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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

ANÁLISE CITOLÓGICA DAS ANTERAS DE Oryza sativa L. PARA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 
DE DESENVOLVIMENTO DOS MICRÓSPOROS.
 
Eduardo Pradi Vendruscolo
 
 
A cultura de anteras representa uma importante ferramenta no apoio ao melhoramento genético da 
cultura do arroz, pois esta acelera o processo da obtenção de homozigose nos híbridos da geração 
F1. Neste sentido, o conhecimento da condição fisiológica dos micrósporos é primordial para o su-
cesso da obtenção de plantas duplo-haplóides.  O objetivo do presente trabalho foi avaliar o estágio 
dos micrósporos em função do desenvolvimento da panícula durante a fase de emborrachamento. 
Foram utilizadas anteras de panículas de plantas de arroz, linhagem SC471, que apresentavam 
distâncias entre o colar da folha bandeira e o colar da última folha de 6, 8 e 10 cm. A coleta do ma-
terial no campo ocorreu no período da manhã, sendo este imediatamente submetido a uma toalete 
e ao acondicionamento para pré-tratamento a frio, a uma temperatura de 10ºC, por um período de 7 
dias. Todas as panículas foram divididas em parte apical, mediana e basal. Para a análise citológica 
dos micrósporos as anteras foram incubadas em uma solução fixadora, composta por três partes 
de etanol absoluto e uma parte de ácido acético glacial, acrescida de cloreto férrico a 0,5%, por 24 
horas. Posteriormente as anteras foram maceradas com o uso de um bastão de vidro, diretamente 
sobre a lâmina. Ao material macerado foi acrescentado o corante, acetocarmím a 0,5%. Em segui-
da o material foi visualizado em um microscópio óptico com aumento de 40 a 100 vezes. A análise 
citológica evidenciou diferenças nos estágios desenvolvimento dos micrósporos em função das dis-
tâncias entre os colares da última folha e da folha bandeira. O material vegetal de 6 cm apresentou 
100% dos micrósporos, no estágio caracterizado como uninucleado precoce e uninucleado tardio. 
Por outro lado, o material de 8 cm apresentou 95% dos micrósporos ainda em estágio uninucleado, 
precoce e tardio, e apenas 5% de binucleados precoces. Para o material de 10 cm verificou-se que 
89,5% dos micrósporos apresentavam estágio binucleado, precoce e tardio, e 10,5% em estágio 
uninucleado tardio. A análise citológica confirmou que as anteras provenientes de panículas mais 
jovens apresentam maior potencial para obtenção de plantas duplo-haplóides por apresentarem 
micrósporos em um estágio de desenvolvimento ideal, na melhor condição fisiológica.

 
 
Palavras-chave: arroz, plantas duplo-haplóides, cultura de anteras 
 
Créditos de Financiamento:  
 
Universidade Federal de Santa Catarina 
Epagri - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina


