalentes são formados durante a microsporogênese. Nesse caso, o número de 

cromossomos que migra para cada pólo é muito variável e os micrósporos formados 

apresentam tamanho e número variados, sendo os grãos de pólen freqüentemente anormais. 

Por esta razão, os triplóides são, em geral, estéreis produzindo, frutos com raríssimas 

sementes (Krug e Bacchi 1943; Frost e Soost 1968). A microsporogênese analisada em 

algumas cultivares tetraplóides mostrou que, assim como nos triplóides, os microsporócitos 

degeneram em estágios iniciais da primeira meiose ou simplesmente não são formados. Em 

umas poucas cultivares que chegam a formar micrósporos, observou-se em maior proporção a 
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presença de quadrivalentes, além de univalentes e trivalentes. Cada microsporócito forma, em 

geral, mais de quatro micrósporos, resultando em poucos esporos viáveis (Frost e Soost 1968; 

Lee 1988). 

 

 

2.4.3 – Técnicas de bandeamento empregadas 

 

 O bandeamento C revelou em Citrus numerosos blocos heterocromáticos e detectou 

padrões de bandas diferentes entre as espécies analisadas (Guerra 1985; Liang 1988; Wei et 

al. 1988). Entretanto, este método não se mostrou satisfatório, pois a morfologia dos 

cromossomos foi marcadamente afetada e o padrão de bandas apresentou algumas variações, 

inclusive em uma mesma lâmina. 

 A coloração com CMA/DAPI, por outro lado, tem sido a mais indicada no estudo 

citogenético dos citros, pois essas espécies apresentam grandes blocos CMA+ que permitem 

identificar vários cromossomos do cariótipo, além disso, preserva melhor a morfologia 

cromossômica e apresenta alta reprodutibilidade nos resultados (Guerra 1993). Esta técnica 

tem revelado que as espécies de Citrus mais importantes (laranjas, limões e tangerinas), além 

de espécies afins, apresentam polimorfismo interespecífico e alto grau de heterozigosidade 

cromossômica em relação ao padrão de bandas CMA+/DAPI-. 

 A heterocromatina é localizada principalmente nos telômeros dos braços longos, com 

poucas bandas terminais nos braços curtos e regiões proximais (Guerra 1993; Guerra et al. 

2000; Pedrosa et al. 2000; Befu et al. 2001). Tem sido demonstrado que, além das diferenças 

na localização da heterocromatina nos cromossomos, sua quantidade é muito variável entre 

espécies da subfamília Aurantioideae. Miranda et al. (1997a) analisaram o padrão de 

distribuição das bandas CMA+ em espécies de Citrus, Poncirus e Fortunella e encontraram 
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um padrão de bandas semelhante entre as espécies de Citrus e Poncirus. Por outro lado, o 

cariótipo dos dois acessos de Fortunella analisados foi muito divergente em relação aos dois 

primeiros gêneros, mostrando alto percentual de heterocromatina. Guerra et al. (2000) 

observaram proporções ainda maiores de heterocromatina em Murraya paniculata (L.) Jack. 

A hibridização in situ tem sido utilizada em Citrus e espécies próximas a fim de obter 

maior diferenciação cromossômica e aumentar o número de cromossomos marcadores 

descritos com a técnica de CMA/DAPI. Matsuyama et al. (1996) localizaram as sequências de 

DNAr 26S e a disposição do DNA telomérico em C. sinensis. Esses autores mostraram que os 

sítios de DNA ribossomal coincidiram com as regiões CMA+/DAPI-. Pedrosa et al. (2000) 

evidenciaram igual distribuição das bandas CMA+ e sítios de DNAr 45S em cultivares de C. 

sinensis, além de localizarem os sítios de DNAr 5S. O padrão cromossômico heterozigótico 

relatado por esses autores sugeriu uma origem híbrida para esta espécie. 

Miranda et al. (1997b) encontraram quatro sítios de DNAr em ‘Meiwa kumquat’ 

(Fortunella crassifolia Swing.), os quais coincidiram com as regiões de heterocromatina 

CMA+. Esses autores identificaram novos cromossomos marcadores, além de novos locos 

para genes de RNAr em relação aos sítios localizados nos cromossomos tipo C e sugeriram 

origem híbrida para este acesso, devido a diferenças no tamanho desses sítios de DNAr entre 

os cromossomos homólogos. Similarmente, Roose et al. (1998) identificaram cromossomos 

marcadores extras, além de alto nível de heterozigozidade cromossômica em espécies de 

Citrus, Poncirus e híbridos relacionados, mediante a associação das técnicas de hibridização 

in situ, com sondas de DNAr 5S e 45S e CMA/DAPI.  
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2.4.4 – Relação entre espécies de Citrus baseada em análises bioquímicas e moleculares 

 

Até metade da década de setenta, a taxonomia de Citrus desenvolveu-se com base em 

características morfológicas e geográficas. Posteriormente, diversos estudos bioquímicos e 

moleculares foram realizados para o melhor entendimento das relações filogenéticas das 

espécies cítricas. Barrett e Rhodes (1976) concluíram que existem apenas três espécies 

ancestrais de todos os citros (C. reticulata, C. medica e C. grandis), sendo todas as demais 

consideradas híbridas. Esses autores basearam-se na análise filogenética de dados 

bioquímicos e morfológicos de folhas, flores e frutos de 146 acessos. A diversidade 

isoenzimática investigada em 198 cultivares de Citrus proporcionou a divisão de suas 

espécies em dois principais grupos, um formado pelas laranjas e tangerinas e outro 

abrangendo as limas, limões, cidra e pomelos (Asíns et al. 1998). 

De acordo com Swingle (1943), os limões apresentam possivelmente origem híbrida. 

Posteriormente, esta hipótese foi reforçada através de dados bioquímicos e moleculares 

indicando C. medica como um dos ancestrais das limas e limões (Malik et al. 1974; Roose et 

al. 1998; Nicolosi et al. 2000). 

Herrero et al. (1996), com base em dez sistemas isoenzimáticos, concluíram que 

tangerina, laranja doce, limão e pomelo apresentam baixa variabilidade genotípica. 

Entretanto, encontraram alto percentual heterozigótico entre as limas (C. aurantifolia, C. 

limettioides e C. latifolia) e limões (C. limon, C. karna, C. meyeri e C. volkameriana), 

sugerindo uma origem híbrida para esses materiais. As laranjas e pomelos, por outro lado, 

apresentaram baixos índices de heterozigosidade, sugerindo processos de auto-polinização e 

períodos de adaptação ao longo de sua evolução. As limas foram provavelmente originadas a 

partir de um cruzamento envolvendo três espécies C. medica, C. grandis e uma espécie do 

gênero Microcitrus (Barrett e Rhodes 1976). 
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Torres et al. (1978) observaram, com base em padrões isoenzimáticos, forte 

relacionamento entre as tangerinas e laranjas (C. sinensis e C. aurantium), podendo estas 

últimas terem surgido a partir do cruzamento entre C. grandis e uma espécie de tangerina. 

As diversas cultivares de citros com características morfológicas distintas refletem 

pequenas diferenças no DNA individual, podendo ser causadas por inserções ou deleções, 

difíceis de serem detectadas por métodos como os de isoenzimas. 

Mais recentemente técnicas moleculares, principalmente utilizando RAPD-DNA 

Polimórfico Amplificado Aleatoriamente (Random Amplified Polymorphic DNA) e RFLP-

Polimorfismo no Comprimento de Fragmentos de Restrição (Restriction fragment lenght 

polymorphism), têm sido bastante empregadas. Coleta Filho et al. (1998) analisaram a 

diversidade genética entre espécies e híbridos de tangerinas utilizando 23 primers, produzindo 

109 marcadores RAPD, dos quais 45 foram polimórficos. Alto índice de similaridade genética 

foi detectado sugerindo uma estreita relação genética entre os acessos. Esses autores 

propuseram a inclusão das espécies analisadas dentro de C. reticulata, ao invés de um grande 

número de espécies como proposto por alguns sistemas de classificação. 

Roose (1988) analisou marcadores RFLP em 68 cultivares de citros. Os resultados 

mostraram altos níveis de heterozigozidade, sugerindo uma origem híbrida para a maioria dos 

acessos. Similarmente, alta heterozigosidade foi encontrada entre 45 espécies de Citrus 

analisadas, exceto nas espécies C. reticulata, C. grandis e C. medica, as quais apresentaram 

“fragmentos únicos”, sendo consideradas espécies básicas do subgênero Citrus (Federici et al. 

1998). 

Seqüências de nucleotídeos de 15 pb, incluídas nas chamadas VNTR-Sequências 

Adjacentes Repetidas em Número Variável (Variable Number of Tandem Repeats) ou 

minissatélites foram utilizadas no estudo da variabilidade genética entre cultivares de 

tangerinas e laranjas, além da distinção de “seedlings” de origem zigótica e nucelar a partir de 
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uma progênie de C. volkameriana. A análise dos fragmentos de DNA amplificados revelou 

não só a origem dos indivíduos, como também a distinção entre dez cultivares de C. 

reticulata, distribuindo-as em sete grupos, com base nos percentuais de similaridade. Por 

outro lado, este método não foi capaz de diferenciar as cultivares de C. sinensis (Luro et al. 

1995).  

Fann et al. (2001) avaliaram a evolução do DNA satélite, em espécies de Citrus e 

Poncirus, e demonstraram a ocorrência de pequenas variações entre elas. A maioria dos 

monômeros apresentou 181 pb e um conteúdo de guanina e citosina de 60% e 68%, 

representando uma média superior de GC para os genomas de Citrus. Esses autores 

concluíram que as pequenas diferenças observadas indicam que as sequências analisadas 

pertencem a uma família de DNA satélite que sofreu modificações espécie-específicas ao 

longo da evolução. 

Os ISSR-Inter-Simple Sequence Repeats (Sequências Repetidas Inter-Simples), 

constituídos de repetições de 2-4 nucleotídeos, foram amplificados para localizar 

polimorfismos entre 68 cultivares de Citrus geneticamente relacionadas. Embora muitos 

acessos tenham apresentado bandas monomórficas, foi possível encontrar polimorfismos 

distintos para laranja doce, pomelo, limão e tangerina (Fang e Roose 1997). 

Nicolosi et al. (2000) analisaram Citrus e gêneros relacionados com base em 

marcadores RAPD e nove iniciadores espécie-específicos do tipo SCAR-Regiões 

Amplificadas de Seqüências Caracterizadas (Sequence-Characterized Amplified Regions) 

encontrando uma estreita relação genética entre C. aurantifolia e C. macrophylla, sugerindo 

esta última, juntamente com C. medica, como espécies ancestrais das limas. Esses autores 

concluíram ainda, com base no DNA de cloroplasto, que C. medica e C. sinensis ou C. 

aurantifolia seriam os ancestrais paterno e materno de C. limettioides, respectivamente. Nesta 

mesma análise, C. grandis, C. paradisi e C. sinensis foram proximamente relacionadas. 
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Abstract. Karyotypes of 93 individuals belonging to 18 accessions of mandarins, mandarin 

hybrids and two related species were analysed with the fluorochromes CMA and DAPI, to 

identify marker chromosomes. The karyotypes revealed highly differentiated banding patterns 

and could be classified in four groups according to the presence/absence of chromosomes 

with three bands (type A) or with two bands (one proximal and one terminal, type B, or both 

terminals, type C). The accessions of group I exhibited the simplest karyotypes (lacking 

chromosome types A, B and C), represented by ‘Sunki’ and ‘Cleopatra’. Group II (lacking 

chromosome types A and B) included three accessions of Mediterranean mandarins and 

‘Cravo’ mandarin, all of them with very similar and almost completely homozygous 

karyotypes. All other karyotypes of groups II and III (lacking chromosome type A) were 

heterozygous for one or more chromosome pairs and most of them seemed to be hybrids 

derivatives from non-mandarin accessions. Group IV (with chromosome types A and B) was 

represented only by two heterozygous hybrids (‘Murcott’ and ‘King’). The karyotype of most 

hybrids agrees with one of the possible combinations resulting from chromosome types 

segregation from their putative ancestor karyotypes, but at least ‘Orlando’ seemed to be a 

more complex hybrid. Comparing with banding patterns of other Citrus species, those of 

group I and the Mediterranean mandarins are the best candidates to represent C. reticulata 

(sensu Swingle) as a true species. 

 

 

Key words: Mandarins, CMA banding, chromosome markers, Citrus hybrids. 
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The genus Citrus L., is both the most important fruit crop in the world and an almost 

unsolvable taxonomic group. It was formerly subdivided by Swingle (1943) into the 

subgenera Papeda, a group of primitive species, and Citrus, which includes all commercially 

important citric species. The two main classification systems of Citrus differ largely in terms 

of the number of species accepted: 16 species according to Swingle (1943) and 162 species 

according to Tanaka (1977). Scora (1975), based on biochemical studies of several species, 

and Barrett and Rhodes (1976), based on a phylogenetic analysis of 146 morphological and 

biochemical traits in 43 accessions, concluded that there exist only three species [C. reticulata 

Blanco, C. medica L. and C. grandis (L.) Osb.], considering the remaining groups as hybrids. 

In spite of the evidences largely favourable to Swingle’s system, Tanaka’s nomenclature 

remains by far the most widely used. The correspondence between the two systems has been 

carefully preserved (Blondel 1978). 

The taxonomic conflict among Citrus species has been attributed to several factors: 

intense apomictic reproduction by nucellar embryony; expression of characters of young 

plants in nucellar bud embryos; wide cross compatibility, resulting in many natural and 

artificial hybrids highly vigorous and fertile; cultivar selection often from spontaneous 

somatic mutations, and a long history of cultivation (Cameron and Frost 1968, Davies and 

Albrigo 1994, Moore 2001). Apparently, after cultivation many Citrus species lost their 

species identity. Even so, Asíns et al. (1998), based on isoenzyme diversity of 198 cultivars of 

Citrus and related genera, were able to distinguish two main groups of cultivated species: the 

orange-mandarin group and the lime-lemon-citron-pummelo group. 

More recently, several authors tried to find out the relationships between Citrus 

accessions, using mainly isozyme and molecular markers (Moore 2001). In general, a variable 

heterozygosity level associated with low interspecific variation has been found, but no clear 

consensus about the relationships between cultivated and wild species has been established.  
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Mandarins are the most diversified group of citric fruits, including both 

monoembryonic and polyembryonic cultivars and many interspecific hybrids (Hodgson 1967, 

Barrett and Rhodes 1976). Nevertheless, a remarkable similarity among mandarin cultivars at 

the molecular and isoenzymatic level has been reported (Esen and Scora 1977, Machado et al. 

1996, Coletta Filho et al. 1998). According to Tanaka (1969, 1977) there are 36 mandarin 

species whereas Swingle recognized only three species, one of them, C. reticulata, 

comprising 34 species of Tanaka’s system (Swingle 1967). 

Chromosome analyses have shown that, with the exception of a few polyploids, the 

genus has a stable chromosome number of 2n=18, with a limited number of chromosome 

markers in the conventional karyotype (reviewed by Guerra et al. 1997). However, when the 

chromosomes of six species of Citrus were double stained with the fluorochromes 

chromomycin A3 (CMA) and 4’-6-diamidino-2-phenylindole (DAPI), they exhibited many 

CMA+/DAPI− bands (CMA banding) with a high level of heterozygosity and interspecific 

karyotype diversification (Guerra 1993). Previous works using C-banding resulted in a 

banding pattern similar to CMA/DAPI staining, but there were technical disadvantages in 

relation to fluorochrome banding (Guerra 1985, 1993). In situ hybridization with 5S and 45S 

rDNA probes added some extra markers to the karyotypes (Matsuyama et al. 1996, Miranda 

et al. 1997a, Roose et al. 1998, Pedrosa et al. 2000) but a clear distinction between cultivars 

was only possible with CMA banding.  

In spite of the chromosomal variability among Citrus species, analysis of several C. 

sinensis cultivars with CMA banding has revealed a heterozygous, but stable, karyotype 

(Matsuyama et al. 1996, Miranda et al. 1997b, Pedrosa et al. 2000). On the other hand, the 

analysis of a single cultivar of C. reticulata displayed a rather homozygous karyotype (Guerra 

et al. 2000).  
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In the present work, the CMA banding pattern of 18 accessions of the orange-

mandarin group was analysed, including the putative hybrids C. aurantium (L.) and C. 

sinensis (L.) Osb. The results revealed a large diversity of banding patterns among mandarins, 

with only a few cultivars seeming to be homozygous. They further support the hypothesis that 

C. reticulata (sensu Swingle) may be one of the basic species of the genus and cast doubt 

upon the assumed ancestry of some hybrids.  

 

 

Material and methods 

 

Seedlings or adult plants of 18 accessions from the Citrus Germplasm Bank of the 

EMBRAPA- Cassava and Fruit Crops, Cruz das Almas, Bahia, Brazil, were analysed. The 

accessions and the number of individuals analysed are listed in Table 1. 

Root tips from germinating seeds were pre-treated with 8-hydroxyquinoline (0.002M) 

for 20-24 h at 10 oC before fixation in ethanol:acetic acid 3:1. Seeds with at least three 

seedlings each were preferentially used in order to increase the chance of working with 

nucellar embryos. Thus, a banding pattern repeated in two or more seedlings would probably 

represent the nucellar or maternal karyotype. Additionally, apical meristem from adult plants 

(scions) of C. aurantium, ‘Clementine de Nules’ (C. clementina Hort. Ex Tan.) and ‘Murcott’ 

were pretreated and fixed in the same manner, in order to compare the karyotypes of seedlings 

with those of the mother plant.  

Slide preparation and CMA/DAPI double staining followed Schweizer and Ambros 

(1994). The meristems were washed twice in distilled water (10 min each), digested with a 

2% cellulase-20% pectinase solution (1-1.5 h) and squashed in 45% acetic acid. Only one root 

tip was used in each slide, in order to avoid mixing nucellar and zygotic seedlings. After 



Carvalho R. Variabilidade cromossômica e relação entre espécies e cultivares de Citrus 54 

coverslip removal in liquid nitrogen the slides were aged for three days, stained with CMA (1 

h), counterstained with DAPI (30 min), and mounted in McIlvaine’s (pH 7.0) buffer-glycerol 

v/v 1:1. Conventional chromosome staining was performed with Giemsa, as described in 

Guerra et al. (2000). 

Metaphases of three to seven slides per accession were photographed and analysed to 

identify the banding pattern of the accession. Slides with a banding pattern different from the 

dominant one in that accession were registered as zygotic seedlings. Photomicrographs were 

taken on Kodak Tri-X Pan film and the negatives were digitized with a film scanner. 

Alternatively, images of the best cells were captured with a Cohu camera and analysed using 

the QFISH program of Leica.  

 

 

Results 

 

All karyotypes analysed were diploids (2n=18) with a large number of highly reproducible 

and clearly identified CMA+/DAPI− bands, preferentially located at the end of the long arms. 

Proximal bands sometimes were weekly or neutrally stained with CMA, but they were 

unambiguously recognized as DAPI− bands in all cases. With DAPI, chromosome 

morphology could be better distinguished (Fig. 2b, f, n and 3b, h).  

 

 

Chromosome types 

 

The chromosome types of Citrus species suggested by Guerra (1993), based on the number 

and position of CMA+ bands of six different karyotypes, have been modified in the present 

work for a more precise description of the banding pattern variation. Figure 1 shows a scheme 
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including those chromosome types described in Guerra (1993) and the modifications 

introduced here. Types A (two telomeric and one proximal band), B (one telomeric and one 

proximal band) and C (two telomeric bands) have been maintained as before. Chromosome 

types D, E and F have been modified as follows: type D has a single terminal band either 

large or small; type E has a proximal or interstitial band, and type F has no CMA+ band. 

These changes were necessary because the distinction between the former types D (one large 

telomeric band) and E (one small telomeric band) was not sufficiently precise. Furthermore, 

chromosomes with a single subterminal to proximal band were not observed in previous 

works and have been found here in C. depressa Hayata as well as in accessions of C. limon 

(L.) Burm. F. and some related species (unpublished data). Type FL (Guerra et al. 2000) has 

been maintained to describe the largest F chromosome, generally the first or the second 

largest chromosome of the complement, sometimes with a fine terminal CMA+ band in the 

long arm. In ‘Sunki’ C. sunk Hort. Ex Tan. this large chromosome had a bright terminal band, 

but it was clearly a variation of FL. 

In the current investigation, chromosome types A, B, C and E were rare and easily 

identified, being good chromosome markers for most of the accessions, whereas types D and 

F were the most numerous and therefore less suitable for karyotype characterization. Besides 

the characteristic banding, some of these chromosome types presented other structural 

features in most accessions. Thus, most C chromosomes had different sized bands, with the 

smaller band in the smaller arm (except in ‘Comum’). The proximal CMA+ block of type B 

chromosomes was usually smaller than the terminal one, being specially small in 

‘Shiikuwashá’, ‘Orlando’ and C. aurantium. In prophases or prometaphases it was often 

distended and deeply negative with DAPI (DAPI− −), looking like a dull gap. The same DAPI 

reaction was observed in the proximal band of all type A chromosomes. Similarly, in most 
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karyotypes there were one or two D chromosomes with a large and remarkably brighter 

CMA+ block (CMA++), which was DAPI− − and sometimes detached as a satellite.  

 

 

Chromosomal heterozigosity 

 

Most of the accessions exhibited heterozigosity for at least one chromosome pair. Variability 

in chromosome size or band size, as well as the presence or absence of small bands, were only 

considered when they could be identified in every good cell from different slides. 

Heterozygosity for type D chromosomes was difficult to ascertain because such chromosomes 

were numerous and in many accessions the bands varied gradually in size to the point that 

they were apparently absent, appearing like a type F chromosome. Furthermore, visibility of 

small bands was often influenced by staining intensity. Therefore, small differences between 

karyotypes concerning to the number of D or F chromosomes is meaningless. The only 

heteromorphism that could be assigned for very small bands was that of FL, because this 

chromosome is easily identified. This band was paler and not always visible in one or both FL 

chromosomes of ‘Cleopatra’, ‘Clementine de Nules’, ‘Orlando’, ‘Ponkan’ and C. aurantium, 

therefore it was not included in their karyotype formula. 

The assumption that the most frequently found karyotype in seedlings was the nucellar 

karyotype was confirmed in bud meristems of adult plants of ‘Clementine de Nules’, 

‘Murcott’ and C. aurantium. Only one seedling with zygotic karyotype was detected in 

‘Batangas’, ‘Comum’, ‘King’ and ‘Ponkan’ whereas two of them were found in 

‘Montenegrina’. These individuals were not included in Table 1.  

 

 

 



Carvalho R. Variabilidade cromossômica e relação entre espécies e cultivares de Citrus 57 

CMA banding pattern of each accession 

 

According to the presence of chromosome markers, the 16 accessions of mandarin and 

hybrids analysed could be classified in four groups: I, karyotypes without chromosomes types 

A, B and C; II, karyotypes without A and B; III, those without A; and IV, those with 

chromosomes A and B. Table 1 indicates the karyotype formula of all accessions. Figures 2 

and 3 show CMA/DAPI stained metaphases of all species and cultivars studied, whereas 

Figure 4 shows their corresponding idiogrammes. 

The simplest banding pattern found was that of group I cultivars ‘Sunki’ (Fig. 2a, b) 

and ‘Cleopatra’ (Fig. 2c). They displayed the same karyotype formula (14D + 4F) and were 

almost identical, with six D chromosomes having larger bands, one of them with a 

CMA+/DAPI− satellite (arrow in Fig. 2a, b). The difference between them was due to the FL 

pair, which had a small CMA+ band in both homologues of ‘Sunki’, whereas in ‘Cleopatra’ 

the CMA+ block was weaker or absent. 

Four other cultivars with simple and almost identical banding patterns were 

‘Montenegrina’, ‘do Rio’, ‘Comum’ and ‘Cravo’, all of them with 2C + 10D + 6F (group II). 

The karyotypes of ‘do Rio’ and ‘Montenegrina’ were indistinguishable, whereas the other two 

cultivars displayed small variations. The two C chromosomes were always slightly different 

in size and each chromosome showed bands of different sizes. In ‘do Rio’ and ‘Montenegrina’ 

the smaller bands were fainter than the larger one (Fig. 2d). In ‘Comum’ there was one C 

chromosome with two large bands and another as in ‘do Rio’ and ‘Montenegrina’ (Fig. 2e), 

whereas in ‘Cravo’ they were equally brilliant (Fig. 2g). They also had six D chromosomes 

with larger bands in common, and one or two satellited D chromosomes bearing a secondary 

constriction distended and almost unstained in ‘Comum’ (Figs. 2e, f) or denser and brilliant in 

‘Cravo’ (Fig. 2g). ‘Dancy’ (1C + 12D + 5F), also in group II, had only one C and nine D 
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chromosomes with large bands. One small-banded and one large-banded D chromosome of 

‘Dancy’ were satellited (Fig. 2h). 

In the group III, ‘Oneco’ (1B + 1C + 9D + 7F), ‘Clementine de Nules’ (1B + 1C + 

11D + 5F) and ‘Batangas’ ( 1B + 1C + 10D + 6F) displayed the most similar karyotypes. 

They had in common a similar C chromosome, six or seven D chromosomes with larger 

bands (Fig. 2i, j, l) and a B chromosome with a large proximal band, mainly in ‘Clementine 

de Nules’. In this latter cultivar the CMA+ block of two D chromosomes was observed as a 

satellite after sequential Giemsa staining (Fig. 2j, k). These satellites were of different sizes 

and the chromosome with the largest satellite exhibited sometimes a small band at the 

opposite telomere, like a weakly stained C chromosome.  

C. depressa (1B + 1C + 10D + 2E + 4F) was the only accession with E chromosomes 

(Fig. 2m, n). It had one B with a weak proximal band, one C with bright CMA+ blocks and six 

D chromosomes with larger bands, two of them with a CMA++ block. ‘Ponkan’ (1B + 2C + 

11D + 4F), in this same group, diverged mainly by the presence of two C chromosomes, one 

of them with brighter bands and the other with a satellite in the larger band (Fig. 2o). 

