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O gênero Psidium pertence à família Myrtaceae sendo representado principalmente pela 

goiabeira (P. guajava) e os araçás (P. cattleyanum e P. guineense). O número básico de 

cromossomos das mirtáceas é x=11 cromossomos, sendo a maioria das espécies diploide com 

2n=2x=22 cromossomos. Os araçás são considerados poliploides podendo ser encontrado 

citótipos tetraploides (4x) a octaploide (8x). O objetivo desse estudo foi avaliar o comportamento 

meiótico e a viabilidade polínica de três acessos de araçá (P. cattleyanum): UENF-F2P5 (araçá 

amarelo), UENF-F3P3 (araçá amarelo) e UENF-F4P3 (araçáuna) que compõem a coleção de 

Psidium. Para tanto, botões florais em diferentes estágios de desenvolvimento foram fixados em 

Carnoy 3:1 (etanol: ácido acético) para a análise meiótica e em álcool 70% para a viabilidade 

polínica. Para a meiose, cada lâmina foi preparada com dez anteras por botão floral e foram 

squashed com gotas de carmim acético 1%. Para a viabilidade polínica anteras foram squashed 

em gotas da coloração tripla de Alexander, sendo preparadas três lâminas por acesso, e em cada 

lâmina foram contados e classificados 300 grãos de pólen, perfazendo um total de 900 grãos. Os 

grãos de pólen foram classificados em inviáveis e viáveis, sendo os viáveis àqueles com o 

protoplasma corado de vermelho/purpura; enquanto que, os inviáveis apresentaram os grãos de 

pólen vazios, ou com o protoplasma contraído, ou com formato anormal. Todas as lâminas foram 

observadas sob microscópio óptico (Olympus BX60) e as imagens foram capturadas com o 

auxílio de cellSens Standard 1.8 (Olympus). A porcentagem da viabilidade foi estimado pela 

relação entre o total de pólens viáveis/total de pólens. Os resultados preliminares sugerem que os 

acessos aqui estudados são tetraploides com 2n=4x=44. A meiose dos três acessos UENF-F2P5, 

UENF-F3P3 e UENF-F4P3 foi regular, com 88%, 84% e 86% de células com divisão normal, 

respectivamente. Foi observado que 12% (F2P5), 16% (F3P3) e 14% (F4P3) das células 

analisadas apresentaram cromossomos retardatários e ponte cromossômica. Essas anomalias 

podem dar origem a gametas desbalanceados ou aneuplóides. A viabilidade polínica foi de 

79,6% (UENF-F2P5), 71,5% (UENF-F3P3) e 76,7% (UENF-F4P3), valores considerados 

medianos a baixos. Foram observados, também, muitos grãos com formas e tamanhos irregulares 

e sendo que UENF-F2P5 apresentou 5,33% de grãos de pólen com quatro poros germinativos, 

20% com quatro poros e 3,66% com cinco poros, o acesso UENF-F3P3 apresentou 13% de grãos 

com dois poros germinativos e 16% com quatro poros, característica relacionada a natureza 

poliploide dos acessos. Por outro lado, o acesso UENF-F4P3 apresentou 2% de grãos com quatro 

poros e 24% dos grãos com apenas dois poros germinativos.   
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