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Este trabalho descreve o estudo da ultraestrutura e evolução do tapete das 

anteras de Cucurbita polymorphs Duch. e as possíveis inter-relações entre estas 

células esporofíticas e o gametófito em desenvolvimento. 

As células do tapete constituem a camada mais interna da parede das anteras, 

são altamente especializadas e desempenham papel de primordial importância na 

formação do grão de pólen, durante a microsporogénese. As células mães do pólen 

sofrem uma série de transformações evolutivas até originarem o gâmeta masculino e, 

durante todo este processo estão rodeadas e em contacto íntimo com o tapete, de tal 

modo que todas as substâncias que atingem o pólen em desenvolvimento, tém que 

atravessar as células do tapete e/ou aí serem metabolizadas (Echlin, 1971 a,b). 

Desde há longo tempo que o estudo do aparelho reprodutor da flor, 

nomeadamente os estâmes, têm merecido a atenção dos botânicos e, após a 

generalização das técnicas de microscopia electrónica, foi possível acompanhar o 

desenvolvimento ultraestrutural e fisiológico das anteras das plantas, em cujos 

microsporângios tém lugar todos os fenómenos que, desde a célula mãe do pólen, 

conduzem à formação do gametófito masculino. 

Após a formação do primórdio estaminai, cada antera é constituída por um 

agregado de células nas quais se diferenciam, normalmente em quatro regiões 

distintas, algumas células hipodérmicas. Estas células sofrem divisões periclinais 

originando um tecido denominado arquespório a partir do qual se diferenciam para o 

exterior as células parietais primárias, que irão evoluir e formar a parede da antera, 

e para o interior o tecido esporogénico. As células esporogénicas são do tipo 

meristemático, possuindo uma parede celulósica com numerosos plasmodésmios 

entre si. Normalmente, após uma divisão mitótica, as células esporogénicas originam 

as células mães do pólen, também designadas microsporócitos ou meiócitos, as quais, 

por uma méiose, vão formar quatro células haplóides. 

Após o início da méiose, as células mães do pólen ficam progressivamente 
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rodeadas por uma parede especial de calose (Waterkeyn, 1962) que se deposita 

entre a parede celulósica e o plasmalema. A calose é um polímero de unidades de 

glucose com ligações 0-1,3. e pela sua formação é responsabilizado o aparelho de 

Golgi dos meiócitos. Esta parede vai aumentando de espessura de tal modo que, no 

fim da méiose, as células mães do pólen ficam completamente rodeadas pela parede 

de calose, totalmente independentes umas das outras. As divisões celulares que se 

operam durante a méiose seguem dois tipos distintos de comportamento: a citocinese 

simultânea é característica de grande parte das Dicotylédones, não se formando 

parede celular no final da méiose I, ainda que se observe a existência de 

fragmoplasto e só no final da méiose II se originam as células haplóides; a citocinese 

sucessiva, durante a qual se formam paredes celulares no fim da méiose I e da 

méiose II, típica das Monocotyledoneae (Esau, 1977). 

No fim da méiose, as quatro células haplóides ou micrósporos ficam agregadas 

dentro da parede calósica constituindo uma tétrada. A libertação dos micrósporos 

tem lugar após a dissolução da calose, que se efectua por acção duma enzima, a 

calase, sintetizada nas células do tapete (Mepham & Lane, 1969 b). Ainda no estádio 

de tétrada inicia-se a formação da parede do grão de pólen ou esporoderme. Nesta 

altura, deposita-se entre o plasmalema e a calose, uma camada fibrilar de celulose 

designada primezina (Heslop-Harrison, 1963 a,b) que funciona como molde e 

precursor da parede. Esta parede especial que recobre o citoplasma das células do 

pólen é estratificada e ornamentada e constituída, basicamente, por duas camadas - a 

ezina e a intina. 

A exina, a camada mais externa da parede do pólen, é constituída 

essencialmente por esporopolenina (Zetzshe, 1932; Zetzshe et ai., 1928, 1931, 1937) -

um polímero de carotenóides e ésteres de carotenóides (Books & Shaw, 1968 a, 

1971). A esporopolenina é uma substância altamente resistente a vários produtos 

químicos, a temperaturas elevadas e a agentes degradativos do material biológico, 
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sendo a principal responsável pela preservação do pólen nos depósitos fósseis dos 

vegetais. A presença de sílica na exina do pólen de certas Dicotylédones, aumenta a 

resistência ao desgaste geológico e biológico (Crang & May, 1974). A formação dos 

precursores da esporopolenina tem sido, na maioria das espécies, atribuída, pelo 

menos em parte, às células do tapete. A exina é uma camada estratificada e são 

variadas as terminologias apresentadas para os vários estratos, nomeadamente, as de 

Erdtman (1952, 1966, 1969), Faegri (1956), Faegri & Iversen (1950, 1975), Rowley 

(1959), Christensen & Horner (1974) e Heslop-Harrison (1979). No entanto, a 

terminologia mais utilizada é a de Erdtman, que considera a exina dividida em dois 

estratos - um exterior e ornamentado, a sexina, e outro interior, não ornamentado, a 

nexina. A sexina compreende elementos alongados dispostos radialmente (as báculas) 

que podem estar livres ou ligadas pelo tecto. A nexina pode ser ultraestruturalmente 

dividida em 1-3 camadas distintas, sendo à mais externa (nexina 1) que se liga a 

zona basal das báculas. A intina é a camada contínua, depositada na zona mais 

interna da esporoderme, sendo essencialmente constituída por celulose, hemicelulose 

e substâncias pécticas (Sitte, 1953). A deposição da intina inicia-se após a libertação 

dos esporos da tétrada, sendo o material que a constitui transportado para a parede 

em formação através de vesículas resultantes da actividade dos dictiossomas dos 

micrósporos (Heslop-Harrison, 1971 b). Algumas vezes, as imagens de microscopia 

electrónica mostram a intina lamelizada, devido à presença de inclusões de proteínas 

entre as microfibrilas de celulose. Na verdade, na intina de elevado número de 

Angiospermse e de algumas Gymnospermse, foram localizadas enzimas hidrolíticas 

(Knox & Heslop-Harrison, 1969, 1970). 

Na maior parte dos grãos de pólen, a esporoderme apresenta regiões 

diferenciadas que constituem os poros (aberturas circulares) ou fendas (aberturas 

alongadas), através das quais emerge o tubo polínico, durante a germinação. Das 

várias camadas que constituem a parede do pólen, apenas a intina é contínua ao 
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nível dos poros embora, em alguns casos, possam também coexistir alguns elementos 

da exina. 
Após a formação da parede celular, o núcleo do micrósporo sofre uma divisão 

mitótica originando o gametófito com dois núcleos e depois duas células - a célula 
vegetativa e a célula germinativa. A célula vegetativa originará o tubo polínico e o 
núcleo da célula germinativa divide-se uma vez mais para formar dois núcleos 
espermáticos ou gâmetas masculinos. Aquando da fecundação, após a polinização, um 
destes núcleos funde-se com o núcleo do óvulo originando assim a nova geração 
esporófita; o outro núcleo funde-se com o núcleo polar do megagametófito originando 
o núcleo primário do endosperma e eventualmente o endosperma da semente. 

Durante todo este processo da microsporogénese, tem sido atribuído ao tapete 
um contributo significativo. Ainda que o tapete tenha sido reconhecido como tecido 
característico das plantas vasculares, as opiniões divergem quanto à sua origem. 
Alguns autores (Vasil, 1967; Echlin, 1971 a.b; Abadie & Hideux, 1979 a) referem que 
as células parietais primárias do microsporângio sofrem repetidas divisões periclinais 
e anticlinais, originando as várias camadas da parede da antera e as células do 
tapete. No entanto, algumas dúvidas subsistem, tendo sido sugerida, em algumas 
espécies, uma origem esporogénica para o tapete (Antirr/tium majus L. - Mechelke, 
1952; Pulsatilla grandis Wenderoth - Bústow, 1955; Gentiana acautís L. e Impatiens 
glanduJiferaRoyle - Steffen & Landmann, 1958 a; Capsicum annuum L. - Novák & 
Betlach, 1970; Sorghum bicolor (L.) Moench - Christensen et ai., 1972; Tazus 
baccata L. - Pennell & Bell, 1985). Em algumas Dicotylédones, nomeadamente em 
Alectra ínomsoni Hook (Vijayaraghavan & Ratnaparkhi, 1973), Pyrostegia Presl. 
(Gupta & Nanda, 1978 a), Tecoma Juss (Nanda & Gupta, 1978) e na maioria das 
espécies das Gentianaceas (Sankara Rao & Chinnappa, 1983) observou-se, que as 
células do tapete junto do lóculo externo das anteras derivavam da camada parietal. 



6 

enquanto que as situadas junto do lóculo interno tinham origem no tecido conectivo. 

0 estudo ontogénico do tapete em Tecoma stans (Linn.) H.B.& K. (Gupta & 

Nanda, 1978 b) mostrou haver não só uma dupla origem como também um 

dimorfismo para estas células. Em outra Dicotyledoneae, Annona squamosa L. 

(Periasamy & Kandasamy, 1981) foi mesmo demonstrado, morfologicamente, que as 

células do tapete tinham uma tripla origem; algumas células derivavam das iniciais 

parietais, outras das células do conectivo e outras ainda das iniciais septals. 

As células do tapete podem apresentar um só núcleo mas, na maioria das 

Angiospermae, são bi- ou multinucleadas (Franceschi & Horner, 1979) o que resulta 

frequentemente da ocorrência de mitoses sem citocinese (Iijima, 1962; Hoefert, 

1971). Por vezes, as células do tapete atingem um grau elevado de poliploidia. Esta 

elevada guarnição cromossómica pode resultar de mitose sem citocinese, mitoses 

abortivas ou endomitoses. Este último caso foi observado, nomeadamente, no tapete 

de Eremurus Bieb. (Oksala & Therman, 1977) e no de algumas Cucurbitaceae (Turala, 

1958, 1963). 

De acordo com o seu comportamento durante a microsporogénese, foram 

descritos dois tipos principais de tapete (Goebel, 1905): 

1 - Tapete secretor, glandular ou parietal - cujas células mantém, durante a 

microsporogénese, a sua posição na periferia do lóculo da antera. Após um 

importante período de secreção activa, o citoplasma tapetai desorganiza-se 

progressivamente e sofre uma autólise completa. Durante este processo ontogénico, 

as paredes celulares vão sendo destruídas, tendo sido sugerido (Steer, 1977 a; Pacini 

& Juniper, 1979 b) que a forma e posição das células dependia de microtubules 

situados na periferia dos protoplastos. 

2 - Tapete olasmodial. oeriolasmodial ou amebóide - caracterizado por uma 

degenerescência precoce das paredes celulares, invadindo os seus protoplastos a 

cavidade da antera e entrando em contacto directo com o pólen em desenvolvimento. 
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Estes protoplastos tapetais funde m-se originando um periplasmódio, tendo sido os 

microtubules responsabilizados tanto pela fusão como pela forma das células (Tiwari 

& Gunning, 1986 b). 

Embora os dois tipos de tapete ocorram quer nas Angiospermae quer nas 

Gymnospermae, o tapete secretor é característico da maioria das Dicotylédones 

(Quadros 1,2). Em algumas espécies foi referida a presença simultânea dos dois tipos 

de tapete (Santos & Abreu, 1977; Periasamy & Kandasamy, 1981; Abreu, 1984) 

enquanto que em Lens escuJenta Moench (Shukla, 1954) foi descrito um tipo 

intermédio de tapete, cujas células perdiam as paredes, formavam um periplasmódio, 

mas não se introduziam entre os microspores em desenvolvimento. Um outro tipo de 

tapete intermediário, denominado tapete invasivo, foi descrito durante a 

microsporogénese em Canna L. (Tiwari & Gunning, 1986a), caracterizado pela 

libertação de protoplastos individuais, sem se formar o periplasmódio. 

Do ponto de vista evolutivo, o carácter mais ou menos primitivo dos dois tipos 

de tapete é motivo de controvérsia. Eames (1961) sugere que o tapete amebóide tem 

um carácter primitivo, lembrando a sua semelhança com o periplasmódio amebóide 

que se encontra nos esporângios das plantas vasculares inferiores. Este autor afirma 

mesmo que o tapete amebóide caracteriza as Monocotyledonese e algumas 

Dicotyledoneae inferiores. Por outro lado, Sporne (1973), baseando-se em dados 

estatísticos, salienta que o tapete glandular é uma característica primitiva nas 

Angiospermae sendo o tapete amebóide um carácter mais avançado. Esta opinião foi 

também adiantada para algumas espécies da família das Leguminosas (Buss & 

Lersten, 1975). 

