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ANÁLISE CITOGENÉTICA DE LEBISTE (POECILIA RETICULATA) E VERIFICAÇÃO DE SUAS 

CARACTERÍSTICAS CROMOSSÔMICAS 
  SOUZA, CAMILA DUTRA DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

LEITE, ALEX SANDRO VICTOR (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

FLUMINHAN JUNIOR, ANTONIO (Professor - UNOESTE) 

O lebiste ou “guppy” (Poecilia reticulata) é um peixe ornamental intensamente criado e de expressivo valor
comercial no Brasil e no mundo. Devido à sua beleza e grande variedade genética, é notória a existência de
elevado número de associações de criadores, que auxiliam a troca de informações e a organização de 
competições entre linhagens. Além desses fatores também é muito importante destacar que o lebiste pode atuar
como bioindicador, revelando sua significativa importância para o meio ambiente. Embora a espécie seja
mundialmente conhecida e estudada, aqui no Brasil há uma relativa carência de estudos para orientar os
criadores. A presente pesquisa pretende estabelecer bases para o desenvolvimento do potencial genético da
espécie, a partir de metodologias que envolvam a análise citogenética, visando à padronização metodologia de 
preparo de lâminas e a observação das suas características cromossômicas. Estes estudos estão sendo
realizados obedecendo a um tripé que envolve: a manutenção da pureza genética das linhagens, a criação de
novas linhagens a partir das linhagens pré-existentes e ainda a identificação e manutenção de mutações
promissoras para o desenvolvimento de novas linhagens. Para estas investigações, estão sendo empregados
exemplares da linhagem Moscow, que exibem três variações de cor: “blue”, “green” e “purple”, originárias de 
uma criação com grande destaque a nível nacional. Esta linhagem se caracteriza por possuir um porte
pronunciado, coloração vistosa e atrativa, e por ser uma das linhagens com maior número de premiações em
exposições nacionais da referida criação. Foram avaliados diversos tipos de tecidos de exemplares machos e
fêmeas, visando a identificação dos materiais biológicos mais adequados para cada tipo de análise. Células
coletadas de diferentes tecidos foram coradas com solução de Giemsa a 1%, seguido de observação ao 
microscópio ótico e registro fotográfico através de câmera CCD acoplada ao fotomicroscópio. Para a análise
citogenética, os melhores resultados foram obtidos quando testes dos machos adultos foram empregados para o
preparo de lâminas, uma vez que apresentam maior freqüência de metáfases, e maior facilidade para a
observação dos cromossomos. Foi observada uma elevada freqüência de divisões celulares associadas a um
alto índice de configurações em metáfases, com um predomínio de cromossomos acrocêntricos, típicos da 
espécie. Os resultados indicam que foi possível a padronização das técnicas de análise citogenética básica.
Diversas figuras em metáfase indicam a possível ocorrência de poliploidia nas linhagens analisadas, que 
deverão ser verificadas mais detalhadamente com a repetição dos experimentos. A intensificação das análises
envolverá a utilização de microscopia de fluorescência, após coloração com diversos tipos de fluorocromos,
considerando-se o maior poder de resolução que este tipo de coloração possibilita. Esta abordagem indica uma
perspectiva muito promissora para o estudo genético da espécie.  
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL MORFOGENÉTICO DE GENÓTIPOS DE CANA DE AÇÚCAR 

CULTIVADOS IN VITRO E ANÁLISE DE SUA ESTABILIDADE MITÓTICA 
  LIMA, IRIS GLÁUCIA GUEDES DE MOURA (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE) 

FLUMINHAN JUNIOR, ANTONIO (Professor - UNOESTE) 