‘Orlando’ (1B + 3C + 7D + 7F) was the single accession with three C chromosomes slightly 

different in size (Figs. 3a, b). ‘Page’ (2B + 1C + 10D + 5F) showed one C chromosome with a 

secondary constriction, as in ‘Ponkan’, and another secondary constriction in one of the two B 

chromosomes. 

‘Murcott’ (1A + 1B + 10D + 6F) and ‘King’ (1A + 1B + 1C + 10D + 5F) were the 

only representatives of group IV. They presented a similar A chromosome and a B  with a 

conspicuous proximal CMA+ band (Fig. 3d, f). In ‘King’ there were two secondary 

constrictions: one in a B and another in a D chromosome. They were sometimes widely 

distended, as the chromosomes were splitted in two parts (Fig. 3e). The single C chromosome 

of ‘King’ had bright and unequal bands.  
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Two other species, assumed to be involved in the origin of the hybrids investigated, 

were analysed: C. aurantium (Fig. 3g, h) and C. sinensis cv. Pêra Vacinada (Fig. 3i). ‘Pêra 

Vacinada’ had the same banding pattern (2B + 2C + 7D + 7F ) described for other cultivars of 

sweet orange (Pedrosa et al. 2000). The karyotype of C. aurantium (1A + 1B + 1C + 8D + 7F) 

was similar to that previously reported (1A + 2B + 1C + 7D + 7F, Guerra 1993) differing only 

by a second B chromosome with a faint proximal band, probably corresponding to an extra D 

observed here.  

Figure 4 shows an idiogramatic representation of all accessions. Homomorphic 

chromosome pairs were represented by a single chromosome and those that were 

heteromorphic were represented by a pair. Small variations in chromosome or band size were 

not represented. The chromosomes were ordered from the A to the F types, with FL pair at the 

end, and from the largest to the smallest. Chromosome and band size are only approximately 

represented. 

 

 

Discussion 

 

Banding patterns are structural features of karyotypes which are well conserved through 

generations and in artificially induced hybrids. In maize, for example, different races are 

characterized by different banding patterns and hybrids between races with different banding 

pattern show the banding characteristic of both parents (Mastenbroek and De Wet 1983, 

Aguiar Perecin 1985). Among Citrus cultivars, conservation of banding patterns has 

previously been demonstrated in several accessions from C. sinensis (Guerra 1993, 

Matsuyama et al. 1996, Miranda et al. 1997b, Pedrosa et al. 2000). Mandarins, on the other 

hand, revealed a remarkable variation of CMA/DAPI banding patterns in the present work, 
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indicating a complex hybridization history. The difference in CMA banding variability 

between cultivars of C. sinensis and C. reticulata (sensu Swingle) is probably related to their 

selection process. Most sweet orange cultivars arose by spontaneuous gene mutations, which 

do not affect the karyotype, whereas many mandarin cultivars were originated from 

hybridization, changing the karyotype through the introduction of alien chromosomes. 

Nevertheless, mandarin selections of the same cultivars, like ‘Montenegrina’ and ‘do Rio’, 

have very little genetic variability (Machado et al. 1996, Bretó et al. 2001) and the same 

karyotype.  

 

 

Chromosome banding variability among mandarins 

 

In the genus Citrus, at least five different chromosome types can be distinguished on the basis 

of CMA/DAPI banding. The original definition of these types, by Guerra (1993), was 

modified in this work, mainly because a new type was discovered (type E). The rarer types, 

A, B, C and E, can be used as marker chromosomes to identify most accessions. 

Chromosome types D and F occur in two or more non-homologous chromosome pairs. 

The type C, although rare, may occur in at least two non-homologous chromosome pairs, 

since three of them were found in the chromosome complement of ‘Orlando’. Moreover, the 

small C chromosome of ‘Ponkan’ and ‘Page’ sometimes displayed a secondary constriction, 

which was not observed neither in other mandarin accessions nor in the two different-sized C 

chromosomes of C. sinensis. Miranda et al. (1997a) demonstrated that the 45S rDNA probe 

hybridizes with one of the bands of C chromosomes in Fortunella crassifolia but not in C. 

sinensis.  
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On the other hand, chromosomes A, B and FL, from different accessions, seemed to be 

true homeologues. The single pair of FL, easily identifiable in the karyotype of all accessions 

and in far related genera (Guerra et al. 2000), is certainly the same homeologous. Similarly, 

the A chromosomes of ‘King’ and ‘Murcott’ were very similar and may be homeologous, 

although three A chromosomes were found in the diploid complement of C. grandis (Guerra 

1993, Befu et al. 2001). Type B chromosomes, found in different accessions with a secondary 

constriction associated with a proximal CMA+ band, may also be homeologous. The size of 

this band varied, being very small in most accessions of mandarins, sweet orange and sour 

orange and larger in ‘Clementine de Nules’, ‘Oneco’, ‘Murcott’ and ‘King’. This CMA+ block 

most probably corresponds to a nucleolus organizer region since it co-localized, at least in C. 

sinensis, with 45S rDNA sites (Matsuyama et al. 1996, Miranda et al. 1997a, Pedrosa et al. 

2000). 

 

 

Karyotype similarity in accessions with low heterozigosity  

 

The banding patterns of the mandarin accessions analysed here allow to separate them into 

four groups, according to the presence or absence of some marker chromosomes. The two 

single accessions of group I, ‘Sunki’ (C. sunki) and ‘Cleopatra’ (C. reshni), showing only 

chromosome types D and F and high homozygosity, contrast with the chromosomal diversity 

and heterogeneity of other groups. These cultivars or species are considered to be natives of 

South China and India, respectively, but they have many morphological characteristics in 

common, such as small, acid fruits, green embryos and polyembryonic seeds (Hodgson 1967). 

They also share biochemical and physiological similarities, like identical small and large 

subunits of rubisco (Handa et al. 1986) or tolerance to salty or highly calcareous soils 
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(Chapman 1968). Their low and similar heterozygosity index for RFLPs and isozymes is an 

indicative of non-hybrid origin (Federici et al. 1998). Herrero et al. (1996) attributed the very 

low heterozygosity of these species to their reproduction from seeds, since they are used as 

rootstock. Taxonomically, they were placed by Tanaka (1969, 1977) into the microsubgroup 

Angustifolia, and like many other mandarins, they have been merged into C. reticulata by 

most authors, mainly supported by Swingle (1943) and later by Scora (1975) and Barrett and 

Rhodes (1976). However, C. reshni was accepted as a valid species by Hodgson (1967) and 

C. sunki was one of the two mandarin species of Tanaka’s system distinguished as a variety 

by Swingle (C. reticulata var. austera).  

 The group II was characterized by the presence of chromosome types C, D and F, 

lacking A and B. It includes the Mediterranean mandarins (C. deliciosa), represented here by 

‘Montenegrina’, ‘do Rio’, ‘Cravo’ and ‘Comum’, with almost identical and homozygous 

karyotypes, except that ‘Comum’ was heterozygous for the C pair. The karyotype of ‘Cravo’ 

(formerly described from another sample by Guerra et al. 2000) suggests that it has a close 

proximity with the Mediterranean mandarins, but the history of this mandarin, widely 

cultivated in Brazil, is unknown. Group II also included ‘Dancy’, with two heterozygotic 

chromosome pairs but with the same chromosome types of this group. Handa et al. (1986), 

based on isoelectrofocusing of rubisco subunits, also grouped ‘Cravo’ and ‘Dancy’ with 

Mediterranean mandarins and separated them from ‘Ponkan’ and ‘King’. 

 

 

High heterozygosity in accessions of hybrid origin 

 

All accessions of group III (without A chromosomes) seemed to be of hybrid origin. C. 

depressa, with a simple B and a C chromosomes, is most probably a hybrid, as supposed by 
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Swingle (1943). ‘Clementine de Nules’ is one of the many selections of C. clementina, a kind 

of mandarin also included by Swingle into C. reticulata. All cultivars of clementine 

mandarins are probably derived by bud mutation from a single plant (Bretó et al. 2001), 

presumably a hybrid between C. deliciosa and C. aurantium (Hodgson 1967), or between a 

mandarin and C. sinensis (Deng et al. 1996, Nicolosi et al. 2000). Both crosses are compatible 

with the karyotype described here. 

‘Oneco’ and ‘Batangas’ had similar and heterozygous karyotypes. The former is 

assumed to be originated from seedlings of ‘Ponkan’ (Hodgson 1967), which is acceptable 

from the karyotype analyses. ‘Page’ is considered a kind of tangelo resulting from a cross 

between tangelo ‘Minneola’ (C. paradisi x C. tangerina) and clementine (C. aurantium x C. 

deliciosa). Considering that all four relatives are heterozygous for one or more chromosome 

pairs, the karyotype resulting from such a cross is particularly difficult to predict, although the 

chromosome constitution found in ‘Page’ is fairly compatible with one of the chromosome 

combinations expected for such a hybrid.  

‘Orlando’ has a remarkable characteristic, rarely found in other known Citrus 

karyotypes: two small and one large C chromosome. The origin of ‘Orlando’ is attributed to a 

cross between the ‘Duncan’ grapefruit C. paradisi and the ‘Dancy’ mandarin C. tangerina 

(Davies and Albrigo 1994). Recently, Befu et al. (2001) described the karyotype of ‘Duncan’ 

as 2A + 1B + 1C + 6D + 8F (converted to the chromosome nomenclature used here). The 

absence of A chromosomes, found in homozygosity in ‘Duncan’, and the presence of three C 

chromosomes in ‘Orlando’ strongly support that a direct ancestry of ‘Orlando’ from C. 

paradisi x C. tangerina (1C + 12D + 5F) is not possible.  

Group IV was only represented here by the putative hybrids ‘King’ and ‘Murcott’, 

characterized mainly by a heterozygous chromosome type A. Swingle (1967) assumed that 

‘King’ was a natural hybrid between a mandarin orange (C. sinensis x C. reticulata) and a 
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pummelo, a sweet orange or a pummelo x sweet orange hybrid. Indeed, the karyotype of 

‘King’ strongly suggests that it is hybrid including pummelo or a closely related germplasm 

as one of its ancestors, since chromosomes type A are common in pummelo and grapefruits 

(Guerra 1993, Befu et al. 2001). Similarly, ‘Murcott’ is supposed to be a tangor that arose 

accidentally in the USA (Davies and Albrigo 1994), although Hodgson (1967) commented 

that its origin is unknown and its history obscure. It is certainly a hybrid different from ‘King’ 

but also descending from a pummelo-like germplasm. Nicolosi et al. (2000) found some 

pummelo-hereditary markers in ‘King’ and ‘Murcott’ that could be related to the presence of 

the chromosome A. 

 

 

The putative ancestral karyotype of mandarins 

 

CMA banded chromosomes proved to be a very useful tool for carrying out a more 

comprehensive analysis of Citrus phylogeny. The results showed that most mandarin 

accessions are heterozygous and may be of hybrid origin. Since chromosomes type A and B 

were found only in a few mandarin hybrids and in the lime-lemon-citron-pummelo group 

(Guerra 1993, Befu et al. 2001), one can speculate that all mandarin karyotypes with these 

chromosome types are hybrids. Chromosomes type C, present in Mediterranean mandarins 

and in most other accessions, may be part of the original mandarin karyotype, but it may have 

arisen de novo once or more times in the genus. On the contrary, type E chromosome, found 

here only in C. depressa, seems to be restricted to a small group of mandarin species.  

From the cytological point of view, the species of group I, with the simplest karyotype 

(only D and F chromosomes), and less probably the Mediterranean mandarins, with a simple 

and homozygous karyotype, seemed to be the best candidates to represent C. reticulata (sensu 
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Swingle) as a true species. According to Gmitter and Hu (1990), C. sunki grows in the wild in 

the province of Yunnan, southern China, together with two putative true species of modern 

citrus, C. medica and C. grandis, and some of the most primitive Citrus subgenus Papeda. 

These authors found a substantial portion of the Citrus gene pool represented in this region 

and suggested that the Yunnan area was a part of the primitive centre of origin of modern 

Citrus species. These data give additional support to the present hypothesis that C. sunki or a 

intimate relative may be the living mandarin closest to the original stock of C. reticulata. 
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Table 1. List of accessions analysed of mandarins, mandarin hybrids and related species. 

Species names according to Tanaka (1969). 

 

Species Cultivar Number of 

individuals

Karyotype 

formula 

    

    

Citrus clementina Hort. ex Tan. 
‘Clementine de 

Nules’ 
6 1B+1C+11D+5F 

C. deliciosa Ten. ‘Montenegrina’ 7 2C+10D+6F 

 ‘do Rio’ 4 2C+10D+6F 

 ‘Comum’ 5 2C+10D+6F 

C. depressa Hayata ‘Shiikuwashá’ 4 1B+1C+10D+2E+4F 

C. nobilis Lour. ‘King’ 7 1A+1B+1C+10D+5F 

C. reticulata Blanco ‘Batangas’ 4 1B+1C+10D+6F 

 ‘Cravo’ 8 2C+10D+6F 

 ‘Oneco’ 3 1B+1C+9D+7F 

 ‘Ponkan’ 5 1B+2C+11D+4F 

C. reshni Hort. ex Tan. ‘Cleopatra’ 8 14D+4F 

C. sunki Hort. ex Tan. ‘Sunki’ 3 14D+4F 

C. tangerina Hort. ex Tan.  ‘Dancy’ 3 1C+12D+5F 

   

 

 

 
Hybrids
Mandarins
    

(C. paradisi Macf. x C. ‘Page’ 4 2B+1C+10D+5F 
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tangerina Hort. ex Tan.) x C. 

clementina Hort. ex Tan. 