Do ponto de vista funcional, as células do tapete tém sido responsabilizadas por 

variados processos: 

1 - Dissolução da parede de calose 

Após a divisão meiótica das células mães do pólen, os quatro microspores da 
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QUADRO 1 

TAPETE PLASMODIAL 
MONOCOTYLEDONE/E 

ALISMACEAE - Alisma L (Bhojwani & Bhatnagar, 1977); Sagittaria L. (Eames, 
1961) 

BERBERIDACEAE - Mahonia aqui folium Nutt. ( Roland-Heydecker, 1979) 
BUTOMACEAE - Butomus L. (Eames, 1961 ; Bhojwani & Bhatnagar, 1977) 
CANNACEAE - Canna L. (Davis, 1966) 
COMMEUNACEAE - Gibasiskarwinskyana(Schultz. f.) Rohw. , G venustuia (Kunth) 

D.R. Hunt (Owens & Dickinson, 1983), Rbœo discolor Hance 
(Albertini, 1971 ; Souvre &Albertini, 1982), R, spatacea 
(Swart2) Steam (Nanda& Gupta, 1977), Tradescantiabracteata 
Small (Mepham & Lane, 1968) 

CYMODOCEACEAE - Thalassodendronciiiatum (Forsk.) Den Hartog(Ducker et ai., 
1978; Pettitt, 1981 ), Amphibolisantárctica Aschers (Ducker et 
ai., 1978). 

HELICONEACEAE - Heliconia L. (Stoneet ai., 1979) 
HYDROCHARITACEAE - ThalassiahemprichiiAschers, Haiophilastipu/acea Aschers 

(Pettitt, 1981) 
SCHEUCHZERIACEAE - Trigiocbin L. (Eames, 1961) 
SPARGANIACEAE - Sparganium L. (Eames, 1961) 
ZINOIBERACEAE - Amomum L, Nico/aia L. (Davis, 1966) 

DICOTYLEDONEAÉ 
ARACEAE - Arum italicum Mill. (Pacini & Juniper, 1983) 
ASTERACEAE - AmbrosiaartemisiifoliaL., Cosmos bipinnatusCav'., TagetespatulaV. 

(Heslop-Harrison, 1969), Helianthusannuus L. (Horner, 1977; 
Horner & Pearson, 1978), Partheniumhysterophorus L. 
(Rudramuniyappa, 1985) 

GENTIANACEAE - Canscoradecurrens Dalz (Maheswar 1 Devi & Laksminarayana. 
1977;SankaraReo&Chinnappe, 1983), C. decussatattwsW., C. 
diffusa Wa\] (Maheswari Devi, 1962), GentianaacauiisV. 
( Car raro & Lorn bardo ,1976), 6. pediceilata Wal 1, G. quadrifaria 
Blume(SankaraRao&Chinnappa, 1983), Swertiaperennis L. 
(Ouerin, 1926) 

HIPPURIDACEAE - Hippuris L. ( Rowley & Dunbar, 1967) 
LEGUMINOSAE - Parkibsoniaacu/aata L. (Larson & Lewis, 1962) 
MALVACEAE - Abelmoscbusesculentus (L.)Moench. (Nabeesa&Neelakandan,1985) 
OLEACEAE - Osmanthusheterophyilus Aort. ex C. Koch. (Cerceau-Larrival et al., 

1980-1981) 
RANUNCULACEAE - Pawn ia a/b if/ora Pall, (lijima, 1962) 

GYMNOSPERM£ 
PINACEAE- Zár/Vúfer/i/^Miller (Mikulskaetal., 1969), Pinus thunbergii Pari, 

(lijima, 1962) 
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GERANIACEAE - Pelargonium zonafe VHérite (Lombardo & Carraro, 1976 b) 
GROSSULARIACEAE - Ribesrubrum L. (Geneves, 1964) 
HIMANTANDRACEAE - Galbulimimabelgraveana (F.Muell.) Sprague (Prakash et al., 

1984) 
LEGUMIN05AE - Desmodiumglutinosum Schlndl., P. IUinœnse A.Gray (Buss et a l , 

1969), lupinussp. (Santos et al., 1979), Sojahispida 
Moench)Madjd&Roland-Heydacker, 1978), Lens esculenta 
Moench., Pisumsativum L (Blddie, 1979), ViciafabaV. (lijima, 
1962) 

LORANTHACEAE - Viscumalbum L. (lijima, 1962) 
MORACEAE- Cannabis sativa I. (Heslop- Harrison, 1964) 
OLEACEAE - Oleaeuropaea L. (Pacini &Junipsr, 1979 b) 
ONAGRACEAE - Oenotheralamarckiana'Ser■. (lijima, 1962) 
PAEONIACEAE - Paeonia tenuifolia L. ( Marquardt et al., 1968) 
POLEMONIACEAE - Col tom ia grandi flora Douglas ex Lindley ( Minter & Lord, 1983) 
POLYGONACEAE - RumexacetoceraL (lijima, 1962) 
PRIMULACEAE - Cyclamenpersicum Miller (Bhandari etal., 1981 ), Primula 

obconica Hance (Stevens& Murray, 1981 ) 
RANUNCULACEAE - Ficariaranunculoides Moench. (Roland, 1967), Helleborus 

foetidusl. (Echlin & Godwin, 1968 a) 
RUBIACEAE - Ophiorrhiza ssp. (Chennaveeralah & Shivakumar, 1983) 
RUTACEAE - Citrus limon L. ( Horner & Lersten, 1971) 
SALICACEAE - Salix Tour., Populus Tour. (Rowley & Erdtman, 1967) 
SAXIFRAGACEAE - Saxifragacymbalaria L. ssp. huetiana (Boiss.) Engler & Irmsch. 

(Abadie & Hideux, 1979 a,b; Hideux & Abadie, 1980-1981), S 
sempervivum C.Koch., S. clusiiGouan. (Abadie& Hideux, 1983) 

SCROPHULARIACEAE - Anthirrinum maius L. ( Lombardo & Carraro, 1976 a) 
SOLANACEAE - Capsicumannuum L. (Horner & Rogers, 1974), Lycopersicum 

peruvianum Mill. (Pacini &Crest1, 1978), Petunia Juss. (Izhar & 
Frankel, 1971 ), Solanum tuberosum L. ( Santos et al., 1979) 

UMBELLIFERAE - Artediasquamata L., Daucuscarotal., D. ////û^//iSibter&Sm., 
Eryngiumpalmatum Panclc & Vis. ( Cerceau-Larrival & 
Roland-Heydacker, 1976), Trachymenepilosa'SM. 
(Cerceau-Larrival et al., 1980-1981 ), Turgenia latifolia Hoffm. 
(Abadieet al., 1980-1981) 

GYMNOSPERM£ 
CYCADACEAE - Ceratozamiamexicana Brongn. (Audran, 1978) 
PINACEAE - Pinusbanksiana Lamb. (Dickinson, 1970 b; Dickinson & Bell, 1972), 

P. sylvestrisV. (Willemse, 1971 b), PseuobtsugemeœiesiiirHrbe}) 
Franco (Singh et al., 1983) 

PODOCARPACEAE - Podocarpusmacrophyllus D.Don. (Vasil & Aldrich, 1970) 
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tétrada libertam-se por dissolução da calose que os rodeia, pela acção da calase 

(0-1,3-glucanase). Em algumas anteras, nomeadamente em extractos de anteras de 

Cucurbita L. (Eschrich, 1961) foi detectada actividade da calase durante o período 

de dissolução da calose, embora não fosse possível localizar a origem desta enzima. 

No entanto, Mepham & Lane (1969 b), ao estudarem o desenvolvimento do tapete 

durante a microsporogénese em Tradescantia bracteata Small, demonstraram a 

presença de calase nas células do tapete, enzima que era transportada para a 

periferia das células através de vesículas resultantes dos dictiossomas, sendo depois 

libertada para o lóculo da antera. Opinião semelhante foi, mais tarde, corroborada por 

Vasil(1973). 

Durante o estudo da microsporogénese em PetuniaJuss. (Izhar & Frankel, 1971) 

e utilizando processos de determinação in vivo dos valores de pH no lóculo da 

antera, foi possível verificar que durante a méiose, o pH variava de 6,8-7,0 e para o 

fim do estádio de tétrada, concomitantemente com um decréscimo de pH (5,9-6,2) se 

iniciava a síntese da calase. Mais tarde (Stieglitz, 1973, 1977), em anteras de Liiium 

L., foi detectada a actividade da endo- e da eio- 0-1,3-glucanase, verificando-se um 

aumento da actividade enzimática desde o período meiótico até à dissolução das 

tétradas. Os resultados mostraram também que estas enzimas não são sintetizadas 

nas células meióticas mas nos tecidos somáticos adjacentes e que a dissolução da 

calose se deve apenas à actividade da endo-0-l,3-glucanase. 

2 - Esterilidadade masculina 

Em algumas plantas, foram detectados casos de esterilidade que se 

traduziam pela ausência de grãos de pólen viáveis. A degenerescência do pólen, pode 

ocorrer em qualquer estádio de desenvolvimento, desde a fase de meiócito até após a 

mitose dos micrósporos. Em alguns casos, os factores de esterilidade não dependem 

dos genes nucleares, mas são transmitidos pelo citoplasma do ovo, o que conduziu à 
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designação de esterilidade citoplasmática masculina (Rhoades, 1931, 1933). 
0 importante papel nutritivo do tapete durante a microsporogénese, levou 

muitos autores a atribuir, em grande parte dos casos, a degenerescência dos 
micrósporos a um mau funcionamento das células tapetais, o que causaria efeitos 
adversos na méiose e no desenvolvimento do pólen (trabalhos de revisão de Vasil, 
1967; Edwardson, 1970; Laser & Lersten, 1972). 

Posteriormente, foram descritos outros casos de esterilidade dependente do 
tapete. Em PhaseoJus ãtropurpureus (Moc & Sesse) ei DC. (Pritchard & Hutton, 
1972) foi verificado um atraso na desorganização normal do tapete e em Sorghum 
bicolor L. (Overman & Warmke, 1972) as paredes das células do tapete também não 
sofreram a desintegração natural e a degenerescência do pólen ocorreu antes da 
formação da eiina. A persistência da parede das células tapetais, provavelmente 
relacionada com a ausência de enzimas necessárias à digestão da celulose, teria 
impedido a transferência de nutrientes para o pólen em formação. Em Capsicum 
annuum L. (Horner & Rogers, 1974), as tétradas acabaram por degenerar ainda 
envolvidas por calose, enquanto que o tapete apresentava comportamento anormal. 
Nestas duas últimas espécies foi referido também que a deficiente secreção da calase 
pelas células do tapete teria impedido a libertação perfeita dos micrósporos. Na 
verdade já anteriormente (1971), Izhar & Frankel estudando mecanismos de 
esterilidade em Petunia Juss. verificaram que o decrésmio do valor de pH no lóculo 
da antera, relacionado com a produção de calase nas anteras férteis, não ocorria em 
algumas das plantas estéreis, em cujas anteras o pH mantinha valores de 6,8-7,0 e 
não se sintetizava a enzima. Noutro tipo de esterilidade, após um decréscimo do valor 
de pH, a síntese da calase processava-se ainda no estádio de célula mãe, seguindo-se 
a dissolução precoce da calose, pelo que os meiócitos degeneravam. Estes resultados 
levaram os autores a considerar como crítico o momento de síntese da calase para o 
desenvolvimento dos meiócitos, o que provocaria, em caso contrário, a sua 
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degenerescência. Situação idêntica foi referida em Hordeum vuígttre L., em que a não 

formação das células do tapete, motivou a ausência da secreção de calase (Herd éc 

Steer, 1984). 

Em outras formas de esterilidade, as alterações do tapete traduziram-se na 

desorganização dos organelos e das paredes celulares (Horner, 1977), na intensa 

vacuolização do citoplasma (Cheng et ai., 1979; Scoles & Evans, 1979; Colhoun & 

Steer, 1981; Bino, 1985 a,b; Graybosch & Palmer, 1985), na degenerescência das 

mitocôndrias, pouco antes da méiose (Warmke & Lee, 1977; Lee & Warmke, 1979), 

no aparecimento de corpos densamente corados e identificados como vacúolos 

autofágicos ou citolisossomas (Greyson et ai., 1980) e pela invulgar escassez de 

elementos do retículo endoplasmático (Colhoun & Steer, 1981). 

Embora com diferenças específicas e particulares, para cada um dos casos 

mencionados, parece haver consenso geral de que as alterações anormais das 

estruturas ou dos organelos citoplas m áticos das células do tapete seriam a causa da 

esterilidade, em determinado estádio da microsporogénese. 

3 - Metabolismo dos feniloropanóides 

A pigmentação característica de muitos pólenes é devida à acumulação de 

produtos metabólicos secundários, nomeadamente carotenóides e/ou flavonóides 

(Wiermann, 1970, 1981; Quast & Wiermann, 1973; Stanley & Linskens, 1974; 

Wollenweber & Wiermann, 1979). 