Embora exista uma grande disponibilidade de ferramentas de biotecnologia para o melhoramento genético da
cana-de-açúcar, as limitações para esta utilização também são freqüentes. Entre as aplicações, pode-se citar as 
metodologias baseadas no emprego de cultivos de células e tecidos, tais como: a multiplicação clonal de
genótipos favoráveis, a limpeza de vírus e outros patógenos, e a utilização destas culturas em sistemas de
transformação genética e produção de cultivares transgênicos. Em todas estas aplicações, há a necessidade de 
um sistema eficiente de regeneração de plantas, que somente ocorre em um limitado número de genótipos. A
presente pesquisa objetiva a avaliação do potencial morfogenético de genótipos de cana-de-açúcar 
intensamente cultivados na região Oeste Paulista, visando a identificação das melhores combinações de
material biológico e composições de meios de cultura que assegurem uma elevada capacidade de regeneração
de plantas, mesmo após longos períodos de cultivo in vitro. Os explantes cultivados consistem dos meristemas 
apicais removidos de colmos jovens, com caule apresentando cerca de 30 cm de altura. Após a sua assepsia, os
mesmos são cultivados em meios com diferentes composições, de modo a se encontrar a melhor combinação
entre genótipo x meio que favoreça a formação de culturas celulares com elevada capacidade de regeneração
de plantas. Entre os meios de cultura avaliados, destaca-se a composição de Murashige & Skoog (meio MS) e 
N6, acrescidas de substâncias antioxidantes, tais como: o ácido ascórbico, piridoxina, glutamina, ácido aspártico,
entre outros. Finalmente, fragmentos de calos com elevadas taxas de crescimento estão sendo coletados para a
avaliação do grau de estabilidade mitótica destas culturas, de modo a verificar a possível ocorrência de 
anormalidades cromossômicas decorrentes do cultivo in vitro, utilizando-se a metodologia de coloração de 
Feulgen. Os resultados obtidos com a avaliação das duas composições de meios de cultura e um total de seis
genótipos comerciais de cana-de-açúcar indicam que houve a formação de calos com pronunciado crescimento
em todos os materiais, os quais estão sendo subcultivados mensalmente visando ao estabelecimento de
culturas organogênicas. Embora os explantes tenham apresentado oxidação nos primeiros dias de cultivo, tal 
fato não impediu que fosse observada a formação de calos com coloração clara e aspecto não oxidado logo
após a primeira transferência para meio de cultura novo. A análise dos resultados está sendo realizada com os
valores percentuais de formação de culturas celulares totipotentes e taxa de regeneração de plantas completas,
em meios de cultura com composições distintas. Os resultados obtidos até o momento são promissores, e abrem
perspectivas muito favoráveis para o emprego de metodologias de monitoramento da estabilidade cromossômica
das culturas, visando a obtenção de culturas altamente regeneráveis e com manutenção de sua estabilidade
genômica.  
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BIOMONITORAMENTO AMBIENTAL DE DANOS GENÉTICOS ATRAVÉS DA ANÁLISE DE 

MICRONÚCLEOS EM TÉTRADES DE TRADESCANTIA PALLIDA (ROSE) HUNT. CV. PURPÚREA 
AVALIANDO O EFEITO SAZONAL DA RADIAÇÃO SOLAR E POLUIÇÃO AÉREA URBANA NO 

MUNICÍPIO DE PRES. PRUDENTE (SP). 
  PEREIRA, ALYNE VALERIA CARRION (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

ALMEIDA, LIVIA BONILHA DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

FLUMINHAN JUNIOR, ANTONIO (Professor - UNOESTE) 

Os avanços tecnológicos e industriais trouxeram enormes benefícios à vida atual. No entanto, esse processo
está sendo acompanhado por uma crescente exposição dos seres vivos aos agentes de natureza física ou
química capazes de causar riscos não só à saúde humana, mas comprometer a harmonia dos ecossistemas. 
Diversos estudos apontam para o incremento de doenças respiratórias e câncer de pulmão em decorrência da
contaminação do ar atmosférico, e um significativo aumento da incidência de câncer de pele devido à contínua
exposição à luz solar. Este trabalho teve por objetivo avaliar a influência de agentes mutagênicos químicos e
físicos sobre a freqüência de anormalidades genéticas, monitorando a qualidade ambiental em áreas com
incidências contrastantes de radiação solar e tráfego de veículos de intensidades variadas. Foi utilizado o teste 
do micronúcleo em Tradescantia (Trad-MCN), que consiste na análise da ocorrência de micronúcleos em
tétrades da planta Tradescantia pallida cv. purpurea, um dos bioensaios com plantas superiores mais utilizados 
para a detecção de efeitos genotóxicos. As plantas T. pallida foram cultivadas em casa de vegetação, com
cuidados contínuos com relação a incidência solar e irrigação do solo. Após o período de 60 dias, as floreiras
foram transportadas para locais pré-determinados e contrastantes em relação às condições avaliadas, onde
estão sendo coletadas inflorescências em estágio apropriado para a análise de tétrades. Após fixação em
solução de Carnoy, os materiais são armazenados em solução de etanol a 70% sob condições de refrigeração, 
seguido de maceração em solução de Carmin acético para análise de células mãe de grãos de pólen.
Resultados de experimentos realizados nos meses de abril, maio e junho de 2010, mostraram uma frequência de
micronúcleos significativamente maior em plantas mantidas sob iluminação solar direta (6,7% a 6,9% de tétrades
com micronúcleos), em comparação com as plantas mantidas em condições de sombreamento (3,9% a 5,5%).
Observou-se que a influência do tráfego pesado de veículos foi significativamente maior quanto ao fator ‘número 
médio de micronúcleos por tétrade anormal’ (1,7 a 1,8 micronúcleos por tétrade anormal), quando comparado
com as plantas mantidas sob tráfego veicular leve (média de 1,3 a 1,4 micronúcleos por tétrade anormal). Notou-
se que os resultados variaram significativamente em função da intensidade de exposição solar e da intensidade
de tráfego de veículos, independente do número de amostras coletadas em cada situação. Esta pesquisa terá
continuidade de modo a avaliar o efeito dos fatores em questão (intensidade solar e tráfego de veículos) nas
diferentes estações do ano, verificando a possível existência de um efeito sazonal anual sobre a ocorrência das
anomalias analisadas, conforme as condições de poluição do ar e da intensidade de radiação solar ao longo de 
12 meses no município de Presidente Prudente (SP).  
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