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Eriotheca pubescens (Mart. & Zucc.) Schott. & Endl. é comumente encontrada em áreas de
cerrado. São observados indivíduos apomíticos identificados pela presença de poliembrionia
(presença de mais de um embrião por semente) e indivíduos aparentemente sexuados
identificados pela ocorrência exclusivamente de sementes monoembriônicas. O objetivo deste
trabalho foi comparar a ploidia dos dois padrões de indivíduos comparando-os aos indivíduos
de Eriotheca gracilipes (K. Schum.) A. Robyns, uma espécie monoembriônica e sexuada. A
coleta dos indivíduos foi realizada entre Uberlândia – MG e Brasília – DF. As radículas das
sementes germinadas sobre vermiculita foram coletadas e pré-tratadas em paradiclorobenzeno
por 4 h à temperatura de 16 - 18 ºC ou 8-hidroxiquinoleina por 4 h à 16 - 18 ºC ou 24 h à 4 oC
e em seguida foram fixadas em solução Carnoy (etanol:ácido acético 3:1 v/v) por 48 h e
armazenadas em etanol 70%. A montagem e coloração foram realizadas de acordo com
método de Giemsa. Os indivíduos monoembriônicos de E. pubescens apresentaram contagens
de 2n=4x=184 ou que variaram de 2n=126 a 129. Ainda são necessárias novas análises para
confirmação das últimas contagens. O número cromossômico dos indivíduos poliembriônicos
foi obtido em literatura com 2n=6x=276, sendo que estas contagens também foram realizadas
com indivíduos dentro da área de amostragem. Já E. gracilipes apresentou contagens com
2n=2x=92. Os dados sugerem que os indivíduos monoembriônicos seriam triplóides ou
tetraplóides quando comparados a E.gracilipes, com ploidias sempre menores que os
indivíduos apomíticos das espécies que seriam provavelmente hexaplóides. Estes resultados
confirmam a ocorrência de mosaicos de citótipos nas populações de E.pubescens e estão
associados aos padrões de embrionia e possíveis diferenças de sistemas de reprodução
descritas para a espécie. Esses mosaicos de citótipos são comuns em Bombacoideae,
entretanto, até o momento, não haviam sido associados a diferenças reprodutivas. (CNPq)
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