É durante a diferenciação e maturação do pólen que, na antera, têm lugar os 

variados processos biossintéticos que originam estes metabolites secundários, 

posteriormente acumulados, principalmente, na parede estruturada que rodeia os 

grãos de pólen (Wiermann, 1979; Wiermann & Vitch, 1983). 0 grupo de Wiermann 

tem vindo a ocupar-se deste estudo em anteras de um cultivar de Tulipa L., 

referindo-se em particular à síntese e acumulação dos fenilpropanóides. Estes 
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processos realizam-se após a méiose das células mães do pólen e da dissolução da 

calose, iniciando-se pela deposição sequencial de fenilpropanos simples, de calconas e 

finalmente de flavonóides e antocianinas. As enzimas responsáveis pela síntese dos 

vários compostos intermediários do metabolismo dos fenilpropanóides são 

sintetizados nas anteras e, mais especificamente nas células do tapete (Herdt et ai., 

1978; Herdt & Wiermann, 1978; Wiermann, 1979; Kleinehollenhorst et al„ 1982). 

Com a utilização de vários métodos de determinação enzimática foram detectadas na 

fracção do pólen as seguintes enzimas: desidrogenase do shiquimato, fenilalanina 

amónia liase, 4-hidroiilase do ácido cinámico, 3-0-metiltransferase de 

S-adenosil-metionina: cafe ato; iigase da CoA:hidroxicinamato; sintetase da flavonona; 

isomerase da calcona-flavonona e 3-0-metiltransferase da S-adenosil-metionina: 

3 -4-di-hidroiiflavonóide. 

À actividade da fenilalanina amónia liase e da 3-0-metiltransferase de 

S-adenosil-metionina: cafeato foram detectadas na fracção solúvel das células do 

tapete (Wiermann, 1979; Rittschey & Wiermann, 1983) enquanto que para a 

isomerase da calcona se desconhece a sua localização exacta (Sutfeld & Wiermann, 

1980). Com a utilização de técnicas de centrifugação em gradientes de sacarose, foi 

possível verificar que a 4-hidroxilase do ácido cinámico é uma enzima ligada a 

sistemas membranosos, tendo sido sugerida a sua localização nas membranas do 

retículo endoplasmático das células do tapete (Herdt & Wiermann, 1978; Wiermann, 

1979). 

Estas enzimas seriam então transportadas para o lóculo da antera onde e/ou já 

na parede do pólen se processaria a síntese dos flavonóides e das antocianinas. 

4 - Proteínas da parede do pólen 

Provavelmente todos os pólenes das Angiosperme e das Gymnospermae 
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possuem proteínas localizadas ao nível da parede (Knox & Heslop-Harrison, 1970). 

Estas proteínas ocorrem principalmente na intina, particularmente nas regiões dos 

poros, e também nas cavidades da exina. No entanto, as diferentes proteínas diferem 

quanto à sua origem; enquanto que as que se depositam na intina são sintetizadas 

nas células do gametófito, as depositadas na eiina são sintetizadas nas do esporófito 

(Heslop-Harrison, 1975, 1976; Knox et ai., 1975). Além disso, ao contrário do que 

sucede com as proteínas da intina, as que se encontram nas cavidades da exina são 

facilmente removidas e daí as dificuldades técnicas para as localizar 

convenientemente (Hewlett et ai., 1973; Heslop-Harrison et ai., 1975). 

No que diz respeito às proteínas da exina tem sido possível verificar a sua 

transferência a partir das células do tapete, durante os estádios da formação do 

pólen. Estes aspectos foram sobretudo evidenciados em algumas espécies das famílias 

das Malvaceae e das Cruciferae (Heslop-Harrison et ai., 1973; Dickinson & Lewis, 

1973), nas quais se observou a acumulação de material proteico nas cisternas do 

retículo endoplasmático das células do tapete, sendo as proteínas transportadas para 

as cavidades da parede do pólen, após degenerescência das células tapetais. Com a 

utilização de técnicas de imunofluorescéneia e citoquímica, foram estudados 

processos semelhantes de transferência de proteínas a partir do tapete, em 

Asteraceae que possuem exina estruturalmente complexa e tapete plasmodial 

(Howlett et ai., 1973; Vithanage & Knox, 1979) e em duas espécies de uma Cruciferae 

do género Iberís L. (Heslop-Harrison et ai., 1974). Pela quantificação citoquímica da 

esterase, enzima sintetizada nas células do tapete, foi possível demonstrar a sua 

transferência para as cavidades da exina, numa variedade de Brassica oJeraceã L. 

(Vithanage & Knox, 1976), em Lotium perenne L. e PhaJaris íuberosa L. 

(Vithanage & Knox, 1980) e em Primula obconica Hance (Stevens & Murray, 1981). 

Em várias espécies de Dicotyledoneae (Pacini & Juniper, 1979 a; Pacini et al., 

1981) foram demonstradas, nas regiões dos poros, proteínas de origem esporofítica 
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que, na maioria dos casos, coexistiam com as das regiões entre os poros, de origem 

gametofítica. Numa das espécies estudadas, OJea europea L., a deposição das 

proteínas nos poros tinha lugar antes da degenerescência das células do tapete, ao 

contrário do que está descrito para as proteínas interporais. 

Vários estudos citoquímicos tém permitido a identificação das diferentes 

proteínas da parede do pólen e os resultados obtidos permitem concluir que as 

desidrogenases e as oxidases se localizam na exina enquanto que algumas 

transferases e hidrolases, nomeadamente amilase, esterase, e protease, são comuns à 

exina e à intina (Knox et ai., 1975). 

Grande parte destas proteínas sintetizadas nas células do tapete estão 

relacionadas com sistemas de reconhecimento envolvidos nas reacções de 

incompatibilidade inter- e intraespecíficos, observados durante a polinização, e com 

processos alérgicos. 

5 - Reserva de nucleotideos para a síntese dos ácidos nucleicos do pólen 

0 importante papel do tapete durante a microsporogénese levou alguns 

autores (Cooper, 1952; Linskens, 1958; Vasil, 1959) a sugerirem, com base em 

estudos de citoquímica, que as células do tapete representavam um local de 

acumulação de nucleotideos que iriam contribuir para a síntese dos ácidos nucleicos 

nos micrósporos. Mais tarde. Stern (1961) e Stern & Hotta (1968) afirmaram 

também que as desoxirriboses necessárias à síntese do DNA dos micrósporos em 

desenvolvimento eram hidrolisadas e libertadas pelas células do tapete. Estes 

resultados foram, no entanto, vigorosamente rejeitados por outros autores com base 

em trabalhos de autorradiografia e espectrofotometria. Assim, Takats (1962) realizou 

um pormenorizado trabalho autorradiográfico em anteras de L/tíum Jongiflorum 

Thunb. fornecendo timidina tritiada a anteras, durante o estádio de paquíteno da 

méiose, e verificou a existência de marcação no núcleo das células do tapete, a qual 
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diminuía, progressivamente, pouco antes de ter lugar a síntese do DNA dos 

micrósporos. Por outro lado, surgia marcação transitória na parede dos micrósporos 

mas o núcleo não incorporava marcação detectável. Em face destes resultados, o 

autor sugere a eiistência duma fonte de precursores do DNA exterior ao tapete mas 

afirma também que os produtos resultantes da degradação do DNA tapetai serão 

porventura utilizados pelos micrósporos, nomeadamente, na deposição da parte 

interna da sua parede. Opinião semelhante é apoiada por Heslop-Harrison & 

Mackenzie (1967) utilizando derivados da timidina [2-HC] em anteras de LiJium L. 

e não tendo detectado qualquer transferência de material radioactivo do tapete para 

os esporos, durante o período pós-meiótico. 

Linkens & Schrauwen (1968) fizeram determinações do conteúdo de DNA, RNA e 

nucleotídeos em fracções isoladas das células do tapete e de microsporócitos de 

anteras de LiJium henryi Baker e verificaram que a quantidade de DNA tapetai 

decresce progressivamente durante a méiose, não sendo detectável qualquer 

quantidade no estádio de tétrada. Por outro lado, a quantidade de RNA aumenta 

durante a méiose, atingindo o máximo durante o estádio de tétrada, período durante 

o qual a quantidade de DNA e de RNA da fracção meiócito/pólen é diminuta. Os 

autores sugerem assim que o tapete terá alguma influência no desenvolvimento dos 

meiócitos, nomeadamente no abastecimento de precursores do RNA. 

Na realidade, o papel do tapete como fornecedor de precursores para a síntese 

dos ácidos nucleicos dos micrósporos em desenvolvimento é ainda assunto não 

totalmente esclarecido. 

6 - "Pollenkitt" e trifina 

0 "pollenkitt" (Pankow, 1957) é uma camada lipidica que se deposita à volta 

dos grãos de pólen e que tem origem nas células do tapete, durante as fases finais do 

seu desenvolvimento. 
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Trabalhos realizados em anteras de LUium L. (Heslop-Harrison, 1968, a,e) 

mostraram que no citoplasma das células do tapete se observam glóbulos osmiofílicos 

onde se depositam carotenóides os quais, após coalescência, se libertam por 

desorganização do tapete, migrando deste modo para o lóculo da antera e para as 

cavidades da eiina da parede do pólen. 0 "pollenkitt" tem sido referido no pólen de 

várias plantas, nomeadamente num híbrido de LiJJum L. (Reznickova & Dickinson, 

1982) no qual as inclusões lipídicas se acumulam no citoplasma das células tapetais, 

juntamente com glóbulos provenientes dos plastídios, sendo realçada a formação 

dum sistema vacuolar especial associado ao metabolismo dos lipidos. 

Á trifina é semelhante ao "pollenkitt" mas difere deste pelo facto de conter 

proteínas e alguns constituintes citoplasmáticos, além dos lipidos hidrofóbicos. 

Um estudo detalhado sobre a formação de "pollenkitt" em anteras de LM um L. e 

de trifina em anteras de Jtãphanus (Tourn) L. (Dickinson, 1973) permitiu verificar 

que a fracção lipídica destas camadas protectoras do pólen se origina nos plastídios 

do tapete, os quais são, inicialmente, do tipo proplastídio evoluindo progressivamente 

para oleoplastos. 

Vários atributos biológicos tém sido indicados para o "pollenkitt" e para a trifina, 

nomeadamente, na dispersão do pólen (Heslop-Harrison, 1968 b), como responsáveis 

pelo odor de certos pólenes actuando como atracção para os insectos (Van der Pijl, 

1964) ou protegendo o pólen de radiações ultravioletas e/ou fenómenos de 

desidratação (Echlin, 1971 b; Pacini & Casadoro, 1981). 

7 - Formação dos cornos de Ubisch 

A principal e mais importante função das células do tapete das anteras das 

plantas superiores é a síntese da esporopolenina ou, pelo menos, dos seus 

precursores. Durante o estádio de tétrada, observam-se na superfície do tapete, junto 

do lóculo da antera, depósitos ou grãos de esporopolenina, designados "corpos de 
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Ubisch" embora tenham sido descritos muito antes dos trabalhos deste autor 

(Heslop-Harrison, 1968 b). Os corpos de Ubisch foram designados "orbículos" por 

Banerjee (1967) e por Rowley & Erdtman (1967), tendo sido também adoptada a 

designação de placas (Heslop-Harrison, 1962, 1963, a,b). Os corpos de Ubisch são 

estruturas esferoidais, com alguns micrometres de diâmetro, podendo ocorrer 

isolados ou formando agregados, tendo sido observados nas anteras das 

Angiospermae e de algumas Gymnospermae. Em alguns casos, foi referida nos corpos 

de Ubisch a eiisténcia duma zona central lipidica à volta da qual se depositaria a 

esporopolenina, enquanto que noutros casos não foi observada a região central. 

A microscopia electrónica trouxe um contributo importante para o estudo da 

formação e desenvolvimento dos corpos de Ubisch, sendo de destacar os trabalhos de 

Rowley (1963), Heslop-Harrison (1963 a,b) Skvarla & Larson (1966), Roland (1967), 

Echlin & Godwin (1968 a), Heslop-Harrison & Dickinson (1969), Risueno et al. (1969 

a), Hoefert (1971), Christensen et al. (1972), Dickinson & Bell (1972, 1976 a,b), 

Rowley & Skvarla (1974 a), Cerceau-Larrival «cRoland-Heydacker (1976), Steer 

(1977 a), Madjd «c Roland-Heydacker (1978), Cousin (1979) e Abadie & Hideux 

(1979 a). 

Quanto à formação dos corpos de Ubisch, divergem as opiniões sobre a 

interveniéneia do tapete em tal processo. Para uns autores, formar-se-iam em 

primeiro lugar "pro-orbículos" no interior das células do tapete. Neste processo foram 

responsabilizados, em alguns casos, as mitocôndrias (Krjatchenko, 1925; 

Heslop-Harrison, 1962), o retículo endoplasmático (Echlin & Godwin, 1968 a; Risueno 

et ai., 1969 a; Willemse, 1971 b; Dickinson «c Bell, 1972; 1976 a.b; Robertson, 1984 , 

Herich & Lux, 1985) tendo sido, também, sugerida a participação dos plastídios na 

síntese dos carotenóides da esporopolenina (Gabara, 1977; Ahokas, 1978). Após a sua 

formação, estes precursores seriam libertados para o lóculo da antera, onde 

rapidamente seriam envolvidos pela esporopolenina presente no fluido locular. Outra 
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corrente de opinião, sustenta que os pro-orbículos se originam em depressões do 

plasmalema do tapete, junto do lóculo da antera (Marquardt et ai., 1968; Dickinson & 

Heslop-Harrison, 1969; Vasil & Aldrich, 1970; Christensen et ai., 1972; Steer, 1977 a) 

não tendo sido observados nos organelos citoplasmáticos quaisquer depósitos que se 

assemelhem aos grãos de esporopolenina. Esta mesma opinião foi corroborada por 

Rowley & Skvarla (1974 a) que sugeriram que a superfície externa das células 

tapetais, onde se originam os corpos de Ubisch, funciona como um verdadeiro 

glicocálice, semelhante à camada polissacarídica descrita para as células animais 

(Bennett, 1969). 