C. sinensis (L.) Osb. x C. 

reticulata Blanco ‘Murcott’ 6 1A+1B+10D+6F 

C. paradisi Macf. x C. tangerina 

Hort. ex Tan. ‘Orlando’ 4 1B+3C+7D+7F 

   
 

 
Other species

    

C. aurantium L.  unknown 5 1A+1B+1C+8D+7F 

C. sinensis (L.) Osb. ‘Pêra Vacinada’ 7 2B+2C+7D+7F 
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Figure 1. Chromosome types found in Citrus species, according to the position of CMA+ 

bands. 
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Figure 2. Chromosome complements of mandarin and hybrid cultivars stained with CMA (a, 

c-j, l-o); DAPI (b, f, n) and Giemsa (k). a and b ‘Sunki’; c ‘Cleopatra’; d ‘Montenegrina’; e 

and f ‘Comum’; g ‘Cravo’; h ‘Dancy’; i ‘Oneco’; j and k ‘Clementina’; l ‘Batangas’; m and n 

‘Shiikuwashá’; o ‘Ponkan’. Arrows point large CMA+/DAPI− bands d, m and n or satellites e, 

g, h, k and o. Arrowheads in m and n point CMA+/DAPI− interstitial regions in E 

chromosomes. Chromosome types A, B, and C are indicated by letters. FL type chromosomes 

are marked by asterisks. The bar in o corresponds to 5µm. 
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Figure 3. Chromosome complements of some mandarins and related species stained with 

CMA (a, c-g and i) and DAPI (b and h). a and b ‘Orlando’; c ‘Page’; d ‘Murcott’; e and f 

‘King’; g and h C. Aurantium; i C. sinensis ‘Pêra Vacinada’. Arrow and dots in e show one 

satellite and two secondary constrictions, respectively. Arrosw in b and h indicate DAPI− 

proximal bands. Chromosome types A, B, and C are indicated by letters. FL type 

chromosomes are marked by asterisks. The bar in i corresponds to 5µm. 
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Figure 4. Idiograms with banding patterns of all accessions analysed. The mandarins and 

hybrids were grouped according to their banding patterns. Group I: a ‘Sunki’ and b 

‘Cleopatra’. Group II: c ‘Montenegrina’; ‘do Rio’ and ‘Cravo’; d ‘Comum’ and e ‘Dancy’. 

Group III: f ‘Clementine de Nules’; g ‘Oneco’; h ‘Batangas’; i ‘Shiikuwashá’; j ‘Ponkan’; k 

‘Orlando’ and l ‘Page’. Group IV: m ‘Murcott’ and n ‘King’. o C. aurantium and p C. 

sinensis cv. Pêra Vacinada. Homomorphic homologous chromosomes are represented by a 

single chromosome, heteromorphic homologous chromosomes are represented as a pair. 
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5. Capítulo 2 
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relações com cidras e pomelos 
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Resumo 

 

O padrão de bandas CMA+/DAPI- e a localização dos sítios de DNAr 5S e 45S de 14 acessos 

do grupo lima-limão-cidra-pomelo foram investigados visando identificar as relações de 

similaridade cariotípica dentro desse grupo. Foram encontrados os mesmos tipos 

cromossômicos conhecidos anteriormente em laranjas e tangerinas, além de um tipo com duas 

bandas na região do braço longo em C. aurantifolia. As quatro cultivares analisadas de C. 

limon mostraram um mesmo padrão de bandas e sítios de DNAr, sugerindo que se tratem de 

um único germoplasma diferenciado em cultivares por meio de mutações somáticas. 

Igualmente as duas cultivares investigadas de C. paradisi, ‘Marsh Seedless’ e ‘Henderson’, 

apresentaram o mesmo padrão de bandas. Os limões C. jambhiri, C. limonia e C. 

volkameriana apresentaram cariótipo muito semelhante entre si. Citrus limon diferenciou-se 

desses limões pela presença de um cromossomo C, mas todos pareceram relacionados a C. 
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medica, principalmente pela presença de um cromossomo tipo B muito semelhante. 

Curiosamente, a cultivar ‘Ponderosa’, tida como um limão, foi claramente relacionada aos 

pomelos pela presença de dois cromossomos do tipo A característicos desses acessos. As 

limas, C. aurantifolia e C. limettioides, pareceram também relacionadas a C. medica, tanto 

pelo padrão de bandas CMA quanto pela distribuição dos sítios de DNAr, embora menos 

proximamente que os limões. A presença de um tipo cromossômico em C. aurantifolia 

desconhecido nos demais acessos sugere que essa espécie pode ser derivada de um híbrido 

com algum germoplasma estranho ao subgênero. A análise da distribuição dos sítios de DNAr 

permitiu refinar a comparação entre os acessos. Citrus grandis e C. medica foram os únicos 

acessos homozigotos deste grupo, suportando a hipótese de que essas últimas seriam duas das 

três ou quatro espécies verdadeiras do subgênero Citrus, enquanto os demais acessos seriam 

híbridos. 

 

 

Introdução 

 

As espécies de Citrus (L.) têm sido alvo de numerosos estudos agronômicos, taxonômicos e 

evolutivos. Os limões (diversas espécies) e as limas, doce (C. limettioides Tan.) e ácidas (C. 

aurantifolia Christm. Swing.) ocupam lugar de destaque entre as frutas cítricas, 

principalmente por seu sabor, aroma agradável e elevado conteúdo de vitamina C. A 

taxonomia do gênero, entretanto, é particularmente conflitante, variando o número de espécies 

aceitas desde 16 (Swingle 1967) até 162 espécies (Tanaka, 1977). No sistema de classificação 

de Swingle os limões e as limas estão representados por apenas duas espécies, C. limon (L.) 

Burm. f. e C. aurantifolia, enquanto no sistema de Tanaka são incluídas 34 espécies, a 

maioria delas como limões. Essa diferença nos sistemas de classificação parece estar 
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associada a algumas características reprodutivas do grupo, principalmente as fracas barreiras 

de isolamento reprodutivo entre as espécies e o fenômeno da embriogênese nucelar, que 

assegura uma reprodução vegetativa intensa na maioria das espécies. Além disso, a extensa 

história de cultivo dessas espécies resultou na formação de numerosos híbridos artificiais e na 

seleção de diversas mutações somáticas espontâneas (Barrett & Rhodes 1976; Moore 2001). 

Mais recentemente, tem havido uma tendência a considerar as espécies de Citrus como 

híbridos derivados de cruzamentos entre três espécies básicas (cidra C. medica L., tangerina 

C. reticulata Blanco. e toranja C. grandis (L.) Osbeck), ou entre essas e espécies do 

subgênero Papeda ou de gêneros proximamente relacionados (Scora 1975; Barrett & Rhodes 

1976; Moore 2001). 

Em geral, os limões, apresentam baixa variabilidade genotípica entre suas espécies e 

alta heterozigose, sugerindo uma origem híbrida (Malik et al. 1974; Torres et al. 1982; 

Herrero et al. 1996). De acordo com Swingle (1967), os limões verdadeiros, C. limon, 

constituiriam uma espécie de validade duvidosa, enquanto os demais limões seriam de origem 

híbrida. Dados bioquímicos (Malik et al. 1974) e moleculares (Roose et al. 1998; Nicolosi et 

al. 2000), no entanto, sugerem que todos os limões seriam híbridos e indicam C. medica como 

uma das espécies ancestrais das limas e limões. Igualmente as toranjas (C. grands L. 

Osb.)constituem um grupo antigo e muito diversificado, destacando-se o pomelo (C. paradisi 

Macf.), um possível híbrido entre C. grandis e C. sinensis (L.) Osb., de grande valor 

comercial (Swingle 1967; Hodgson 1967). 

Baseados na diversidade de isoenzimas de 198 cultivares de Citrus e gêneros próximos 

e apoiados por diversas análises anteriores, Asíns et al. (1998) reconheceram duas grandes 

linhas evolutivas entre os citros de maior interesse agronômico: uma constituída pelas laranjas 

e tangerinas, e outra, formada por um grupo maior, reunindo as limas, limões, cidra e 

pomelos. A existência de uma estreita proximidade entre as espécies e híbridos do primeiro 
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grupo foi recentemente comprovada por Cornélio et al. (2003) com base na variabilidade 

cromossômica. Essa análise revelou que apenas dois grupos de tangerinas apresentaram 

homozigose quanto aos padrões de bandas cromossômicas, enquanto as demais tangerinas, 

laranja-doce e laranja-azeda eram heterozigotas e provavelmente híbridas. 

A análise da variabilidade cariotípica dessas espécies tem se mostrado particularmente 

reveladora das relações entre elas. Apesar de apresentarem número cromossômico constante 

2n=18, com tamanho e morfologia cromossômica semelhantes (Guerra et al. 1997, 2000), as 

espécies de Citrus e gêneros afins apresentam alta variabilidade na quantidade e localização 

dos blocos de heterocromatina. A dupla coloração com os corantes fluorescentes cromomicina 

A3 (CMA) e 4’-6-diamidino-2-fenilindol (DAPI) demonstrou numerosas bandas 

CMA+/DAPI- e um padrão semelhante ao do bandeamento C (Guerra 1985, 1993). Diversos 

trabalhos têm comprovado que o bandeamento com cromomicina A3 apresenta melhor 

repetibilidade de resultados e menor alteração nos cromossomos que o bandeamento C, 

permitindo uma clara diferenciação entre a maioria dos acessos investigados (Guerra 1993; 

Miranda et al. 1997a, b; Roose et al. 1998; Befu et al. 2000, 2001; Cornélio et al. no prelo). 

Estudos iniciais do padrão de bandas CMA em limas, limões, cidra, pomelo e toranja 

revelaram alta quantidade de heterocromatina, principalmente nas regiões terminais, além de 

heterozigosidade em pelo menos um par cromossômico (Guerra 1993; Befu et al. 2001). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a relação entre 14 acessos do grupo lima-limão-

cidra-pomelo através do padrão de bandas CMA/DAPI e da localização in situ de sítios de 

DNAr 5S e 45S, visando identificar quais cromossomos poderão ser usados como marcadores 

nesses acessos. Os resultados mostraram que, nesse grupo, apenas C. medica e C. grandis são 

homozigotas, em relação aos tipos cromossômicos, suportando a hipótese de que essas 
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espécies, juntamente com algumas tangerinas, podem estar entre as espécies básicas do 

subgênero Citrus. 

 

Materiais e Métodos 

 

Preparações citológicas de 14 acessos de Citrus foram feitas a partir do meristema apical de 

brotos foliares obtidos do Banco Ativo de Germoplasma de Citros da Embrapa Mandioca e 

Fruticultura, Cruz das Almas, Bahia, Brasil. Foram analisados os seguintes materiais: Citrus 

aurantifolia Swing. (limão ‘Galego’), C. grandis Osb. (toranja ‘Israel’), C. jambhiri Lush. 

(limão ‘Rugoso Mazoe’), C. limettioides Tan. (‘Lima doce da Palestina’), C. limon (L.) Burm. 

f. (limão ‘Eureka IPEACS’, ‘Fino’, ‘lisboa’ e ‘Siciliano’), C. limonia Osb. (limão ‘Cravo 

Santa Cruz’), C. medica L. (cidra ‘Ethrog’), C. medica x C. limon (limão ‘Ponderosa’), C. 

paradisi Macf. (pomelo ‘Marsh seedless’ e ‘Henderson’) e C. volkameriana Ten. et. Pasq. 

(limão ‘Volkameriano’). 

Para análise mitótica, brotos foliares foram pré-tratados com 2 mM de 8-

hidroxiquinoleína a 8 oC por 24 h, fixados em etanol-ácido acético (3:1, v/v) por 2-24 h à 

temperatura ambiente e estocados a –20 oC. As lâminas foram preparadas por digestão 

enzimática em solução de celulase 2% (Sigma) e pectinase 20% (Sigma) a 37 oC por 2 h. O 

material foi esmagado em uma gota de ácido acético 45%, congelado em nitrogênio líquido 

para remoção da lamínula e deixado secar ao ar. 

 

Dupla coloração com CMA/DAPI 

 

A coloração com os fluorocromos CMA e DAPI foi feita de acordo com Schweizer & 

Ambros (1994). Lâminas envelhecidas, por três dias, foram coradas com CMA (0,5 mg/ml) 



Carvalho R. Variabilidade cromossômica e relação entre espécies e cultivares de Citrus 82 

por 1h, em seguida coradas com DAPI (1 µg/ml) por 1/2 h e montadas em glicerol: tampão 

McIlvaine 1:1 (v/v), pH 7,0, contendo 2,5 mM de MgCl2. As lâminas foram envelhecidas por 

mais três dias antes da análise em microscópio de epifluorescência Leica DMLB. 

 

Hibridização in situ 

 

Para localizar os sítios de DNAr 45S foram utilizadas as sondas SK18S e SK25S, contendo 

fragmentos do DNA ribossomal 18S e 25S, respectivamente, obtidos originalmente de 

Arabidopsis thaliana L. (Unfried et al. 1989; Unfried & Gruendler 1990) e gentilmente 

cedidas pelo Prof. Dieter Schweizer, da Universidade de Viena. As sondas foram marcadas 

com biotina-11-dUTP (Sigma) por nick translation. O DNAr 5S foi obtido por PCR, a partir 

do DNA genômico de Passiflora edulis Sims. ou C. aurantifolia Swing., utilizando-se os 

iniciadores de síntese 5'-GTG CGA TCA TAC CAG C(A/G)(G/T)TAA TGC ACC GG-3' e 

5'-GAG GTG CAA CAC GAG GAC TTC CCA GGA GG-3', e simultaneamente marcado 

com digoxigenina 11-dUTP.  

O procedimento e as condições de hibridização in situ foram feitos como descrito por 

Moscone et al. (1996). As sondas foram adicionadas numa mistura de hibridização, a uma 

concentração final de 1,2 a 3,0 ng/µl, contendo 60% de formamida, 5% de dextran sulfato e 

0,1 µg/µl de esperma de salmão em 2xSSC. A mistura de hibridização e as preparações 

citológicas foram desnaturadas a 75°C por 10 min e hibridizadas por 18-20 h a 37°C em 

câmara úmida. O DNAr 45S foi detectado com o anticorpo monoclonal anti-biotina produzido 

em rato (Dakopatts nº M743) e visualizado com um anticorpo secundário produzido em 

coelho, conjugado ao tetrametil-rodamina-isotiocianato (TRITC) (Dakopatts nº R270). A 

sonda de DNAr 5S foi detectada com anticorpo anti-digoxigenina produzido em ovelha 

conjugado com fluoresceína-isotiocianato (FITC) (Boehringer Mannheim nº 1207741) e o 
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sinal amplificado com anticorpo secundário produzido em coelho conjugado com FITC 

(Dakopatts F135, DAKO). As lâminas foram contracoradas com 2 µg/ml de DAPI, lavadas 

rapidamente em 2xSSC e montadas em meio Vectashield H-1000 (Vector Labs). 

As células foram analisadas em microscópio de epifluorescência Leica DMLB e 

capturadas através do software Leica Qfish, utilizando uma câmera de vídeo Cohu-CCD, ou 

fotografadas com filme T-MAX ASA 400 da Kodak, copiadas em papel Kodak Kodabromide 

F3. 

 

 

Resultados 

 

Características gerais das bandas CMA+ e sítios ribossomais 

 

A análise dos cromossomos corados com CMA/DAPI mostrou sempre bandas CMA+/DAPI- 

e nenhuma banda DAPI+. As bandas CMA+ localizaram-se, em sua maioria, nas regiões 

terminais e nos braços longos, e menos freqüentemente nas regiões intercalares e proximais. 

Os cromossomos foram classificados em sete tipos, incluindo os seis propostos por 

Cornélio et al. (no prelo) e mais um tipo G não descrito anteriormente, mostrando uma banda 

terminal e outra subterminal no braço longo (Figura 1). O tipo FL é uma variante do tipo F, 

caracterizado por ser um dos maiores cromossomos do cariótipo, podendo se apresentar sem 

banda (FL
0) ou com uma pequena banda (FL

+), geralmente muito fraca, no telômero do braço 

longo de um dos homólogos. Em alguns cromossomos do tipo D a região heterocromática foi 

subterminal, visível principalmente quando observada pela coloração DAPI. Essa variação, no 

entanto, foi de reconhecimento mais difícil e por isso foi conservada dentro do tipo D. A 

Figura 2 mostra um idiograma de cada acesso analisado, com os cromossomos organizados do 
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tipo A ao tipo F e do maior para o menor. O cromossomo G foi pareado com o maior dos 

cromossomos tipo F. No caso dos pares heteromórficos, foram representados os dois 

homólogos, e nos homomórficos, apenas um. 

Os cromossomos do tipo D e F foram os mais freqüentes, enquanto os tipos A, B e C 

foram mais raros e por isso foram utilizados como marcadores para os acessos. O tipo G foi 

encontrado apenas em C. aurantifolia. Com exceção de C. medica e C. grandis, que 

apresentaram homozigose em relação aos tipos cromossômicos, os demais acessos 

apresentaram pelo menos um par de cromossomos heteromórficos. Foi também observado 

heteromorfismo no tamanho das bandas em todos os acessos. 

O cromossomo tipo A foi encontrado apenas em C. paradisi, C. grandis e no limão 

‘Ponderosa’, mostrando heterozigose em relação ao tamanho das bandas proximal e terminal 

do braço curto. Todos os acessos apresentaram pelo menos um cromossomo do tipo B, 

sempre com a banda CMA+ proximal menor que a terminal. No cromossomo C, encontrado 

apenas em C. limon, C. paradisi, C. grandis e em ‘Ponderosa’, a banda CMA+ do braço curto 

foi menor que a do braço longo (Figura 3). 

A hibridização in situ com sondas de DNAr 45S mostrou que as bandas CMA+ 

proximais observadas nos cromossomos A e B corresponderam sempre a sítios de DNA 

ribossomal. Os demais sítios de DNAr 45S foram geralmente localizados em regiões CMA+ 

de cromossomos tipo D, referido como D/45S. Excepcionalmente foram encontrados sítios 

muito pequenos na região eucromática de dois cromossomos de C. volkameriana e C. 

jambhiri. As seqüências de DNAr 5S foram detectadas sempre na eucromatina de 

cromossomos do tipo D, podendo ocorrer na região oposta à banda CMA+ (D/5S) ou vizinhas 

ao sítio de DNAr 45S (D/5S-45S) (Figura 4). 
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Caracterização cariotípica dos acessos 

 

Citrus jambhiri, C. limonia e C. volkameriana apresentaram cariótipos muito semelhantes 

entre si (1B + 11D + 4F + 2FL
0), tendo um ou dois cromossomos D com uma banda 

subterminal (Figura 3a-f). As quatro cultivares de C. limon analisadas, Eureka IPEACS, 

Lisboa, Fino e Siciliano, também apresentaram a mesma fórmula cariotípica (1B + 1C + 9D + 

5F + 2FL
+) (Figuras 2a-c e 3g). Todos esses acessos apresentaram dois sítios de DNAr 45S, 

em um cromossomo B e em um D, e dois sítios de DNAr 5S (1D/5S e 1D/5S-45S). C. 

volkameriana e C. jambhiri, entretanto, apresentaram ainda dois sítios extras, muito 

pequenos, de DNAr 45S em dois cromossomos, um do tipo D e outro do tipo F (Figura 4b, f). 

 Citrus aurantifolia, com fórmula cariotípica 2B + 10D + 5F + 1G mostrou 

cromossomos do tipo B heteromórficos, tendo o maior B as maiores bandas. O cromossomo 

tipo G, um dos maiores do cariótipo, apresentou a banda telomérica em forma de um ponto 

mediano, provavelmente resultante da associação da heterocromatina terminal das duas 

cromátides (Figura 3h). Apenas um dos cromossomos FL foi claramente identificado, 

enquanto o outro homólogo pode estar representado pelo cromossomo tipo G. Dois ou três 

cromossomos D pareceram ter bandas subterminais. Foram observados três sítios de DNAr 

45S (2B e 1D) e dois sítios de DNAr 5S (1D/5S e 1D/5S-45S) (Figuras 2e e 4i, j). 

 Citrus limettioides apresentou a fórmula cariotípica 2B + 10D + 4F + 2FL
+, 

destacando-se um par de cromossomos do tipo B fortemente heteromórfico, tanto em relação 

ao tamanho desses cromossomos quanto ao de ambas as bandas CMA+. A banda proximal do 

B maior foi encontrada freqüentemente distendida, enquanto no B menor essa 

descondensação não foi observada. Entre os cromossomos D dois deles pareceram ter a banda 

CMA+ subterminalmente localizada (Figura 3j). Este acesso apresentou três sítios de DNAr 

45S, três maiores (2B e 1D) e dois sítios de DNAr 5S (1D/5S e 1D/5S-45S) (Figuras 2f e 4l). 
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Em C. medica (2B + 8D + 6F + 2FL
0), ao contrário de C. limettioides e C. aurantifolia, 

os cromossomos do tipo B foram de igual tamanho. Um par de cromossomos D mostrou 

bandas subterminais (Figura 3k). Foram observados dois sítios de DNAr 45S em 

cromossomos B e dois sítios de DNAr 5S em cromossomos D/5S (Figuras 2g e 4n). 

Citrus grandis (2A + 2B + 2C + 4D + 6F + 2FL
+) também apresentou homozigose para 

os tipos cromossômicos, diferindo no tamanho das bandas dos homólogos A e no tamanho 

dos homólogos do tipo C (Figuras 2h e 3l,m). Algumas diferenças muito pequenas observadas 

entre os homólogos não foram representadas no idiograma da Figura 2. Em C. paradisi, as 

cultivares Henderson e Marsh Seedless apresentaram a mesma fórmula cariotípica (2A + 1B + 

3C + 7D + 3F + 2FL
0). O maior cromossomo do tipo C apresentou a banda do braço curto 

menor que a banda do braço longo (Figura 2i e 3n). Na cultivar Henderson foram observados 

quatro sítios de DNAr 45S (2A, 1B e 1D) e dois sítios de DNAr 5S (1D/5S e 1D/5S-45S) 

(Figura 4o). Na cultivar Ponderosa (2A + 1B + 1C + 6D + 6F + 2FL
0) o único cromossomo C 

apresentou uma das bandas duas ou três vezes maior que a outra e maior que a dos 

cromossomos D (Figuras 2j e 3p). Foram observados três sítios de DNAr 45S (2A e 1B) e 

dois de DNAr 5S em cromossomos D/5S (Figura 4p). 

 

 

Discussão 

 

Características estruturais dos cariótipos do grupo 

 

O padrão de bandas CMA+/DAPI- do grupo de limão-lima-cidra-pomelo mantém as 

características básicas do gênero Citrus descritas inicialmente por Guerra (1993). Um tipo 

cromossômico diferente dos observados anteriormente, com duas bandas no braço longo, foi 
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encontrado em C. aurantifolia. Esse cromossomo pode ter se originado de uma inversão 

subterminal compreendendo parte da eucromatina e heterocromatina de um cromossomo D ou 

do surgimento de um bloco heterocromático subterminal em um cromossomo FL com uma 

pequena banda CMA+ terminal. Esta última hipótese é mais provável, uma vez que apenas 

nesse acesso o par FL não foi claramente identificado. O fato de que esse tipo cromossômico 

não foi observado em outros representantes de Citrus ou em gêneros próximos (Guerra et al. 

2000) sugere que o tipo G seja uma variante mais recente, da mesma maneira que o tipo E, 

encontrado apenas em C. depressa (Cornélio et al. 2003). Por outro lado, espécies do 

subgênero Papeda podem estar envolvidas na origem de C. aurantifolia, uma vez que o 

cromossomo tipo G foi encontrado em C. webberi West. e C. hystrix D.C. (dados não 

publicados). 

 Os cariótipos de alguns acessos aqui analisados foram previamente descritos por 

Guerra (1993), geralmente a partir de plantas provenientes de jardins botânicos. A 

identificação taxonômica constante nesses materiais não foi checada e vários deles parecem 

erroneamente identificados, o que explica a divergência em relação aos dados do presente 

trabalho. Portanto, esses primeiros padrões de bandas, embora possam estar corretos, como no 

caso de C. sinensis, não devem ser considerados. 

 Os padrões de bandas CMA+ da maioria dos acessos analisados revelaram 

heteromorfismo para os tipos cromossômicos, exceto em C. grandis e C. medica. A 

homozigose observada nestas duas espécies não foi total, havendo pequenas alterações no 

tamanho cromossômico ou no tamanho das bandas. As duas cultivares de C. grandis 

analisadas por Befu et al. (2001) apresentaram 3A e 3C, diferindo, portanto, do cariótipo 

encontrado no presente trabalho (2A, 2B e 2C). É conhecido que C. grandis possui numerosas 

cultivares e variedades e um polimorfismo intraespecífico grande (Swingle 1967; Hodgson 
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1967), o que poderia justificar essa variação. Por outro lado, a cultivar de C. medica analisada 

por esses autores teve um padrão de bandas idêntico ao da presente análise. 

Estudos anteriores haviam revelado que várias cultivares de C. sinensis e tangerinas 

apresentavam cariótipos heteromórficos para os tipos cromossômicos, com exceção de dois 

grupos de tangerinas: C. reshni e C. sunki, com 14D e 4F, e C. deliciosa e a cultivar ‘Cravo’, 

com 2C, 10D e 6F (Pedrosa et al. 2000; Cornélio et al. no prelo). Considerando que o 

heteromorfismo para tipos cromossômicos deve ser maior em híbridos que em espécies puras 

é possível que esses dois estoques de tangerina, juntamente com C. grandis e C. medica, 

representem as espécies verdadeiras de Citrus, as quais, por hibridização e retrocruzamentos, 

teriam originado todos os demais acessos do subgênero Citrus, como proposto por diversos 

autores (revisado por Moore 2001). 

 A hibridização in situ revelou que a banda CMA+ proximal de todos os cromossomos 

A ou B, além da banda CMA+ de um ou dois cromossomos D da maioria dos cariótipos, são 

constituídas de DNAr 45S. As demais bandas CMA+ provavelmente são constituídas por 

algum tipo de DNA satélite que também apresenta grande afinidade pela cromomicina A3. 

Fann et al. (2001) demonstraram a ocorrência, em espécies de Citrus e Poncirus, de uma 

seqüência de DNA satélite com monômeros de 181 pb e conteúdo de GC variando entre 60% 

e 68% entre si. Como a cromomicina A3 apresenta maior afinidade por DNA rico em GC 

(Schweizer & Ambros 1994) é provável que esta seqüência esteja distribuída nas bandas 

CMA+ que não apresentam DNAr. Curiosamente, dois sítios menores foram observados na 

região eucromática de algumas cultivares. Isso pode se dever ao tamanho do bloco de DNAr 

ter sido muito pequeno para ser detectado com CMA ou a uma diferença estrutural que 

resultou em uma coloração neutra com CMA (ver Guerra 2000; Cornélio et al. 2003). 

 Dois sítios de DNAr 5S foram visualizados em todos os acessos, geralmente em 

heterozigose, sendo um deles adjacente ao DNAr 45S de um cromossomo D (D/5S-45S) e o 
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outro localizado na extremidade eucromática oposta à banda de outro cromossomo D (D/5S). 

Entre os acessos analisados, apenas C. medica foi homozigota para o cromossomo D/5S. Com 

isso, C. medica pode ter sido um dos pais e o doador desse cromossomo para todos esses 

acessos. 

 

O cariótipo dos limões 

 

A origem dos limões é desconhecida, mas muito provavelmente todos são híbridos. Os 

chamados “limões verdadeiros”, cultivares Eureka, Fino, Siciliano e Lisboa, pertencentes a C. 

limon, apresentaram um cariótipo idêntico. A heterozigose cariotípica, visível tanto nos 

cromossomos marcadores B, C, D e FL quanto nos sítios de DNAr, pode ser a causa da 

heterozigose gênica revelada por marcadores morfológicos, padrões de isoenzimas, óleos 

essenciais e marcadores moleculares (Malik et al. 1974; Bennett & Rhodes 1976; Moore & 

Castle 1988; Luro et al. 1995; Herrero et al. 1996; Nicolosi et al. 2000). 

A heterozigose pode também estar relacionada com as alterações meióticas 

características de híbridos estruturais observadas em C. limon (Longley 1925; Raghuvanshi 

1962). Scora (1975) sugeriu que C. limon seria derivado de C. aurantifolia x C. medica, 

enquanto Nicolosi et al. (2000) sugeriram sua origem a partir de C. aurantium x C. medica. 

Do ponto de vista estritamente citológico, a presença de um cromossomo C e um FL
+ em C. 

limon e a ausência desses cromossomos em C. aurantifolia e C. medica torna a primeira 

hipótese improvável enquanto a última é compatível com esses dados, uma vez que C. 

aurantium apresenta ao menos o cromossomo tipo C. Dados isoenzimáticos também sugerem 

C. aurantium como provável ancestral de C. limon (Torres et al. 1978; Hirai et al. 1986). 

Fang & Roose (1997) analisaram o polimorfismo para marcadores moleculares de 

ISSR amplificados em cultivares de C. limon e encontraram uma alta diversidade, sugerindo 
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uma origem polifilética para essa espécie, o que parece improvável pela identidade dos 

padrões de bandas CMA das cultivares analisadas. Aparentemente, as cultivares de C. limon, 

da mesma maneira que as cultivares de C. sinensis (Pedrosa et al. 2000) e C. clementina 

(Bretó et al. 2001; Cornélio et al. 2003), originaram-se de mutações surgidas em um único 

germoplasma de origem híbrida.  

 Os limões C. jambhiri, C. limonia e C. volkameriana mostraram um padrão de bandas 

CMA e distribuição de sítios de DNAr 5S e 45S muito semelhante entre si, diferindo 

principalmente pela presença de um par de sítios de DNAr muito pequeno em C. 

volkameriana e C. jambhiri. A afinidade entre esses dois acessos foi enfatizada por alguns 

autores, que consideraram C. volkameriana como um provável híbrido de C. jambhiri com 

tangerina (Esen & Scora 1975; Moore & Castle 1988). Devido à semelhança entre os 

cariótipos desses dois acessos, parece pouco provável que C. volkameriana tenha surgido por 

hibridização secundária, embora uma origem a partir de C. jambhiri com um dos acessos do 

grupo de tangerinas C. sunki/C. reshni (carentes dos tipos cromossômicos A, B e C) seria 

compatível com padrões de bandas desses acessos. Scora (1975) propôs que C. jambhiri seria 

um híbrido de C. medica com tangerina, o que também seria possível com o estoque de C. 

reshni/C. sunki. As pequenas diferenças entre os cariótipos desses três tipos de limão e C. 

limon e a similaridade observada em vários outros caracteres (Hodgson 1967; Swingle 1967), 

sugere que eles sejam derivados de ancestrais diferentes, mas geneticamente próximos.  

A presença de dois sítios muito pequenos de DNAr 45S, em heterozigose, em C. 

volkameriana e C. jambhiri parece difícil de ser explicada. É possível que esses sítios existam 

em outros acessos, porém com um nível de repetição inferior e por isso não tenham sido 

detectados. Por outro lado, os sítios de DNAr são conhecidos por apresentarem evolução 

muito rápida e têm sido por vezes encontrados em número e posição imprevistos nos 

cromossomos. Em Hordeum, por exemplo, foram observados sítios muito pequenos de DNAr 
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em H. vulgare mas não em outras cinco espécies diplóides próximas (Taketa et al. 1999). Em 

híbridos de Allium esses sítios parecem ter mudado diversas vezes de posição e de número no 

complemento cromossômico (Schubert & Wobus 1985). 

 

O cariótipo de C. grandis e seus híbridos 

 

A homozigose encontrada em C. grandis é compatível com a meiose regular descrita para 

essa espécie (Banerji 1954), rara em outros citros (Raghuvanshi 1962). Citrus grandis, C. 

paradisi e a cultivar ‘Ponderosa’ são claramente relacionadas pela presença de cromossomos 

A, B e C. Cromossomos A podem ser a principal característica de C. grandis e seus híbridos. 

Citrus paradisi é admitido como um híbrido entre C. grandis e C. sinensis, originado 

em plantações da América Central há menos de 200 anos atrás (Davies & Albrigo 1994). A 

presença de três cromossomos C em C. paradisi sugere que os dois cromossomos de C. 

sinensis ou de C. grandis não são homólogos, podendo migrar junto para um mesmo gameta. 

Os cromossomos C de C. grandis foram muito semelhantes entre si, entretanto, os dois C de 

C. sinensis são de tamanhos bem distintos, podendo ser não homólogos (Guerra 1993; 

Matsuyama et al. 1996; Miranda et al. 1997a, b; Pedrosa et al. 2000). Nesse caso, dois dos 

três cromossomos C de C. paradisi teriam derivado de C. sinensis e o terceiro de C. grandis. 

Isso também explica a origem dos três cromossomos C do tangelo ‘Orlando’, híbrido derivado 

de C. paradisi e C. tangerina (Cornélio et al. 2003), que poderia ter herdado dois 

cromossomos C não-homólogos de C. paradisi e o terceiro de C. tangerina. Para Hodgson 

(1967), a cultivar ‘Ponderosa’ ou ‘Limão Ponderosa’ seria um híbrido entre cidra e limão, o 

que é incompatível com a ausência de cromossomos A nesses supostos ancestrais. O fato de 

que C. paradisi e ‘Ponderosa’ apresentarem dois cromossomos A sugere que não se tratem de 

híbridos primários, mas que derivem de retrocruzamentos com C. grandis ou de cruzamentos 
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entre híbridos primários. Por outro lado, Guerra (1993) e Befu et al. (2001) encontraram três 

cromossomos A no material que analisaram, indicando a existência desses cromossomos em 

diferentes pares de homólogos. 

 

O cariótipo de C. medica e das limas 

 

A participação de C. medica na origem dos limões e das limas C. limettioides e C. 

aurantifolia tem sido proposta em trabalhos recentes (Federici et al. 1998; Roose et al. 1998; 

Nicolosi et al. 2000). Embora a fórmula cariotípica das limas analisadas aparente homozigose, 

elas apresentam forte heteromorfismo do cromossomo B e heterozigose dos sítios de DNAr. 

O cromossomo B grande das limas e limões é idêntico ao de C. medica enquanto o 

cromossomo B pequeno das limas é semelhante ao encontrado em alguns acessos de 

tangerina. A análise de marcadores moleculares do DNA nuclear e do DNA do cloroplasto 

indica C. medica como ancestral paterno de C. limettioides e sugere C. sinensis ou C. 

aurantifolia como ancestral materno (Nicolosi et al. 2000). Citrus sinensis possui dois 

cromossomos C, ausentes em C. limettioides, enquanto C. aurantifolia é cariologicamente 

compatível como ancestral de C. limettioides. 

Scora (1975) e Nicolosi et al. (2000) propuseram que C. aurantifolia seria um híbrido 

de C. medica com um representante do subgênero Papeda. Barrett & Rhodes (1976) 

sugeriram que C. aurantifolia seria um híbrido triplo, envolvendo C. medica, C. grandis e 

Microcitrus, enquanto C. limettioides seria um híbrido mais complexo, derivado de C. 

aurantifolia, C. aurantium, C. limon e C. sinensis. Nesses casos, é difícil avaliar a 

compatibilidade com os dados cariotípicos, uma vez que todos os ancestrais propostos são 

heterozigotos e praticamente qualquer combinação de tipos cromossômicos seria possível. A 

relação entre C. aurantifolia e alguma espécie fora do subgênero Citrus é sugerida pelo fato 
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de que o cromossomo tipo G, presente unicamente em C. aurantifolia, foi também encontrado 

em C. hystrix D.C. e C. webberi West (dados não publicados). 

 Em resumo, o presente trabalho suporta fortemente C. medica e C. grandis como 

espécies verdadeiras, as quais juntamente com um ou dois estoques de C. reticulata sensu 

Swingle poderiam ter dado origem às demais espécies ou cultivares do subgênero Citrus. As 

limas, C. aurantifolia e C. limettioides, aparecem fortemente relacionadas a C. medica, 

embora a primeira possa conter germoplasma estranho ao subgênero. A relação entre limas, 

limões e C. medica é evidenciada pela presença de um cromossomo B grande comum a todos, 

um D/5S em homozigose em C. medica e em heterozigose nos demais e a ausência de 

cromossomos A e C em todos, exceto em C. limon, que possui um cromossomo C. Por outro 

lado, a presença de cromossomos A em C. grandis, C. paradisi e ‘Ponderosa’ separa esse 

grupo dos demais. 
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Figura 1. Tipos cromossômicos encontrados nos acessos do grupo lima-limão-cidra-pomelo 

de acordo com a localização das bandas CMA+. 
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Figura 2. Idiograma representando o padrão de bandas CMA+/DAPI-, fórmula cariotípica e a 

localização dos sítios de DNAr 5S ( , em um dos homólogos e  , em ambos) e 45S ( ). 

a Citrus jambhiri, b C. limonia, c C. volkameriana, d C. limon, e C. aurantifolia, f C. 

limettioides, g C. medica, h C. grandis, i C. paradisi, j ‘Ponderosa’. Os cromossomos foram 

organizados do tipo A ao F, do maior para o menor. O cromossomo G foi agrupado com um 

dos F. No caso de heteromorfismo, os cromossomos foram representados aos pares, e nos 

homomórficos apenas um. 
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Figura 3. Complementos cromossômicos do grupo lima-limão-cidra-pomelo corados com 

CMA (a, c, e, g, h, j, k, l, n e p) e DAPI (b, d, f, i, m e o). (a-b) Citrus jambhiri, (c-d) C. 

limonia, (e-f) C. volkameriana, (g) C. limon, (h-i) C. aurantifolia, (j) C. limettioides, (k) C. 

medica, (l-m) C. grandis, (n-o) C. paradisi e (p) ‘Ponderosa’. Asteriscos indicam 

cromossomos do tipo FL. Setas apontam bandas subterminais. Os tipos cromossômicos são 

indicados por letras. Barra corresponde a 5 µm. 
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Figura 4. Complementos cromossômicos dos acessos do grupo lima-limão-cidra-pomelo 

corados com CMA (a, c, e, g, i, k e m) e hibridizados com sonda de DNAr 5S (verde) e 45S 

(vermelho) (b, d, f, h, j, l, n-p). (a-b) Citrus jambhiri, (c-d) C. limonia, (e-f) C. 

volkameriana, (g-h) C. limon, (i-j) C. aurantifolia, (k-l) C. limettioides, (m-n) C. medica, (o) 

C. paradisi e (p) ‘Ponderosa’. Setas apontam sítios pequenos de DNAr 45S em b e f. Cabeças 

de seta mostram regiões de DNAr 5S em cromossomos D/5S e D/5S-45S. Barra corresponde 

a 5µm. 
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6. Capítulo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padrão de bandas CMA e distribuição dos sítios de DNAr 5S e 
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Resumo 

 

Foram comparados os padrões de bandas CMA+/DAPI- e a localização dos sítios de DNAr 5S 

e 45S nos clones ‘Tahiti IAC 05’ e ‘Tahiti CNPMF 2000’, este obtido por semente. O ‘Tahiti 

IAC 05’ apresentou a fórmula cariotípica 3B + 1C + 14D + 6F + 1FL
0 + 1FL

+ + 1FL
st, com 

cinco sítios de DNAr 45S (3B e 2D) e três sítios de DNAr 5S (2D/5S e 1D/5S-45S). 

Nenhuma combinação dos cariótipos diplóides conhecidos resultaria na fórmula desse acesso. 

Presume-se, porém, que a origem da lima ácida ‘Tahiti’ seja devida à fecundação de um 

gameta diploide de Citrus aurantifolia, ou de um germoplasma próximo, com um gameta 

haplóide de C. limon. A seleção ‘Tahiti CNPMF 2000’ diferiu do ‘Tahiti IAC 05’ pelo padrão 

de bandas de alguns cromossomos. A maioria dessas alterações pareceu ter sido causada por 

mudanças de posição dos sítios de DNAr em um embrião nucelar. Nos dois casos, há 

indicações de que os padrões de bandas CMA podem sofrer alterações em acessos surgidos 
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por sementes. A análise meiótica do ‘Tahiti CNPMF 2000’ foi irregular com formação de uni, 

bi e trivalentes, enquanto o ‘Tahiti IAC 05’ foi totalmente estéril. 

 

 

Introdução 

 

O limão ‘Tahiti’ (Citrus latifolia Tanaka) pertence ao grupo das limas ácidas e se destaca 

como uma das mais importantes frutas cítricas. O nome limão ‘Tahiti’ teve origem, 

provavelmente, quando esta lima ácida foi introduzida nos Estados Unidos, vinda do Tahiti, 

na segunda metade do século XIX (Hodgson 1967). É considerada um híbrido natural, 

originada do cruzamento entre uma cultivar de lima ácida [C. aurantifolia (Christm.) Swing.] 

com o limão verdadeiro, C. limon (L.) Burm. f., ou mais provavelmente entre uma lima ácida 

e a cidra, C. medica. Esses três tipos de citros têm em comum, entre várias outras 

características, o fato de serem originários de uma mesma região, que inclui parte da Índia, 

Malásia e Mianmar (Hodgson, 1967). Swingle (1967) considerou a lima ácida ‘Tahiti’ como 

uma cultivar da lima, C. aurantifolia, enquanto Tanaka (1961) o separou em uma espécie 

própria, C. latifolia, reunida com as limas ácidas C. aurantifolia e doces C. limettioides Tan. 

na subseção Eulimonellus. A similaridade do Tahiti com as limas tem sido comprovada por 

padrões de isoenzimas e marcadores moleculares (Esen & Scora 1977; Herrero et al. 1996; 

Federici et al. 1998). 

Bacchi (1940) e Krug & Bacchi (1943) descreveram a lima ácida ‘Tahiti’ como um 

triplóide, com 2n=27 e associaram a ausência de sementes à triploidia. No gênero Citrus (L.) 

todas as espécies são diplóides (2n=18), mas triplóides e tetraplóides surgem 

espontaneamente entre sementes de plantas cultivadas (Krug & Bacchi 1943; Esen & Soost 

1971; Barrett & Hutchinson 1978; Wakana et al. 1981). Triploidia tem sido também induzida 



Carvalho R. Variabilidade cromossômica e relação entre espécies e cultivares de Citrus 106 

em diferentes cultivares de Citrus (Krug & Bacchi 1943; Cameron & Soost 1969; Oiyama et 

al. 1991). Contudo, entre os poliplóides, apenas o ‘Tahiti’ e a cultivar ‘Bearss’, igualmente 

triplóide e aparentemente derivada da lima ácida ‘Tahiti’ (Hodgson 1967), possuem 

importância econômica, apresentando frutos maiores, casca fina, maior quantidade de suco 

por fruto (30-55%) e maior adaptação ao cultivo em regiões tropicais e subtropicais (Krug & 

Bacchi 1943; Gayet et al. 1995). Além dessas, apenas as cultivares triplóides de pomelo, 

Oroblanco e Melogold, apresentam algum valor comercial (Soost & Cameron 1980; 1985). 

Plantas poliplóides em Citrus podem surgir por via sexual ou somática (Lee 1988). Os 

triplóides sexuais surgem pela fusão de um gameta não-reduzido (2n) com um gameta 

haplóide (n) (Esen & Soost 1971; Wakana et al. 1981). A formação de esporos não-reduzidos 

é geralmente devida a alterações da meiose e varia entre acessos. Contudo, o sucesso do 

desenvolvimento do embrião triplóide depende de um equilíbrio entre o nível de ploidia do 

embrião (3x) e do endosperma (5x), levando a que triplóides bem sucedidos, surgidos de 

cruzamentos 2x X 2x, quase sempre derivem de megagametófitos não-reduzidos (Esen & 

Soost 1971; Lee 1988). 

Citologicamente, os acessos de Citrus são extremamente polimórficos em relação ao 

padrão de bandas heterocromáticas reveladas pela coloração com o fluorocromo cromomicina 

A3 (CMA), contracorado com o fluorocromo 4’-6-diamidino-2-fenilindol (DAPI). 

Recentemente foram descritos os padrões de bandas CMA+ para os principais acessos de 

limões, limas, cidra e pomelos (Carvalho et al. em preparação), os quais podem estar 

envolvidos na formação da lima ácida ‘Tahiti’. Híbridos entre esses acessos podem ser 

identificados pela combinação dos padrões de bandas dos supostos ancestrais. 

Neste trabalho, foi feita uma análise comparativa dos padrões de bandas  

CMA+/DAPI-, da distribuição dos sítios de DNAr 5S e 45S e da meiose de dois acessos de 
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lima ácida ‘Tahiti’, visando contribuir para o entendimento da origem e estabilidade dos 

genomas deste triplóide. 

 

 

Material e Métodos 

 

A análise citogenética foi feita nos clones ‘Tahiti IAC 05’ e ‘Tahiti CNPMF 2000’, 

utilizando-se meristema apical de brotos foliares, obtidos do Banco Ativo de Germoplasmas 

de Citros da Embrapa Mandioca e Fruticultura, Cruz das Almas, Bahia, Brasil. Para análise 

mitótica, brotos foliares foram pré-tratados com 2 mM de 8-hidroxiquinoleína a 8 oC por 24 

h, fixados em etanol-ácido acético (3:1, v/v) por 24 h à temperatura ambiente e estocados a –

20 oC. Os brotos foliares foram digeridos em solução enzimática de celulase 2% (Sigma) e 

pectinase 20% (Sigma) a 37 oC por 2 h. O material foi esmagado em uma lâmina com uma 

gota de ácido acético 45%, congelado em nitrogênio líquido para remoção da lamínula e 

deixado secar ao ar. No caso da análise meiótica, os botões florais jovens foram mergulhados 

diretamente em solução fixadora e as lâminas foram coradas convencionalmente com Giemsa, 

de acordo com Guerra (1983). 

 

Coloração com CMA/DAPI 

 

A coloração com os fluorocromos CMA e DAPI foi feita de acordo com Schweizer & 

Ambros (1994). Preparações, envelhecidas por três dias, foram coradas com CMA (0,5 

mg/ml) por 1h, em seguida coradas com DAPI (1 µg/ml) por 1/2 h e montadas em glicerol: 

tampão McIlvaine 1:1 (v/v), pH 7,0, contendo 2,5 mM de MgCl2. As lâminas foram 
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envelhecidas por mais três dias antes da análise em microscópio Leica DMLB com luz 

ultravioleta.  

 

Hibridização in situ 

 

Para localizar os sítios de DNAr 45S foram utilizadas as sondas SK18S e SK25S, contendo 

fragmentos do DNA ribossomal 18S e 25S, respectivamente, obtidos originalmente de 

Arabidopsis thaliana L. (Unfried et al. 1989; Unfried & Gruendler 1990) e gentilmente 

cedidas pelo Prof. Dieter Schweizer, da Universidade de Viena. As sondas foram marcadas 

com biotina-11-dUTP (Sigma) por nick translation. O DNAr 5S foi obtido por PCR, a partir 

do DNA genômico de Citrus aurantifolia, utilizando-se os iniciadores de síntese 5'-GTG 

CGA TCA TAC CAG C(A/G)(G/T)TAA TGC ACC GG-3' e 5'-GAG GTG CAA CAC GAG 

GAC TTC CCA GGA GG-3', e simultaneamente marcado com digoxigenina 11-dUTP.  

O procedimento e as condições de hibridização in situ foram feitos como descrito por 

Moscone et al. (1996). As sondas foram adicionadas numa mistura de hibridização, a uma 

concentração final de 1,2 a 3,0 ng/µl, contendo 60% de formamida, 5% de dextran sulfato e 

0,1 µg/µl de esperma de salmão em 2xSSC. A sonda e as preparações citológicas foram 

desnaturadas a 75 °C por 10 min e hibridizadas por 18-20 h a 37 °C em câmara úmida. O 

DNAr 45S foi detectado com o anticorpo monoclonal antibiotina produzido em rato 

(Dakopatts nº M743) e visualizado com um anticorpo secundário anti-antibiotina de rato, 

produzido em coelho, conjugado ao tetrametil-rodamina-isotiocianato (TRITC, Dakopatts nº 

R270). A sonda de DNAr 5S foi detectada com anticorpo antidigoxigenina, produzido em 

ovelha, conjugado com fluoresceína-isotiocianato (FITC) (Boehringer Mannheim nº 

1207741) e o sinal amplificado com anticorpo anti-antidigoxigenina de ovelha, produzido em 

coelho, conjugado com FITC (Dakopatts F135, DAKO). As lâminas foram contracoradas 
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com 2 µg/ml de DAPI, lavadas rapidamente em 2xSSC e montadas em meio Vectashield H-

1000 (Vector Labs). 

As células foram analisadas em um microscópio de epifluorescência Leica DMLB e 

capturadas através do software Leica Qfish, utilizando uma câmera de vídeo Cohu-CCD, ou 

fotografadas com filme T-MAX ASA 400 da Kodak, copiadas em papel Kodak Kodabromide 

F3. 

 

 

Resultados 

 

A coloração com os fluorocromos CMA e DAPI revelou que as duas seleções de lima ácida 

‘Tahiti’ apresentaram 2n=27 e um complemento cromossômico semelhante. A maioria dos 

cromossomos apresentou bandas heterocromáticas, principalmente nas regiões terminais dos 

braços longos (Figura 1). Os cromossomos foram classificados de acordo com Cornélio et al. 

(2003): tipo A, duas bandas teloméricas e uma proximal; tipo B, uma banda proximal e uma 

telomérica; tipo C, duas bandas teloméricas; tipo D, uma banda terminal; tipo E, uma banda 

proximal ou intersticial (ausente no ‘Tahiti IAC 05’) e o tipo F sem banda CMA+. 

Apenas bandas CMA+/DAPI- foram visualizadas, exceto uma única banda 

CMAo/DAPI- detectada em um cromossomo tipo B (denominado B0) no clone ‘Tahiti 

CNPMF 2000’ (Figura 2a, h). A presença de uma região proximal DAPI- sugere que esse 

cromossomo seja homólogo aos demais cromossomos do tipo B, variando apenas na 

intensidade de brilho com CMA na região proximal. Isso foi comprovado pelo fato de que 

essa região hibridizou com a sonda de DNA ribossomal 45S, como nos demais cromossomos 

do tipo B (Figura 2i). 
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O ‘Tahiti IAC 05’ apresentou fórmula cariotípica 3B + 1C + 14D + 6F + 1FL
0 + 1FL

+ 

+ 1FL
st, destacando-se dois cromossomos tipo B maiores e um menor, além de um 

cromossomo do tipo C (Figura 2b, e). Entre os cromossomos D, um ou dois pareceram ter 

bandas subterminais. Dos três cromossomos FL (o maior cromossomo F, que em alguns 

acessos apresenta uma pequena banda terminal), um não mostrou banda CMA (FL
0), um outro 

tinha uma pequena banda terminal (FL
+) e um terceiro (FL

st) tinha uma banda subterminal 

(Figura 2b, e). Foram observados cinco sítios de DNAr 45S, três colocalizados com a banda 

CMA+ proximal dos tipos B e dois na banda de cromossomos do tipo D. Os sítios de DNAr 

5S também foram localizados em cromossomos do tipo D, dois na região oposta à banda 

CMA+ (denominados D/5S) e um adjacente ao sítio de DNAr 45S (D/5S-45S) (Figura 2f). 

A seleção ‘Tahiti CNPMF 2000’ apresentou a fórmula cariotípica 1A + 2B + 1B0 + 

12D + 8F + 1FL
0 + 1FL

+ + 1FL
st (Figura 2a, h) destacando-se como cromossomos marcadores 

um cromossomo A e três Bs. Um ou dois cromossomos tipo D tinham bandas subterminais e 

os FL eram idênticos aos do ‘Tahiti IAC 05’. O cromossomo A apresentou a banda terminal 

do braço longo bem maior que as bandas do braço curto. O ‘Tahiti CNPMF 2000’, além 

disso, apresentou cinco sítios de DNAr 45S, quatro situados proximalmente (1A, 2B e 1B0) e 

um colocalizado com a banda CMA+ do cromossomo D (D/5S-45S). Três sítios de DNAr 5S 

foram observados, dois localizados em cromossomos F (F/5S) e um no cromossomo D/5S-

45S (Figura 2i). 

