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Gametas não reduzidos (2n) são gametas que apresentam o número somático de cromossomos, 

resultantes de um processo meiótico anormal que não permite a redução cromossômica nos 

gametas de 2n para n. Ocorrem espontaneamente em praticamente todas as populações naturais 

de plantas num percentual baixo, em torno de 1% ou menos e são considerados uma das causas 

naturais do surgimento de poliploides. O araçazeiro é uma espécie poliploide com níveis de 

ploidia variando de 2n=4x a 2n=8x. Há dois mecanismos que causam o surgimento desse tipo de 

gameta: a RPD (Restituição na Primeira Divisão) ou o RSD ( Restituição na Segunda Divisão). 

Os gametas não reduzidos (2n) são importantes pois podem estar envolvidos no surgimento de 

poliploides; assim é importante saber a frequência de sua ocorrência bem como o mecanismo 

que os originam. Gametas não reduzidos podem ser detectados citologicamente, pela presença de 

díades e tríades no final da telófase II ou pela presença de grãos de pólen gigantes. O objetivo 

deste trabalho foi estimar a frequência de gametas não reduzidos (gametas 2n) em três acessos de 

araçazeiro UENF-F3P3 (araçá-amarelo), UENF- F2P5 (araçá-amarelo) e UENF- F4P3 
(araçáuna). Para tal, botões florais em diferentes fases de desenvolvimento foram fixados e 

conservados em solução fixadora Carnoy à 4ºC. O preparo das lâminas foi realizado com a 

maceração de 20 anteras por botão floral em carmim acético 1%, e observadas em microscópio 

óptico Olympus BX60. Foi contabilizado um total de 900 produtos pós-meiótico anormais 

(Mônades - M, Díades - D, e Tríades - Tr) e normais (Tétrades - T) por acesso. A frequência de 

gametas 2n (F2n) foi estimada conforme a expressão (2D+Tr) / (2D+3Tr+4T) x 100. Houve uma 

variação na F2n sendo que no UENF- F2P5 o valor foi de 10%, no UENF- F4P3 foi de 6,0%, e 

no UENF-F3P3 foi de 7,0% valores considerados medianos. As tríades foram os produtos pós-

meióticos anormais mais frequentes tendo sido observado 23,33% no UENF-F3P3 e no UENF- 

F2P5 e 19,66% no UENF- F4P3. Esta alta ocorrência de tríade sugere que o mecanismo RSD é o 

responsável pela ocorrência desses gametas 2n. Na RSD a falha ocorre na meiose II, por erros na 

citocinese e restituição dos núcleos diploides, com formação de díades ou tríades já que na RPD 

ocorre apenas o surgimento de díades. Apesar da frequência de gametas 2n ter sido mediana, o 

percentual de tétrades foi satisfatório, tendo sido estimado em 79% em UENF- F4P3, 74% no 

UENF- F3P3, e 70% no UENF- F2P5.  
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