Os estudos iniciais sobre o desenvolvimento do tapete e a ontogenèse dos corpos 

de Ubisch referem que estes apenas são produzidos pelas células do tapete secretor e 

não pelo amebóide (Echlin, 1971 a, b), opinião mais tarde seguida por Madjd & 

Roland-Heydacker (1978). No entanto, nas células do tapete plasmodial de Gentíanâ 

acautis L. (Carraro & Lombardo, 1976) foi referida a presença de corpos de Ubisch, 

tendo sido sugerida a interveniência do aparelho de Golgi na sua formação. Em 

HydrocotyJe mexicana Chan & Schelit (Abadie et ai., 1980-1981) foi mesmo sugerida 

a existência dum tipo de tapete intermédio ou misto, pelo facto de as suas células 

produzirem corpos de Ubisch mas ocorrer uma lise total e precoce das paredes 

celulares. 

Esta discordância de opiniões terá levado alguns autores a sugerir a definição de 

novos parâmetros para a caracterização do tapete secretor e do tapete amebóide. 
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* 

s * 

Tendo em conta a diversidade de funções do tapete e a intervenção deste tecido 

na formação do grão de pólen, acompanhou-se, a nível ultraestrutural e citoquímico, 

a evolução das células do tapete das anteras de Cucurbita pofymorpha Duch.. 

Especial atenção foi dedicada ao estudo do sistema elaborado de retículo 

endoplasmático rugoso, característico do tapete desta espécie das Cucurbitacese e de 

outras espécies de Angiosperme, e às várias etapas da secreção da esporopolenina. 

Paralelamente, estudaram-se as várias fases de formação da parede do grão de 

pólen, na tentativa de aclarar as inter-relacões entre as células das gerações 

esporofítica e gametofítica. 

Alguns resultados, ainda que preliminares, foram conseguidos com a 

incorporação de um composto radioactivo, acetato de sódio tritiado. Os resultados 

foram traduzidos pela quantificação da taia de incorporação do isótopo com um 

espectro metro de cintilação de líquidos e, a nível ultraestrutural, com técnicas de 

autorradiografia. Foram também registados o comportamento e alterações dos tecidos 

constituintes das anteras, quando sujeitas a tratamentos com substâncias 

intervenientes no metabolismo celular. 



MATERIAL E MÉTODOS 
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1. MATERIAL 
Neste estudo utilizaram-se anteras, em diferentes estádios de desenvolvimento, 

pertencentes a plantas das seguintes espécies: 
Cucurbita polymorphs Duch. (Cucurbitaceae) 
Cucurbits pepo L. (Cucurbitaceae) 
Cucurbita fidfoiia Bouché (= C. meianosperma Gasparr.) 

(Cucurbitaceae) 
Citruiius angaria Samp. (Cucurbitaceae) 
Cucumis meio L. (Cucurbitaceae) 
Cycianthera sp. (Cucurbitaceae) 
Bcbaiiium eiaterium (L.) Á. Richard (Cucurbitaceae) 
Lupinus sp. (Leguminosae) 
Soianum tuberosum L. (Solanaceae) 

2. MÉTODOS 
2.1. MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE TRANSMISSÃO 
2.1.1. Fixação 

Para observação do material, a nível ultraestrutural, realizaram-se as seguintes 
fixações: 

- Pré-fixação em glutaraldeído 2,5% em tampão fosfato Na2HP04/NaH2P04 0,1 

moles/dm* pH 7,2 (Sabatini et ai., 1963), durante 4-6 horas a 0-4°C. Após lavagem 
cuidadosa durante a noite, no mesmo tampão mas com concentração 0,2 moles/dm^' 
o material foi pós-fixado em tetróxido de ósmio a 2% em tampão Veronal 0,1 
moles/dm^ (Palade, 1952), durante 2 horas à temperatura ambiente. Os fragmentos 
de anteras fixadas, foram então tratados com acetato de uranilo 1% em tampão 
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Veronal 0,1 moles/dm-5, durante 30 minutos. 
- Pré-fixação em glutaraldeído e lavagem em tampão, idênticas às 

anteriormente indicadas, e pós-fixação em permanganato de potássio 2 X em tampão 

Veronal 0,1 moles/dm3 (Luft, 1956) durante 2 horas a 0-4°C. 
•2 

- Fixação em permanganato de potássio a 2% em tampão Veronal 0,1 moles/dmJ 

(Luft, 1956) durante 2 horas a 0-4°C 

2.1.2. Desidratação e inclusão 
Após a fixação, o material foi desidratado em séries ascendentes de acetona, e 

finalmente em óxido de propileno (Luft, 1961). 0 material foi então impregnado por 

misturas de óxido de propileno-Epon 812 e finalmente incluído na resina pura. 

2.1.3. Cortes ultrafinos e contrastação 
Os cortes ultrafinos foram executados, com facas de vidro ou de diamante, num 

ultramicrótomo LKB Ultrotome III, e recolhidos em grelhas de cobre. 

Como contrastantes, utilizaram-se, sequencialmente, uma solução saturada de 

acetato de uranilo em álcool a 50% com ácido acético a 1% (Valentine, 1965), e uma 

solução de citrato de chumbo (Reynolds, 1963; Venable & Goggeshall, 1965). 

Os cortes ultrafinos foram observados num microscópio electrónico Siemens 

Elmiskop IA, com abertura de condensador de 200 ^m e de objectiva de 50 um e 

com uma diferença de potencial de 80 Kv. As imagens foram registadas em película 

fotográfica Agfa-Gevaert 23D 56 ou Kodak 4489. 

2.2. MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE VARRIMENTO 
As anteras a serem observadas no microscópio electrónico de varrimento foram 

fixadas só com glutaraldeído ou sofreram uma dupla fixação (glutaraldeído-ósmio) 
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idêntica à indicada em 2.1.1.. Após fixação, o material foi desidratado numa série 

ascendente de álcool e, seguidamente, seco por exposição ao ar numa estufa a 60°C. 

Às peças desidratadas e secas foram montadas em suportes de alumínio, por meio de 

verniz ou de fita adesiva, sendo então metalizadas com ouro coloidal, depositando-se 

uma camada de cerca de 300Á de espessura de modo a tornar a superfície condutora. 

As observações foram realizadas num microscópio electrónico Jeol JSM-35C a 25 

Kv e as imagens registadas em película fotográfica Ilford FP4. 

2.3. MICROSCOPIA ÓPTICA 
Após fixação e inclusão do material, tal como indicado para microscopia 

electrónica de transmissão, foram efectuados cortes semi-finos ( 1 jim de espessura) 

com facas de vidro, os quais foram seguidamente corados com soluções aquosas de 

azul de metileno 1% em borax 1% e azul de Azur II 1%. 

Os cortes montados em laminas de vidro foram observados num microscópio 

óptico Nikon e as imagens registadas em película fotográfica Kodak Panatomic X. 

2.4. MÉTODOS CITOQUÍMICOS 

2.4.1. Localização de polissacarídeos 

A detecção citoquímica de polissacarídeos foi efectuada em material tratado 

para microscopia elecrónica de transmissão, com dupla fixação 

(glutaraldeído-tetróxido de ósmio). Os cortes ultrafinos foram recolhidos em grelhas 

de ouro e tratados segundo o método de Thiéry (1967). Este método baseia-se na 

marcação pelos sais de prata dos grupos aldeído, que resultam da oxidação, pelo 

ácido periódico, dos grupos <*-gíicol das moléculas de glucose dos polissacarídeos. 

Os cortes foram previamente oxidados em ácido periódico 1% durante 30 

minutos à temperatura ambiente, seguindo-se uma lavagem em água bidestilada. Os 

cortes foram depois tratados por uma solução de tiosemicarbo-hidrazida 1% em ácido 
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acético 10%, durante 24 horas, à temperatura ambiente. Em seguida, os cortes foram 

cuidadosamente lavados em soluções de ácido acético 10% e 5% e finalmente em água 

bidestilada. Seguiu-se o tratamento com proteinato de prata 1% em água e 

finalmente nova lavagem em água bidestilada. Os cortes foram observados ao 

microscópio electrónico, sem contrastação. 

2.4.2. Extracção pela pronase 
A digestão enzimática foi realizada segundo o método de Monneron & Bernhard 

(1966) em cortes ultrafinos recolhidos em grelhas de ouro e previamente tratados 

com peróxido de hidrogénio 6% durante 30 minutos à temperatura ambiente 

(Marinozzi & Gautier, 1961). Seguidamente, os cortes foram tratados com uma 

solução aquosa de pronase na concentração de 1 mg/dm3 a 37°C, durante vários 

períodos de tempo. 

Nas experiências de controlo, os cortes foram tratados com água bidestilada, nas 

mesmas condições de tempo e temperatura, das experiências com a enzima activa. 

2.4.3. Localização enzimática 
A localização citoquímica, a nível ultraestrutural, de várias enzimas, foi 

efectuada em material fixado em glutaraldeído 1,5% em tampão cacodilato de sódio 

0,1 moles/dm3, durante 1 hora a 0-4°C, ou numa mistura de glutaraldeído 2,5% e 

paraformaldeído 4% no mesmo tampão e durante o mesmo período de tempo. Após 

lavagem em tampão cacodilato de sódio 0,2 moles/dm3, o material foi incubado no 

meio próprio para cada enzima ensaiada e depois pós-fixado em tetróxido de ósmio 

2% em tampão Veronal 0,1 moles/dm3, durante 2 horas à temperatura ambiente. 

2.4.3.1. Fosfatase ácida 

Para a localização da fosfatase ácida utilizou-se o meio de Gomori, modificado 

por Miller & Palade (1964). 0 material foi incubado durante 1 hora a 60°C e 
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posteriormente a 37°C durante 1, 2 e 4 horas, no meio que contem como substrato o 

0-glicerofosfato de sódio. Nas experiências de controlo, a incubação realizou-se no 

mesmo meio sem substrato. 

2.4.32. Adenosinatrifosfatase 

A localização da adenosina trifosfatase foi realizada no meio de Wachstein & 

Meisel (1957) segundo Rowley e colaboradores (1973) durante 1 e 2 horas, a 23°C, 

tendo sido utilizado como substrato o sal de sódio da adenosina trifosfato (ATP). Nas 

experiências testemunha, o material foi incubado no meio sem substrato. 

2.4.33- Glucose-6-fosfatase 

Para a localização da glucose-6-fosfatase utilizou-se o meio de Wachstein & 

Meisel (1956) modificado por Leskès e colaboradores (1971) incluindo como 

substrato a glucose-6-fosfato (sal dipotássico). A incubação decorreu durante 1 e 2 

horas a 30°C. Nas experiências de controlo, a incubação efectuou-se no meio sem 

substrato. 

2.4.34.Ciclase adenílica 

A localização da ciclase adenílica foi realizada no meio descrito por Al-Azzawi & 

Hall (1976), utilizando um substrato específico desta enzima, adenilil-imidodifosfato 

(AMP-PNP), durante 2 horas a 35°C. As experiências de controlo decorreram no meio 

ao qual se omitiu o substrato. 

2.4.3.5. Citocromo c oxidase 

A localização da enzima citocromo c oxidase foi efectuada no meio de Õpik (1975 

a), utilizando como substrato a 3,3'-diaminobenzidina (DAB), durante vários períodos 

de tempo (3 a 15 horas) a 27°C. As experiências testemunha foram realizadas no 

meio sem substrato. 

2.5. SOLUÇÕES UTILIZADAS NOS TRATAMENTOS DAS ANTERAS 

Todos os tratamentos foram efectuados mergulhando hastes florais em soluções 
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das drogas a ensaiar, utilizando como controlo, sob condições ambientais idênticas o 
mesmo meio sem o produto cujo efeito se pretendia observar. A acção das drogas foi 
ensaiada durante vários períodos de tempo. 

2.51. Acido giberélico 
0 ácido giberélico foi ensaiado em soluções aquosas, nas concentrações de 1,4 x 

10~4moles/dm3, 2,8 1 IO"4 moles/dm3 e 2,8 x IO"3 moles/dm3 durante 24 e 48 

horas. 

2.52. Acido mevalónico 
0 ácido mevalónico (sob a forma de lactona) foi fornecido em soluções aquosas, 

nas concentrações de IO"3 moles/dm3 e 4 x IO"3 moles/dm3 durante 24, 48, 72 
horas e 6 dias. 