 A análise meiótica revelou total esterilidade para o clone ‘Tahiti IAC 05’, não tendo 

sido detectada nem mesmo a formação do tecido esporogêneo, embora a morfologia das 

anteras parecesse normal. Por outro lado, o ‘Tahiti CNPMF 2000’ apresentou meiose com 

irregularidades, havendo formação de univalentes, bivalentes e trivalentes (Figura 2c). 
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Discussão 

 

Origem da lima ácida ‘Tahiti’ 

 

Cariologicamente, a cultivar ‘Tahiti IAC 05’ apresenta como cromossomos marcadores três 

cromossomos B (sendo um menor que os outros), um C, dois D/5S, um D/5S-45S, um D/45S 

e três FL ligeiramente distintos. A presença de um cromossomo C, encontrado, entre as limas 

e limões analisados por Carvalho et al. (em preparação), unicamente em C. limon, torna este 

um dos ancestrais mais prováveis para o ‘Tahiti IAC 05’. Embora diferentes tipos de 

cromossomos C possam ser encontrados nos citros (Cornélio et al., no prelo; Carvalho et al. 

em preparação), o cromossomo C de C. limon pareceu idêntico ao do ‘IAC 05’. Por outro 

lado, há um consenso de que C. medica seria uma das espécies básicas do subgênero Citrus e 

que estaria fortemente relacionada ao grupo dos limões e limas (Barrett & Rhodes 1976; 

Moore 2001). 

 A condição triplóide da lima ácida ‘Tahiti’ poderia ter surgido de duas maneiras 

distintas: por autotriploidia, o que pode ser descartado pelo padrão de bandas apresentado, ou 

pela fecundação de um gameta não-reduzido por um gameta haplóide de outra cultivar ou 

outra espécie. Raghuvanshi (1962) sugeriu, com base na análise meiótica de vários acessos de 

Citrus, que gametas não-reduzidos poderiam surgir por falha na meiose I e formação de 

núcleos de restituição. Neste caso, o gameta não-reduzido teria a mesma fórmula cariotípica 

da planta-mãe. Cameron & Soost (1969) encontraram evidências de que em Citrus o gameta 

não-reduzido poderia surgir por duplicação após a meiose. Nesse caso, é difícil prever quais 

seriam os tipos de gametas resultantes de um determinado complemento cromossômico 

diplóide, uma vez que a maioria dos germoplasmas de Citrus é heteromórfica para alguns 

cromossomos e os pares de homólogos não estão definidos. Em C. limon, por exemplo, há um 
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cromossomo B, um C, um D/5S-45S e um F sem identificação clara dos respectivos 

homólogos. Na presente análise, serão considerados apenas os cariótipos gaméticos derivados 

de núcleos de restituição, por serem previsíveis e estarem também incluídos entre os tipos da 

segunda hipótese. 

 Carvalho et al. (em preparação) analisaram o padrão de bandas dos acessos mais 

importantes de limas e limões. Baseando-se nesses cariótipos, as únicas combinações capazes 

de reproduzir o conjunto de cromossomos marcadores do ‘Tahiti IAC 05’ (3B e 1C) seria um 

gameta 2n de C. medica (2B) com um gameta n de C. limon (1B + 1C) ou um gameta 2n de 

uma lima, C. aurantifolia ou C. limettioides (2B), com um gameta reduzido de C. limon. O 

fato de que o limão ‘Tahiti’ possui três cromossomos FL diferentes, sendo um deles com 

banda subterminal, só poderia ser explicado por uma recombinação causada por um quiasma 

situado entre as duas bandas terminais do cromossomo G e o FL
0 de C. aurantifolia, o que 

resultaria em um cromossomo FL
+ e um FL

st. Essa suposição é reforçada pelo fato de que o 

tamanho da banda subterminal do FL de C. aurantifolia e da lima ácida ‘Tahiti’ são muito 

semelhantes, além de que, a maioria dos quiasmas nos citros são terminais (Banerji 1954; 

Raghuvanshi 1962; Naithani & Raghuvanshi 1963). 

Em relação ao número de sítios de DNAr, qualquer das combinações mensionadas 

teria o problema de que o ‘Tahiti IAC 05’ apresenta um cromossomo D/45S no lugar de um 

dos dois cromossomos D/5S-45S esperados. Como o cromossomo D/45S não foi encontrado 

em nenhum outro acesso analisado por Carvalho et al. (em preparação), é possível que um 

dos dois cromossomos D/5S-45S do genoma original da lima ácida ‘Tahiti’ tenha perdido o 

sítio de DNAr 5S, como parece ter ocorrido na evolução de outros gêneros (ver, por exemplo, 

Thomas et al. 1996; Ran et al. 2001). Alternativamente, um germoplasma ainda 

desconhecido, próximo a C. aurantifolia, contendo um cromossomo D/45S e um FL
st, poderia 

explicar a origem da lima ácida ‘Tahiti’. 
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A origem da seleção ‘Tahiti CNPMF 2000’ 

 

A seleção ‘Tahiti CNPMF 2000’ foi obtida na Embrapa Mandioca e Fruticultura, a partir de 

uma semente de ‘Tahiti’, possivelmente do clone ‘Tahiti IAC 05’. Comparada com este 

último, a seleção ‘CNPMF 2000’ produz mais sementes (em média, uma por fruto) e tem 

frutos menos ácidos, menos ovalados e não formados em cacho (Soares Filho et al. 2001). 

Variações desse tipo são geralmente atribuídas a mutações em embriões nucelares. Plantas 

derivadas de embriões zigóticos envolveriam um outro genoma e certamente teriam 

diferenças morfológicas e fisiológicas maiores que as encontradas nesta seleção.  

Na lima ácida ‘Tahiti’, a produção de sementes é muito baixa (0,2 a 0,4 por fruto) e, 

quando se formam, são geralmente pequenas e com baixa viabilidade (Krug e Bacchi 1943). 

Não se têm informações sobre a origem dessas sementes, se zigótica ou nucelar. Sementes 

triplóides de origem zigótica, formadas por megásporos não-reduzidos 2n, têm sido 

encontradas em várias espécies de Citrus com freqüência relativamente alta (Lee 1988). O 

mal desenvolvimento das plântulas a partir dessas sementes é atribuído a um desbalanço do 

nível de ploidia entre o embrião e o endosperma (Esen & Soost 1973). Apesar de possuir 

anteras estéreis, a meiose feminina da lima ácida ‘Tahiti’ é desconhecida. Krug & Bacchi 

(1943) contaram os cromossomos de três plântulas de sementes de ‘Tahiti’ e encontraram 

2n=19, 2n=20 e 2n=21, demonstrando a formação de embriões zigóticos. Contagens 

cromossômicas em plântulas de outras duas sementes de Tahiti (M. Guerra, dados não 

publicados) revelaram números semelhantes (2n=23, 24), indicando que a meiose feminina 

ocorre neste triplóide, embora com irregularidades. 

 Cariotipicamente o ‘Tahiti CNPMF 2000’ apresenta algumas semelhanças e 

diferenças importantes em relação ao ‘Tahiti IAC 05’. Os três cromossomos FL e os três 

cromossomos B foram conservados, mas o menor B alterou a resposta com o CMA na banda 
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proximal, o que poderia ser devido a uma redução do nível de repetições do DNAr nessa 

região. O cromossomo C foi substituído por um A, ou teria recebido uma inserção de DNAr 

45S na região proximal, um D e um D/45S perderam as bandas e os dois sítios de DNAr 5S 

passaram de cromossomos D/5S para cromossomos F. Essas alterações são difíceis de 

explicar, tanto considerando uma origem zigótica quanto nucelar. Nenhum dos cariótipos 

descritos por Carvalho et al. (em preparação) poderia produzir um gameta n que, junto com 

um gameta 2n do ‘Tahiti IAC 05’ resultasse, em um cariótipo idêntico ao do ‘Tahiti CNPMF 

2000’, o que torna a hipótese zigótica mais improvável. 

Uma origem nucelar só seria possível considerando que os sítios de DNAr pudessem 

mudar de posição durante a formação do embrião nucelar, uma vez que quase todas as 

diferenças entre os dois cariótipos envolveram esses sítios, exceto um cromossomo D que 

teria perdido a banda CMA+. Mudanças na posição dos sítios de DNAr 45S foram 

inicialmente reportadas por Schubert e Wobus (1985) em híbridos e clones de Allium e 

posteriormente por outros autores em diferentes grupos de plantas, tanto para o DNAr 45S 

(Dubcovsky & Dvorak 1995; Thomas et al. 1996; Taketa et al. 1999) quanto para o DNAr 5S 

(Lee et al. 1999; Frello & Heslop-Harrison 2000). Provavelmente, a análise com CMA/DAPI 

e FISH de outros clones da lima ácida ‘Tahiti’ derivados de sementes é necessária para 

esclarecer a origem do ‘Tahiti CNPMF 2000’. 
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Figura 1. Representação diagramática da distribuição das bandas CMA+, fórmula cariotípica 

e dos sítios de DNAr 5S ( ) e 45S ( ) nas seleções investigadas de lima ácida ‘Tahiti’. 
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Figura 2. Complementos cromossômicos das seleções ‘Tahiti IAC 05’ (b, d-f) e ‘Tahiti 

CNPMF 2000’ (a, g-i). (a, b, e, e h) corados com CMA, (d e g) com DAPI e (f e i) 

hibridizados com sondas de DNAr 5S (verde) e 45S (vermelho). A figura (c) mostra uma 

célula meiótica em metáfase-anáfase I irregular de ‘Tahiti CNPMF 2000’, corada com 

Giemsa. Cabeças de seta apontam os sítios de DNAr 5S. Tipos cromossômicos mais 

característicos são representados por letras. Barra corresponde a 5µm. 
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7. Conclusões gerais 
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Conclusões Gerais 

 

No presente trabalho foram analisados citogeneticamente 32 acessos diplóides e dois 

triplóides de Citrus pertencentes aos grupos laranja-tangerina e lima-limão-cidra-pomelo. 

Com base nos resultados obtidos, chegou-se às seguintes conclusões: 

1) A grande diversidade nos padrões de bandas CMA+/DAPI- e a alta heterozigosidade 

observada sugerem uma origem híbrida para a maioria dos acessos de tangerinas 

analisados; 

2) A presença de um cromossomo tipo A em heterozigose na cultivar Murcott coloca 

em dúvida sua origem a partir do cruzamento entre C. sinensis e C. reticulata, sendo 

mais provável a participação de C. aurantium como uma de suas espécies ancestrais, 

uma vez que estas espécies possuem um cromossomo tipo A em seu cariótipo; 

3) A análise comparada do padrão de bandas CMA entre as cultivares de tangerinas 

analisadas indica as espécies C. sunki e C. reshni, além de algumas cultivares do 

grupo das Mediterrâneas (C. deliciosa) (grupo II), como os mais prováveis 

representantes do genoma basal de C. reticulata (sensu Swingle); 

4) A similaridade no padrão de bandas CMA e na localização dos sítios de DNAr 5S e 

45S reforça a indicação do surgimento das cultivares de C. limon e C. paradisi por 

mutação somática a partir de um único germoplasma; 

5) A presença do cromossomo tipo G em C. aurantifolia sugere, em sua origem, ou a 

participação de genoma estranho ao subgênero Citrus ou surgimento por inversão 

subterminal na hetero/eucromatina de um cromossomo tipo D ou, ainda, 

relocalização de heterocromatina na região subterminal de um cromossomo do tipo 

FL
+; 
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6) A observação de pequenos sítios de DNAr 45S, nos mesmos tipos cromossômicos, 

em C. jambhiri e C. volkameriana indica uma maior similaridade entre essas 

supostas “espécies” em relação a outras espécies do grupo dos limões; 

7) A presença de um par de cromossomos tipo A em limão ‘Ponderosa’ sugere um 

maior distanciamento dessa cultivar com os limões e uma maior proximidade com 

as toranjas C. grandis e pomelos C. paradisi; 

8)  A presença de cariótipos em homozigose para todos os pares cromossômicos em C. 

medica e C. grandis suporta a indicação dessas espécies, juntamente com C. sunki e 

C. reshni, como espécies verdadeiras do subgênero Citrus; 

9) A análise comparativa do padrão de bandas da lima ácida ‘Tahiti IAC 05’ com 

acessos diplóides de Citrus previamente analisados sugere, mais provavelmente, 

uma origem a partir do cruzamento entre um gameta n de C. limon e um 2n de C. 

aurantifolia; 

10) A presença de um cromossomo D/45S em ‘Tahiti IAC 05’, não encontrado nos 

acessos diplóides previamente analisados, indica o surgimento desse cromossomo 

por perda do sítio de DNAr 5S, uma vez que a lima ácida ‘Tahiti’ é considerada uma 

espécie derivada; 

11) As diferenças cariotípicas entre as seleções analisadas de ‘Tahiti’ podem ter sido 

causadas por alterações estruturais, com redistribuição de heterocromatina CMA
+ e 

dos sítios de DNAr, durante a formação do ‘Tahiti CNPMF 2000’, provavelmente 

devido a mutações somáticas em um embrião nucelar. 
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