2.53. Coíquicina 
A coíquicina, em tampão fosfato 0,1 moles/dm3 pH 7,0 ou em solução aquosa, 

foi fornecida às hastes florais nas concentrações de 0,05%, 0,5% e 1% durante 24 e 48 
horas. 

2.54. Glucosee sacarose 
A acção da glucose e da sacarose foi ensaiada com soluções aquosas a 4%, 

durante vários períodos de tempo (24, 48, 72 horas e, nô caso da glucose, 
prolongamento até 98 horas). Da solução de sacarose foram retiradas amostras, 
durante vários períodos de tempo, após a imersão das hastes florais, para a execução 
do teste de Benedict a fim de detectar a presença de açúcares redutores (Benedict, 
1909; Purvis et al., 1966). 
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2.6. EXTRACÇÃO DE PIGMENTOS E DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE 

CAROTENÓIDES E DE CLOROFILAS 

A extracção de pigmentos foi realizada segundo o método de Jungalwala & Cama 

(1962). Anteras, em diferentes fases de desenvolvimento, foram pesadas e imersas 

em etanol, durante 2 dias, na obscuridade. Foram, depois, homogeneizadas 

sucessivamente em etanol, acetona e éter de petróleo-éter dietílico (1:1, v/v) sendo 

retirados os vários extractos orgânicos, por centrifugação. Estes extractos foram 

adicionados e lavados com água, de modo a eliminar-se a acetona e o álcool. Da 

fracção orgânica restante, contendo os pigmentos, foram retiradas amostras para as 

determinações espectrofotométricas, realizadas num espectrofotómetro Shimadzu 

240 Graphicord. 
A determinação quantitativa de carotenóides totais foi efectuada segundo o 

método de Liaaen-Jensen & Jensen (1971) e das clorofilas segundo Strain e 

colabaradores ( 1971 ). 

2.7. INCORPORAÇÃO DE UM ISÓTOPO RADIOACTIVO l3H] 
Utilizou-se como precursor lipídico 3H acetato de sódio (The Radiochemical 

Center, Amersham, U.K.) com 2,77 Ci /mmole de actividade específica. Este isótopo 

radioactivo, foi fornecido a hastes florais de Cucurbitã polymorpha Duch. 

mergulhadas em soluções aquosas do produto na concentração de 20uCi/cm-\ 

durante vários períodos de tempo. 

2.7.1. Medição da radioactividade 
Para medição da radioactividade, isolaram-se anteras de hastes florais tratadas, 

durante intervalos de tempo variados. As anteras depois de isoladas, foram pesadas, 

homogeneizadas em 1 cm3 de etanol e os produtos obtidos foram lançados em tubos 

de contagem, bem como 1 cm3 de etanol utilizado na lavagem do homogenizador. 
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Depois de evaporado o solvente, adicionou-se o líquido de cintilação e procedeu-se às 

contagens. 
Utilizou-se, para este efeito, um espectro metro de cintilação de líquidos 

TRI-CARB (Packard) e frascos contentores de amostras da mesma proveniência, de 
vidro e com a capacidade de 15 cm3. As leituras foram realizadas a 15°C em 10 cm3 

da solução de cintiladores {2,5-difeniloxazol (PPO) 4g + 
l,4-bis-l2-(4-metil-5-feniloiazolil)]-benzeno (POPOP) - 0,lg}/dm3 tolueno. 

As amostras cuja leitura se pretendia efectuar foram precedidas de um padrão 
de 3H com actividade conhecida e de um ensaio em branco. A leitura obtida para o 
ensaio em branco e que corresponde ao "ruído de fundo" (R), isto é, ao somatório das 
interferências electrónicas produzidas no aparelho com as contagens devidas a 
radiações naturais e a eventuais contaminantes da câmara de contagem, foi subtraída 
à leitura das amostras, pelo que os valores utilizados na representação gráfica 
referem somente as acções físicas que ocorrem dentro dos tubos de contagem, devido 
à presença do radionuclídeo neles introduzido. 

Calibrou-se o espectrómetro de modo a obter-se o "número de mérito máximo" 
para leituras de trítio. Este valor é dado pela expressão % E2/R em que E é a 
eficiência de contagem. Este parâmetro obtém-se dividindo o valor da leitura em 
contagens por minuto (cpm) de um padrão de 3H, obtido em condições variadas de 
amplificação e de selecção de amplitude de canal de contagem, pelo valor actual do 
padrão em desintegrações por minuto (dpm). 

Não se considerou a "absorção interna", fenómeno devido à presença nos tubos 
de contagem de moléculas que absorvem ou que perturbam as transferências de 
energia nos componentes da solução de cintilação, e que seria conhecida mediante o 
estabelecimento da curva de calibração de absorção interna. Constituem justificação 
para esta decisão o facto de não interessar a determinação da actividade absoluta 
(dpm) das amostras e, principalmente a circunstância de a "estandardização externa 
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automática" apresentar valores muito próiimos para todas as amostras, o que indica 

que a absorção interna era constante. Os valores (cpm) utilizados para o traçado do 

gráfico não são, portanto, os reais (dpm) mas os proporcionais a estes. 

2.7.2. Àutorradiografia ultraestrutural 

Após os vários períodos de tempo de incorporação do *H acetato, foram 

retiradas anteras, em diferentes estádios de desenvolvimento, e fixadas pela técnica 

de rotina para microscopia electrónica de transmissão (Secção 2.1.1. deste Capítulo). 

Após inclusão foram efectuados cortes ultrafinos, recolhidos em lâminas de vidro, 

previamente cobertas com uma mono-camada de celoidina. Depois de secas, rs 

lâminas sofreram uma carbonização e foram imersas em emulsão Ilford L4 (Caro et 

ai., 1962). A imersão das lâminas foi efectuada com o aparelho semi-automático de 

Kopriwa (1967). Após 1-4 meses de exposição, em caixas de Clay-Adams, as imagens 

foram reveladas, tendo sido utilizados dois reveladores: Elon-ácido ascórbico, com 

prévia latensificação pelo tiocianato de ouro (Salpeter & Szabo, 1972) e Dl9b. 0 

tempo de revelação foi, em qualquer dos casos, 2 minutos. A fixação foi realizada com 

hipossulfito de sódio 24 %, durante 2 minutos. 

Os cortes foram finalmente transferidos para grelhas de cobre, e após 

adelgaçamento da membrana de celoidina com acetato de isoamilo, contrastados com 

acetato de uranilo e citrato de chumbo. 

A execução prática da técnica foi baseada no método descrito por Boyenal & 

Fischer (1976). 



RESULTADOS 
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1. ULTRAESTRUTURA E EVOLUÇÃO DO TAPETE DAS ANTERAS DE 

CUCUJtBITA POLYMOJtPHA DUCH 
A maior parte dos resultados apresentados foram obtidos durante o estudo da 

microsporogénese em anteras de Cucurbitapofymorpha Duch., conhecida pelo nome 
vulgar de abóbora porqueira. Esta planta é herbácea, anual e monóica, possuindo 
folhas simples, alternas, pecioladas e sem estipulas. As flores são unissexuais, de 
corola amarela, campanulada e com as cinco pétalas fendidas até metade do seu 
comprimento. Esta espécie distingue-se das do mesmo género por possuir pedúnculos 
frutíferos, anguloso-sulcados (Sampaio, 1946). 

De interesse particular nesta espécie, a anatomia do androceu. No estádio adulto, 
apresenta um comprimento médio de 1,5 cm e é constituído por 5 estâmes cujas 
anteras, longas e sinuosas, são concrescentes enrolando-se em espiral sobre a 
superfície do conectivo (Fig. 1 ). Cada antera monolobada encontra-se dobrada em S, 
com os três segmentos diferentes, ficando uma das extremidades na base e a outra 
no topo da flor. A observação duma imagem da base da flor (Fig. 2) permite 
confirmar a existência de 5 estâmes, distinguindo-se para cada um deles, uma das 
extremidades e uma dobra dos dois outros segmentos. 

0 estudo da anatomia interna das anteras foi efectuado através da observação 
de cortes semi-finos realizados na parte média da flor (Fig. 3). Cada antera 
compreende um lóbulo ou teca, subdividido em dois lóculos, cada um dos quais 
constituindo um saco polínico ou microsporângio, separados por tecido estéril. Cada 
microsporângio é constituído por camadas de células morfológica e funcionalmente 
distintas. Assim, uma observação mais cuidadosa (Fig. 4) permite distinguir uma 
camada periférica (epiderme), à qual se seguem, uma camada que nos estádios finais 
da maturação originará a camada fibrosa ou endotécio, uma camada mediana e mais 
internamente uma camada constituída pelas células do tapete. Internamente ao 
tapete localizam-se as células mães do pólen que vão originar a geração haplóide ou 
microgametófito. Estes vários tipos de células, que rodeiam as células polínicas, são 



Androceu de Cucurbitapolymorphs Duch. (microscopia electrónica de 
varrimento) 

Fig. 1 - Estâmes da flor masculina. Cada antera (a pontuado) está dobrada 
em S, ficando uma extremidade na base (seta) e outra no topo da 
flor (dupla seta). 57X. 

Fig. 2 - Parte basal da flor masculina, mostrando o conjunto dos 5 estâmes. 
26X. 

Microsporângios de Cucurbitapolymorpha Duch. 

Fig. 3 - Corte semi-fino dum lóbulo da antera constituído por 2 lóculos, 
cada um dos quais possuindo um microsporângio. 370X. 

Fig. 4 - Parte de um microsporângio constituído pela epiderme (Ep), 
camada fibrosa ou endotécio (Cf), camada mediana (Cm), tapete (T) 
e células mães do pólen (CMP). 650X. 

Aspectos de células da parede da antera de Cucurbita polymorpha Duch. 

Fig. 5 - Células da parede da antera (epiderme). No citoplasma 
distinguem-se mitocôndrias (M), com cristas em arranjo paralelo 
(seta). Os plastídios (P) exibem corpo prolamelar (ponta de seta) 
de reduzidas dimensões. 22 000X. 

Fig. 6 - Aspecto de parte duma célula da parede na fase de grão de pólen 
diferenciado . No estroma dos plastídios depositam-se grãos de 
amido (A). 12 000X. 

Fig. 7 - Porção de célula do endotécio com espessamento característico 
(PC). 16 000X. 

Fig. 8 - Célula da camada mediana. Além do núcleo volumoso (N), 
distinguem-se vacúolos (V), alguns elementos de retículo 
endoplasmático (RE), mitocôndrias (M) e plastídios (P). T - Célula 
do tapete. 54 000X. 
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ultraestruturalmente distintas e sofrem modificações durante a microsporogénese. 
As células da camada mais periférica (Fig. 5) são células diferenciadas, de contornos 
irregulares, limitadas por paredes celulósicas atravessadas por plasmodésmios. 0 
citoplasma apresenta núcleo volumoso, poucos ribossomas e mitocôndrias com 
estroma mais ou menos denso aos electrões, e um sistema de cristas bem 
desenvolvido, dispondo-se estas por vezes em arranjos paralelos (Fig. 5). Nos 
plastídios observa-se já um sistema de tilacóides bem desenvolvido, podendo 
coexistir um corpo prolamelar de reduzidas dimensões, normalmente situado na 
extremidade do organelo. Esta estrutura dos plastídios mantem-se até à fase de 
micrósporo uninucleado e vacuolizado, e a partir deste estádio, depositam-se no 
estroma dos plastídios alguns grãos de amido, distinguindo-se, claramente, a 
formação de grana e intergrana no sistema lamelar destes organelos (Fig. 6). 

Nas fases iniciais da microsporogénese, as células contíguas à epiderme 
apresentam morfologia semelhante mas, na fase de grão de pólen binucleado, 
diferencia-se a camada fibrosa ou endotécio. Estas células apresentam espessamentos 
característicos da parede (Fig. 7) que, nos estádios finais de desenvolvimento, têm 
aspecto fibroso. 

As células da camada mediana (Fig. 8), que rodeiam externamente o tapete, são 
distintas das células periféricas da parede. Estas células, do tipo meristemático, 
possuem pequenos vacúolos, núcleo esférico onde se distinguem massas de cromatina 
condensada, numerosos ribossomas, mitocôndrias pequenas, alguns elementos de 
retículo endoplasmático rugoso e plastídios com sistema tilacoidal relativamente bem 
desenvolvido mas sem amido. 

Em CucurbJta pofymorpAa Duch. as células que apresentam características 
ultraestruturais específicas são as que constituem o tapete e que irão ser objecto de 
estudo mais pormenorizado, sendo salientada a sua evolução durante a 
microsporogénese. No período pré-meiótico (Fig. 9), as células do tapete apresentam 
contorno rectangular e são rodeadas por uma parede primária, atravessada por 
numerosos plasmodésmios que permitem a comunicação entre as células. 



Células do tapete de Cucurbitapofymorpha Duch. em fases iniciais de 
desenvolvimento 

Fig. 9 - Aspecto característico das células do tapete nos estádios iniciais 
da microsporogénese. 15 600X. 

Fig. 10 - Célula do tapete, em divisão de mitose. 18 000X 
Fig. 11 - Célula do tapete em final de divisão. Entre as 2 células filhas, 

observa-se o fragmoplasto (F) que irá originar a nova parede 
celular. 14 400X. 

Fig. 12a- Célula de tapete binucleada. Núcleo (N) com cromatina (cabeças de 
setas) associada ao invólucro (In) e nucléole compacto (Nu). PC -
parede celular; P - plastídio. 15 000X. 

Fig. 12b-Pormenor do invólucro nuclear com poros (setas) e ribossomas 
(ponta de seta) apensos à membrana externa. 36 000X. 
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Antes do início da méiose, as células tapetais dividem-se mitoticamente, tendo 

sido possível observar figuras mitóticas características (Fig. 10) e também deposição 
de fragmoplastos, dividindo o citoplasma das células resultantes da divisão (Fig. 11 ). 
No entanto, nas células do tapete é frequente ocorrer a divisão do núcleo sem 
citocinese sendo, portanto, comuns as células binucleadas (Fig. 12 a). O núcleo 
volumoso, de forma obiongo-esférica, mede cerca de 10-12 um e é rodeado por duas 
membranas com espessura média de 5-6 nm que limitam o espaço perinuclear com 
cerca de 25 nm. Associados ao folheto externo do invólucro nuclear observam-se 
ribossomas e alguns poros interrompem o invólucro (Fig. 12 b). No núcleo, 
distinguem-se massas de cromatina condensada associadas ao invólucro, e nucléolo 
de tipo compacto. 

No citoplasma destas células distribuem-se os organelos característicos. As 
mitocôndrias (Figs. 13,14) apresentam morfologia variável, conforme o plano de 
corte, possuindo um comprimento médio de 1,6 |im e largura média de 0,6 um. Na 
matriz mitocondrial, de baixa densidade electrónica, dispõem-se as cristas e em áreas 
claras, fibrilas de DNA (Nass & Nass, 1962; Kislev et ai., 1965). Em algumas imagens 
favoráveis, é possível observar ligação das cristas à membrana mitocondrial interna 
(Fig. 14). 

Os plastídios das células do tapete são do tipo proplastídio, limitados por duas 
membranas que englobam um estroma denso e granular onde se distinguem algumas 
membranas estromáticas (Figs. 15,16). De salientar, nesta fase inicial de 
desenvolvimento, quando ainda existem conexões citoplas m áticas entre o tapete e as 
células esporogénicas adjacentes (Fig. 15) a presença de grãos de amido, 
normalmente um por plastídio. O volume médio dos proplastídios é superior ao das 
mitocôndrias, apresentando comprimento de 2-3 |im e diâmetro transversal de 1-1,5 
lim. 

No citoplasma do tapete distinguem-se ainda os dictiosssomas (Figs. 16,17). Cada 
dictiossoma é constituído por 4-5 cisternas empilhadas, observando-se, na 
extremidade de algumas delas, a formação de vesículas. No entanto, nesta fase, os 



Células do tapete de Cucurbiiapolymorpha Duch. em fases iniciais de 
desenvolvimento 

Fig. 13 - Mitocôndrias com cristas e áreas de DNA (setas). 15 200X. 
Fig. 14 - Pormenor de mitocôndrias com áreas claras com fibrilas de DNA 

(setas). Numa mitocôndria distingue-se ligação duma crista à 
membrana interna do invólucro mitocondrial (ponta de seta). 41 
400X. 

Fig. 15 - Plastídios (P) do tipo proplastídio com estroma denso onde se 
distribuem algumas lamelas estromáticas (pontas de setas) e grãos 
de amido (A). Nesta fase de desenvolvimento existem ainda 
ligações citoplas m áticas (plasmodésmios, seta) entre as células do 
tapete (T) e as células esporogénicas adjacentes (CE). PC - parede 
celular; RER - retículo endoplasmático rugoso. 20 000X. 

Figs. 16,17 - No citoplasma densamente povoado de ribossomas, 
distinguem-se o núcleo (N), plastídios (P) com amido (A), 
dictiossomas (D), elementos de retículo endoplasmático rugoso 
(RER), mitocôndrias (M) e alguns microtúbulos (setas). 
Fig. 16-34 000X; Fig. 17-29 400X. 
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dictiossomas são pouco activos, sendo portanto reduzido o número de vesículas 
associadas às cisternas. De salientar também, a presença de microtúbulos 
citoplas m áticos, preferencialmente localizados junto da parede celular, e alguns 
elementos de retículo endoplasmático rugoso, predominando contudo os ribosomas 

livres distribuídos, em elevado número, pelo citoplasma destas células (Figs. 16, 17). 
Quando as células esporogénicas iniciam a divisão de méiose, designando-se 

então por células mães do grão de pólen, o tapete sofre alterações evolutivas 
importantes. Estas alterações manifestam-se essencialmente nos plastídios, nos 
dictiossomas e, de modo muito peculiar, no retículo endoplasmático rugoso. 

Embora no primeiro estádio da profase meiótica (leptóteno) existam ainda 
alguns grãos de amido no estroma dos plastídios, este hidrato de carbono deixa de se 
observar nas fases subsequentes e não se deposita mais nestas células. Assim, 
durante a méiose, torna-se evidente no estroma dos proplastídios uma inclusão 
paracristalina com dimensões de 0,5 |im a 0,7 Jim (Fig. 18). Os cristais, constituídos 
por partículas esféricas de 50-70 Á de diâmetro, surgem com aspectos variados 
devido às diferentes orientações da estrutura em relação ao plano de corte. São, no 
entanto, vulgarmente observados dois aspectos: num deles, que corresponde à secção 
transversal da estrutura, as partículas assumem uma disposição hexagonal (cada uma 
fica rodeada por outras seis) com uma distância centro a centro de 20 nm (Fig. 19); 
noutro aspecto, que corresponde à secção longitudinal do cristal, as partículas 
agrupam-se numa série de linhas paralelas separadas por um espaço 
electronicamente transparente de 70-90 A (Fig. 20). Esta inclusão cristalina não é 
limitada por membranas, embora apareça frequentemente associada às membranas 
dos tilacóides (Figs. 19,20). A fim de se obterem indicações sobre a constituição 
química desta inclusão fez-se actuar, sobre cortes ultrafinos, uma enzima proteolítica, 
a pronase, que possui um largo espectro de actuação (Monneron, 1966). Após o 
tratamento com a pronase, a inclusão aparecia mais degradada à medida que se 
aumentava o tempo de actuação da enzima, e ao fim de 15 horas de tratamento (Fig. 
21) assistiu-se à remoção quase completa da inclusão. Estes resultados permitem 



Células do tapete durante o estádio de méiose 

Fig. 18 - Proplastídios (P) sem amido e com uma inclusão paracristalina (Ip) 
e plastoglóbulos (pontas de setas). N - núcleo; PC - parede celular; 
M - mitocôndria; V-vacúolo. 19 200X. 

Figs. 19,20 - Aspectos da inclusão paracristalina (Ip) em corte transversal 
(Fig. 19) e longitudinal (Fig. 20). 
Fig. 19-46 400X; Fig. 20 - 48 000X. 

Fig. 21 - Aspecto da inclusão paracristalina (Ip) após actuação da pronase 
durante 15 horas. 47 600X. 

Fig. 22 - Proplastídios (P) mostrando um sistema complexo de túbulos e 
plastoglóbulos associados (pontas de setas). N - núcleo. 17 000X. 

Fig. 23 - Proplastídio (P) com estrangulamento sugestivo de situação de 
divisão. Alguns plastoglóbulos (pontas de setas) aparecem 
associados quer às lamelas estromáticas quer à inclusão 
paracristalina (Ip). M - mitocôndria. 19 000X. 



mzrlt, 

■ 



Células do tapete durante a méiose 

Fig. 24 - Conjunto de dictiossomas (D) em fase activa com a produção de 
numerosas vesículas. V - vacúolo; PC - parede celular; RER -
retículo endoplasmático rugoso. 16 800X. 

Figs. 25,26a - Fases de deslocamento das vesículas contendo mateial denso 
(setas), desde as cisternas até à periferia da célula (duplas setas). 
O material transportado encontra-se também no espaço entre o 
plasmalema e a parede celular (pontas de setas, Fig. 26a). N 
-núcleo; P - plastídio; PC - parede celular; pi - plasmalema; M-
mitocôndria; V -vacúolo. 
Fig. 2 5 - H 700X; Fig. 26a - 16 800X. 

Fig. 26b - Maior ampliação de um dictiossoma mostrando a formação de 
vesículas na extremidade das cisternas (setas). 64 000X. 

Fig. 26c - Vesículas associadas às cisternas dos dictiossomas (D) com ligeira 
positividade ao teste de Thiéry. 50 000X. 





41 
sugerir que esta estrutura é basicamente constituída por proteínas. Nestes 
proplastídios, o sistema lamelar é mais desenvolvido do que na fase anterior, o qual 
se organiza, por vezes, num complexo tubular ao qual aparecem associados 
plastoglóbulos, de densidade electrónica variável (Fig. 22). Alguns plastídios (Fig. 23) 
apresentam zonas de constrição que sugerem formas de divisão (Chaly & 
Possingham, 1981). 

0 aparelho de Golgi é um dos organelos com maior actividade nesta fase. Desde o 
início da méiose, numerosos dictiossomas povoam o citoplasma (Figs. 24, 25, 26a). 
Cada dictiossoma é constituído por 3-5 cisternas rodeadas por uma membrana de 4-5 
nm de espessura. A grande actividade dos dictiossomas traduz-se pela enorme 
proliferação de vesículas que se formam na extremidade das cisternas (Fig. 26 b). No 
lúmen das cisternas observa-se material com determinada densidade electrónica e 
nas vesículas que se vão distribuindo peio citoplasma é transportado um material 
finamente fibrilar e denso aos electrões (Fig. 25). As vesículas parecem transportar o 
material que contêm para o exterior da célula, facto traduzido pela sua presença 
junto do plasmalema (Figs. 25,26 a) e do material fibrilar no espaço entre a 
membrana celular e a parede (Fig. 26 a). Estas vesículas do aparelho de Golgi 
apresentam ligeira positividade ao teste de Thiéry (Fig. 26 c), específico para a 
localização de polissacarídeos (Thiéry, 1967). 

0 organelo citoplasmático que, nas células do tapete de Cucurbita pofymorphã 
Duch., apresenta alterações ultraestruturais significativas e invulgares é o retículo 
endoplasmático rugoso. Nos estádios iniciais da méiose, observam-se cisternas de 
retículo rugoso no citoplasma e algumas delas em comunicação com o plasmalema 
(Figs. 27, 28). As membranas do retículo endoplasmático têm cerca de 5 nm e 
limitam cisternas com espessura variável entre 30-50 nm. Nesta fase predomina o 
retículo do tipo rugoso, embora se distingam algumas zonas que não apresentam 
ribossomas associados às membranas. Seguidamente (Figs. 29, 30), assiste-se a uma 
proliferação das cisternas de retículo endoplasmático, que se distribuem em longas 
camadas, com a disposição paralela característica de algumas células secretoras 
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vegetais, nomeadamente de nectários de vários espécies (Rachmilevitz & Fahn, 1973, 
1975; Fahn, 1979; Fahn & Benouaiche, 1979; Fahn & Rachmilevitz, 1975). Uma 
ampliação conveniente (Fig. 30) permite verificar que as cisternas de retículo 
endoplasmático, predominantemente do tipo rugoso, se encontram preenchidas por 
material finamente fibrilar, electronicamente denso. 

É ainda durante a méiose que se iniciam as alterações que conduzem à formação 
de um sistema elaborado de retículo endoplasmático rugoso, característico destas 
células. 

Em primeiro lugar, assiste-se a uma dilatação das cisternas e em determinados 
locais observam-se invaginações da membrana, englobando determinadas áreas de 
citoplasma (Fig. 3D. O facto de se observarem frequentemente cisternas com 
vesículas ainda ligadas às membranas (Fig. 3D sugere que as vesículas, à medida que 
se vão formando, se destacam para o interior das cisternas, desligando-se da 
membrana que as originou. Com a continuação deste processo de vesiculação nos 
vários elementos do retículo endoplasmático, o citoplasma destas células do tapete 
fica preenchido, em grande parte, por cisternas dilatadas as quais englobam elevado 
número de vesículas pleomórficas, com dimensões muito variadas (Fig. 32). Este 
processo de vesiculação verifica-se também a partir da membrana externa do 
invólucro nuclear (Fig. 33), sendo em alguns casos, possível observar uma ligação 
directa entre a cisterna perinuclear e o plasmalema, através deste complexo sistema 
de retículo endoplasmático rugoso (Figs. 33,34). Devido ao seu processo de formação, 
estas vesículas apresentam ribossomas alinhados na face interna da membrana 
limitante, enquanto que outros ribossomas se distribuem pelo citoplasma (Fig. 35). 
No citoplasma sequestrado, além dos ribossomas são também, por vezes, englobados 
outros organelos, nomeadamente, dictiossomas (Fig. 36), mitocôndrias e piastídios 
(Fig. 37). 

Posteriormente, inicia-se a formação dos corpos de Ubisch ou orbículos, 
designação aplicada às estruturas esferoidais de esporopolenina ou dos seus 
precursores, que se originam nas células do tapete das anteras das plantas 



Células do tapete durante a méiose 

Figs. 27,28 - Aspectos de células do tapete, observando-se cisternas de 
retículo endoplasmático rugoso (RER) no citoplasma, algumas das 
quais em continuidade com o plasmalema (setas). N - núcleo; M -
mitocôndria; PC - parede celular; D - dictiossoma; pi - plasmalema; 
Microtúbulos - pontas de setas. 
Fig. 27-18 400X; Fig. 28 - 35 000X 

Figs. 29,30 - Cisternas de retículo endoplasmático rugoso (RER) distribuídas 
em longas camadas com disposição paralela e contendo material 
electronicamente denso. N - núcleo; M - mitocôndria; P - plastídio; 
D - dictiossoma. 
Fig 29- 15 000X;Fig. 30- 15 200X. 





Células do tapete durante a méiose 
Formação do sistema elaborado de reticulo endoplasmático rugoso 

Fig. 31 - Fase inicial de dilatação das cisternas de retículo, observando-se 
invaginação da membrana (setas) para originar vesículas, algumas 
das quais ainda permanecem ligadas à membrana que lhes deu 
origem (duplas setas). 27 200X. 

Fig. 32 - Sistema elaborado de retículo endoplasmático rugoso (RER) 
englobando elevado número de vesículas pleomórficas de 
dimensões variadas. 12 000X. 

Fig. 33 - Vesiculação originada a partir da membrana externa do invólucro 
nuclear (setas). N - núcleo; MEN - membrana externa do invólucro 
nuclear; M - mitocôndria; D - dictiossoma; pi - plasmalema 16 
500X. 

Fig. 34 - Sistema elaborado de retículo endoplasmático rugoso 
possibilitando a comunicação directa entre a cisterna perinuclear e 
o plasmalema (pi). N - núcleo; MEN - membrana externa do 
invólucro nuclear. 14 000X 
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superiores. Em Cucurbita po/ymorpAa Duch., grânulos de esporopolenina com cerca 
de 0,1-0,3 Um de diâmetro surgem associados com o sistema elaborado do retículo 
endoplasmático rugoso (Figs. 38,39). Esta associação do retículo das células do tapete 

com a formação dos corpos de Ubisch foi sugerida para outras espécies, tanto de 
Angiospermae como Gymnospermae (Echiin & Godwin, 1968a; Risueno et ai., 1969 a; 
Dickinson & Bell, 1972, 1976 a,b). Alguns grânulos de esporopolenina situam-se junto 
da periferia do citoplasma (Fig. 38) enquanto que outros ocupam já o espaço entre a 
membrana celular e a parede (Fig. 39). Estas diferentes posições dos corpos de Ubisch 
sugerem assim um movimento de transporte para o exterior da célula, o qual será 
possivelmente facilitado pela ligação directa do retículo endoplasmático rugoso com o 
plasmalema, que frequentemente se observa nestas células. 

Após a divisão de méiose, que origina os quatro micrósporos haplóides rodeados 
pela parede especial de calose (tétrada), as células do tapete sofrem um alongamento 
considerável no sentido do comprimento (Fig. 40). A proliferação do sistema 
elaborado de retículo endoplasmático é de tal modo acentuado, que é possível 
distingui-lo mesmo com o nível de resolução proporcionado pela microscopia óptica. 

Nesta fase, considerada como de maior actividade para as células do tapete 
(Echiin, 1971 a), assiste-se a um aumento, em tamanho e número, dos grãos de 
esporopolenina sendo mais frequente a sua localização ao longo do plasmalema (Fig. 
41). As células do tapete, durante o estádio de tétrada, caracteriza m-se por 
possuírem plasmalema com algumas convoluções, iniciando-se também a 
degenerescência da parede celular (Fig. 42). As cisternas dos dictiossomas, embora 
produzindo algumas vesículas, já não têm a actividade que caracteriza a fase 
anterior. As mitocôndrias não apresentam alterações ultraestruturais significativas. 
Nos plastídios (Figs. 42,43) parece intensificar-se o sistema de túbulos e cisternas, 
alguns dos quais apresentam certo grau de dilatação, sendo já raros os organelos que 
possuem a inclusão paracristalina (Fig. 44). Nos plastídios inicia-se a formação de 
pequenos vacúolos, limitados por uma membrana, que pode provavelmente resultar 
da dilatação das cisternas (Figs. 43,44). No final do estádio de tétrada, a dissolução da 



Células do tapete durante a méiose 
Formação do sistema elaborado de retículo endoplasmático rugoso (cont.) 

Figs. 35,36,37 - Vários aspectos das vesículas pleomórficas que preenchem 
as cisternas do retículo. Na membrana limitante das vesículas 
distribuem-se ribossomas (setas) e o citoplasma sequestrado, além 
de ribossomas livres, engloba dictiossomas (D, Fig. 36), 
mitocôndrias (M) e piastídios (P) (Fig. 37). 
Fig. 35 - 25 200X; Fig. 36-31 500X; Fig. 37 - 30 000. 

Figs. 38,39 - Cisternas dilatadas de retículo com grânulos de esporopolenina 
(sp). Alguns situam-se na periferia da célula (Fig. 38, setas), 
enquanto que outros ocupam o espaço entre o plasmalema e a 
parede (Fig. 39, pontas de setas). PC - parede celular; M -
mitocôndria; P - plastídio; D - dictiossoma; N - núcleo. 
Fig. 38-18 400X; Fig. 39-18 800X. 





Células do tapete durante o estádio de tétrada 

Fig. 40 - Corte semi-fino observando-se células da parede (PA) e do tapete 
(T) onde se distingue o sistema elaborado de retículo 
endoplasmático (seta). 1 950X 

Fig. 41 -Depósitos de esporopolenina (sp) na periferia da célula e em 
continuidade com o retículo endoplasmático rugoso (RER). PC -
parede celular. 10 800X. 

Fig. 42 - Plastídio (P) com túbulos, cisternas e plastoglóbulos. A parede (PC) 
apresenta sinais de degenerescência. D - dictiossoma. 15 400X. 

Figs. 43,44 - Aspectos de plastídios (P) com vacúolos (Vp) e com inclusão 
paracristalina (Ip, Fig. 44). 19 000X. 

Figs 45,46 - Depósitos de esporopolenina nas cisternas do retículo (spj) e 
outros na periferia (sp£) isolados ou em agregados. 
Fig. 45 - 11400X; Fig. 46 - 20 000X. 
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parede celular é quase completa (Figs. 45,46), principalmente nas paredes radial e 
tangencial. 0 desaparecimento da parede celular facilita assim a passagem dos grãos 
de esporopolenina para o lóculo da antera. Enquanto que alguns depósitos se 
observam ainda nas cisternas do sistema elaborado do retículo endoplasmático 
rugoso (Fig. 45), outros situam-se na periferia da célula formando, por vezes, 
agregados mais ou menos extensos (Figs. 45, 46). 

Após a libertação dos micrósporos pela dissolução da parede especial de calose, 
a ultraestrutura do tapete que os rodeia é, de um modo geral, sobreponível à do 
estádio precedente (Fig. 47). De salientar, o sistema elaborado de retículo 
endoplasmático rugoso que ocupa uma área considerável do citoplasma. Nas cisternas 
dilatadas, observam-se ainda alguns depósitos de esporopolenina. Ë, mais uma vez, 
possível confirmar a origem das vesículas pleomórficas em invaginações da 
membrana do retículo, observando-se mesmo vesículas ainda em contacto com a 
membrana original e outras ligadas por um pedúnculo. De notar que organeios 
citoplasmáticos continuam a ser sequestrados nas vesículas pleomórficas. Estas 
células do tapete, embora mantendo a sua posição inicial na periferia do lóculo das 
anteras e em continuidade com as células da parede, já quase não possuem parede 
celular, persistindo apenas alguns vestígios junto da face tangencial interna (Fig. 47). 
No citoplasma tapetai, ocupado por pequenos vacúolos e com núcleo colocado 
centralmente, distribuem-se mitocôndrias cuja matriz apresenta elevada densidade 
electrónica e um sistema de cristas bem desenvolvido (Fig. 48). Distinguem-se ainda 
alguns dictiossomas com reduzido número de cisternas, alguns com um certo grau de 
curvatura, mas praticamente inactivos (Figs. 48, 49). Os plastídios (Fig. 49) surgem 
com uma morfologia particular, aumentando o tamanho dos vacúolos dos plastídios, 
cuja formação se tinha iniciado na fase anterior. No estroma continuam a observar-se 
plastoglóbulos, mas com certa diminuição do sistema de membranas, não sendc 
vulgar o aparecimento dos complexos tubulares. 

Posteriormente, mas ainda em fase anterior à divisão mitótica do núcleo de 
micrósporo, as células do tapete (Fig. 50), mantendo a sua posição periférica etr 



Tapete na fase de micrósporo livre 

Fig. 47 - Células do tapete sem parede celular entre elas e na face junto do 
lóbulo da antera. Apenas persistem vestígios da parede celular 
(PC) junto das células da parede. No sistema elaborado de retículo 
endoplasmático rugoso (RER) é possível observar a origem das 
vesículas pleomórficas em invaginações da membrana da cisterna 
(1), algumas das quais ainda permanecem em continuidade com a 
membrana original (2) e outras ligadas por um pedúnculo (3). Nas 
cisternas dilatadas, onde ainda se observam depósitos de 
esporopolenina (sp), algumas das vesículas pleomórficas englobam 
organelos citoplas m áticos (setas). N - núcleo; P - plastídio; V -
vacuole 5 700X. 

Fig. 48 - Mitocôndrias (M) com matriz com considerável densidade 
electrónica e cristas bem desenvolvidas. Encaixe - dictiossomas 
inactivos com reduzido número de cisternas. N - núcleo; D -
dictiossoma; sp - depósitos de esporopolenina. Fig. 4 8 - 1 0 400X; 
Encaixe - 25 200X. 

Fig. 49 - Plastídios (P) com vacúolo de elevadas dimensões (Vp) e alguns 
plastoglóbulos (pontas de setas). PC - parede celular junto às 
células da parede (PA); M - mitocôndria; RER - retículo 
endoplasmático rugoso; D - dictiossoma. 9 400X. 
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continuidade com as células da parede, começam a apresentar certos sinais de 
degenerescência, que se iniciam pela diminuição do número de ribossomas 
citoplasmáticos. Os depósitos de esporopolenina localizam-se preferencialmente na 

periferia da célula. 
No estádio de grão de pólen binucleado, são particularmente importantes as 

transformações operadas nos plastídios, cujo estroma fica ocupado por numerosos 
glóbulos lipídicos (Fig. 51) Estes plastídios assemelham-se aos oleoplastos descritos 
nas fases finais de desenvolvimento das células do tapete de outras plantas 
(Dickinson, 1973; Pacini & Casadoro, 1981). No citoplasma distinguem-se também 
depósitos lipídicos. A partir desta fase, assiste-se à desorganização total das células 
com a libertação dos organelos celulares (Fig. 52). É possível distinguir também as 
cisternas dilatadas do retículo rugoso (Fig. 53), observando-se por vezes ruptura da 
membrana limitante das cisternas, pelo que resulta a libertação das vesículas 
pleomórficas (Fig. 54). 

Neste estudo ultraestrutural sobre a evolução das células do tapete em 
Cucurbita polymorpha Duch. utilizámos geralmente, a fixação de rotina para 
microscopia electrónica (glutaraldeído seguido de tetróxido de ósmio). No entanto, 
para termos uma informação mais completa sobre este tecido, procedemos também à 
fixação do material com permanganato de potássio, e com glutaraldeído seguido de 
permanganato. A fixação glutaraldeído-permanganato (Fig. 55) oferecia melhor 
preservação da ultraestrutura celular do que quando se utilizava apenas o 
permanganato (Fig. 56). Esta diferença era sobretudo evidente no sistema elaborado 
do retículo endoplasmático rugoso. Com a dupla fixação (Fig. 57) obtinha-se boa 
preservação da estrutura enquanto que o permanganato (Fig. 58) conduzia à ruptura 
das membranas embora preservasse os depósitos de esporopolenina, o que também 
se verificou com a primeira fixação. De referir que com estes dois tipos de fixação, 
não era preservada a estrutura paracristalina do estroma dos plastídios destas 
células tapetais. Procurámos também detectar a presença de polissacarídeos (Thiéry, 
1967) nas células do tapete (Fig. 59). As vesículas resultantes da actividade dos 



Células do tapete na fase de grão de pólen uni- e binucleado 

Fig. 50 - Parte de célula do tapete sem parede celular, dispondo-se a 
esporopolenina (sp) na periferia da célula. No citoplasma, o 
número de ribossomas (Ri) diminui consideravelmente. N - núcleo; 
P - plastídio; V - vacúolo. 6 800X. 

Fig. 51 - Oleoplastos (P0) com numerosos glóbulos lipídicos. L - lipidos 
citoplasmáticos. 20 000X. 

Figs. 52,53,54 - Fases de degenerescência das células do tapete. 
Fig. 52 - Núcleo em desagregação (N) e vesículas pleomórficas 
(Ve). Fig. 53 - Cisterna do sistema elaborado de retículo rugoso 
(RER) com vesículas pleomórficas em várias fases de 
degenerescência. Fig. 54 - Ruptura da cisterna do retículo (R) com 
libertação das vesículas pleomórficas. 
Fig. 52 - 5 250X; Fig. 53-14 800X; Fig. 54-12 400X. 





Fig. 55 - Célula do tapete após fixação glutaraldeido-permanganato de 
potássio, com boa preservação do sistema membranoso celular. P -
plastidio; M - mitocôndria; D - dictiossoma; RER - retículo 
endoplasmático rugoso. 15 200X. 

Fig. 56 -Célula do tapete após fixação com o permanganato de potássio. M -
mitocôndria; P - plastidio; D - dictiossoma; RER - retículo 
endoplasmático rugoso. 22 800X. 

Figs. 57,58 - Aspectos do sistema elaborado do retículo endoplasmático 
rugoso (RER) após fixação glutaraldeido-permanganato (Fig. 57) e 
só com o permanganato (Fig. 58). No primeiro caso observa-se boa 
preservação das membranas, enquanto que no segundo, há zonas 
de ruptura da membrana das vesículas pleomórficas (pontas de 
setas), embora estejam preservados os depósitos de 
esporopolenina (setas). 
Fig. 57- 18 000; Fig. 58- 16 000X. 

Fig. 59 - Teste de Thiéry nas células do tapete. As vesículas resultantes da 
actividade dos dictiossomas (setas) apresentam marcação 
enquanto que o; sistema elaborado do retículo endoplasmático 
rugoso (RER) é Thiéry-negativo. Encaixe - pormenor de um 
dictiossoma com vesículas Thiery- positivas (seta). M -
mitocôndria; D - dictiossoma. 
Fig. 59 - 40 000X; Encaixe - 78 000X. 
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dictiossomas apresentavam marcação observando-se também ligeira actividade na 
parede. Pelo contrário, as cisternas dilatadas de retículo rugoso eram 
Thiéry-negativas. 
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2. FORMAÇÃO DA PAREDE DO GRÃO DE PÓLEN DE CUCURBITA POLTMOXPHA 
DUCH 

De modo a estabelecer uma possível relação entre as duas gerações, esporofítica 
e gametofítica, o estudo da evolução das células do tapete foi acompanhado pela 
análise das várias fases de formação da parede do grão de pólen. Este processo 
ontogénico inicia-se na fase de tétrada, após a divisão meiótica das células mães do 
pólen. Antes de descrevermos a formação da parede do pólen referiremos, ainda que 
sumariamente, as principais transformações operadas na antera, desde as células 
esporogénicas até à formação das quatro células haplóides. 

2.1. FASE PRELIMINAR DA FORMAÇÃO DA PAREDE 
Células esporogénicas - Antes da méiose, as células esporogénicas apresentam 

características ultraestruturais semelhantes às das células meriste m áticas. As células 
esporogénicas, rodeadas por uma parede celulósica, têm dimensões ligeiramente 
maiores que as células do tapete que as rodeia (Fig. 60, encaixe). No núcleo 
distingue-se um nucléolo proeminente, onde é já observável a segregação entre os 
componentes granular e fibrilar, no qual se distribuem centros fibrilares (Figs. 60, 
61). Os centros fibrilares, que sofrem modificações de tamanho e estrututra 
consoante a actividade nucleolar, são constituídos por DNA e proteínas mas são 
transcripcionalmente inactivos (Risueno et ai., 1982, Medina et ai., 1983 a,b). 

De salientar a existência de plasmodésmios, pondo em comunicação quer as 
células esporogénicas com as células do tapete (Fig. 60) quer as células esporogénicas 
entre si (Fig. 61 ). As mitocôndrias apresentam matriz pouco densa aos electrões e os 
proplastídios acumulam amido (Fig. 61,62). No citoplasma densamente povoado de 
ribossomas, distribuem-se alguns lípidos (Fig. 61) e, ocasionalmente, observam-se 
conjuntos de microfilamentos semelhantes aos descritos no núcleo das células mães 
do pólen de algumas Gramineae (Bennett et ai., 1979 a). Em C pofymorpha Duch. não 
observamos divisão mitótica do núcleo das células esporogénicas, o que nos leva a 
pensar que estas células funcionem directamente como células mães do pólen, que 



Células esporogénicas de CucurbitapoJymorpha Duch. 
(período pré-meiótico) 

Fig. 60 - Aspecto duma célula esporogénica (CE) comunicando por 
plasmodésmios (setas) com as células adjacentes do tapete (T). 
Núcleo (N) com nucléolo onde no componente fibrilar (FN) se 
distinguem centros fibrilares (pontas de setas). G -̂ componente 
granular do nucléolo. Encaixe - corte semi-fino mostrando as 
células esporogénicas (CE) ligeiramente maiores que as células 
adjacentes do tapete (T) 
Fig. 60 - 7 800X; Encaixe - 225X. 

Fig. 61 - Células esporogénicas (CE) adjacentes comunicando por 
plasmodésmios (setas). Núcleo possuindo nucléolo que apresenta 
uma certa segregação dos componentes fibrilar (FN) e granular 
(Gjsj). No citoplasma densamente povoado de ribossomas, 
distinguem-se lípidos (L), mitocôndrias (M) com matriz pouco 
densa e plastídios (P) com amido (À). 11 70ÛX. 

Fig. 62 - Parte do citoplasma duma célula esporogénica onde se distinguem 
mitocôndrias (M), plastídios (P) com amido (A) e um agregado de 
microfilamentos (FC). 20 000X. 
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vão dividir-se por méiose. 

Células mães do oólen 
Leotóteno - No primeiro estádio da prof ase meiótica assiste-se a um aumento 

considerável das dimensões das células mães do pólen, em relação às células 
adjacentes do tapete (Fig. 63, encaiie). De salientar, a separação entre o plasmalema 
e a parede celular, iniciando-se assim a deposição da camada especial de calose (Fig. 
63). Os plasmodésmios entre as células mães vão aumentando de tamanho (Fig. 63) 
enquanto que os situados entre as células polínicas e o tapete vão diminuindo de 
número e mantêm as suas dimensões (Fig. 64). 0 citoplasma mantém as 
características ultraestruturais da fase anterior (Fig. 63,64). 

Zieóteno - De novo se observa um aumento considerável do volume das células 
mães do pólen (Fig. 65, encaixe). Já não se observam plasmodésmios entre estas 
células e as células do tapete; no entanto, os existentes entre as células polínicas 
vão-se transformando em canais de dimensões consideráveis . No citoplasma, nota-se 
já uma certa diminuição do número de ribossomas (Figs. 65,66) assim como dos 
plastídios com amido. Inicia-se agora uma fase activa dos dictiossomas com a 
produção de vesículas que parecem estar implicadas no aumento da espessura da 
camada de calose que se vai depositando à volta das células mães do pólen (Fig. 66), 
(Heslop-Harrison, 1966 b). No núcleo continua a processar-se a segregação dos 
componentes fibrilar e granular do nucléoio, observando-se a formação de corpos 
nucleolares, em associação com este componente nuclear ou livres no nucleoplasma 
(Fig. 67). 

Paauíteno - Nesta fase, a de maior duração durante a profase meiótica, 
assistem-se a importantes modificações parietais e citoplasmáticas. Entre as células 
mães e o tapete adjacente, observa-se a parede de calose bem organizada não sendo 
atravessada por plasmodésmios, facto que se traduz por uma verdadeira 



Células mães de Cucurbitapolymorpha Duch. 
(estádios de leptóteno e zigóteno) 

Fig. 63 - Leptóteno. Aspecto de confluência de três células mães cuja 
parede é atravessada por plasmodèsmios (setas). De salientar, 
zonas de separação entre o plasmalema e a parede celular onde se 
inicia a deposição da calose (pontas de setas). M - mitocôndria; P -
plastídio com amido (A); PC - parede celular; pi - plasmalema. 
Encaixe - corte semi-fino de parte do micros por ângio; células mães 
(CMP) com dimensões superiores às do tapete (T). 
Fig. 63-19 200X; Encaixe - 185X. 

Fig. 64 - Leptóteno. Confluência de duas células mães (CMP) com uma célula 
do tapete (T). As paredes que separam estas células ainda são 
percorridas por plasmodèsmios (setas). M - mitocôndria; L - lípido 
citoplasmático. 11 700X. 

Fig. 65 - Zigóteno. Zona de separação de duas células mães. A calose (setas) 
continua a depositar-se entre a parede (PC) e o plasmalema (pi). P 
- piastidio. Encaixe - corte semi-fino das células mães do pólen 
(CMP) e do tapete (T). 
Fig. 65 - 9 300X; Encaixe - 182.5X. 

Fig. 66 - Zigóteno. Aspecto duma zona de citoplasma, da parede de celulose 
(PC) e da nova parede de calose em formação (C). Início da fase de 
actividade dos dictiossomas (D) com formação de vesículas 
produzidas pelas cisternas. M - mitocòndrias; P - plastídio. 16 
500X. 

Fig. 67 - Zigóteno. Aspecto de parte do nucléolo com segregação dos 
componentes granular (G^) e fibrilar (F^). Formação de corpos 
nucleolares em associação com o componente fibrilar (seta) ou 
livres no nucleoplasma (dupla seta). 9 000X. 
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independência das células que pertencem a duas gerações diferentes (Fig. 68). Por 
outro lado, intensifica-se a comunicação entre as células polínicas pela formação de 
canais de dimensões tão elevadas que permitem mesmo a passagem de organelos 
duma célula para a outra (Fig. 69). Estes pontos de comunicação designados canais 
citomícticos foram inicialmente descritos em pormenor por Heslop-Harrison (1966 
a,b). No citoplasma assiste-se a uma desdiferenciação dos organelos (Figs. 69,70,71). 
A população ribossómica apresenta um mínimo de densidade e no citoplasma 
começam a observar-se corpos com características semelhantes às do nucléolo e às 
formações com ele associadas e observadas durante o zigóteno (Fig. 70). A estes 
corpos, semelhantes ao nucléolo, surgem associados grânulos osmiofílicos com 30-50 
nm de diâmetro. A desdiferenciação atinge também as mitocôndrias e os plastídios. 
Nas mitocôndrias assiste-se a uma diminuição das cristas ficando, no fim do 
paquíteno, o sistema membranar destes organelos quase que reduzido às duas 
membranas do invólucro (Fig. 69, encaixe) Também nos plastídios (Figs. 69,70) se 
reduz fortemente o sistema lamelar, surgindo alguns deles em forma de taça com 
aprisionamento de áreas citoplasmáticas (Fig. 69, encaixe). Nesta fase, já não se 
deposita amido no estroma destes organelos. De notar também o aparecimento de 
pequenos vacúolos que povoam o citoplasma (Figs. 70, 71). 0 invólucro nuclear 
apresenta elevado número de poros, observando-se no citoplasma numerosas cópias 
de fragmentos desta estrutura que constituem as "annulate lamellae" (Kessel, 1968; 

Wischnitzer, 1970) (Fig. 71). 

Diplóteno e Diacinese - Estas últimas fases da profase meiótica não diferem 
grandemente, a não ser no grau de condensação dos cromossomas. A parede de 
calose perfeitamente individualizada rodeia as células mães do pólen (Fig. 72). A 
parede junto das células do tapete apresenta sinais de degradação o que 
possivelmente facilita a separação das células polínicas da parede da antera (Fig. 73). 
Os canais citomícticos entre as células mães do pólen vão sendo obliterados por calose 
(Fig. 74), situação mais comum durante a diacinese. No citoplasma começa, ainda que 



Células mães de Cucurbitapolymorpha Duch. 
(estádio de paquíteno) 

Fig. 68 - Parede de calose (C) entre as células mães (CMP) e o tapete (T) 
completamente individualizada. Encaixe - células mães do pólen 
(CMP) em paquíteno distinguindo-se perfeitamente a parede de 
calose (ponta de seta). T - tapete. 
Fig. 68-17 000X; Encaixe - 180X 

Fig. 69 - Zona de separação entre duas células mães do pólen (CMP). A 
parede apresenta um canal citomíctico pelo qual atravessa uma 
mitocôndria (seta). Encaixe - plastídios em forma de taça (P) e 
mitocôndrias (M) com reduzido número de cristas. 
Fig. 69-15 600X; Encaixe - 17 600X. 

Fig. 70 - Aspecto do citoplasma com reduzido número de ribossomas e 
corpos nucleolares (setas). Plastidios (P) e mitocôndrias (M) com 
reduzido sistema membranar. V - vacúolos. 12 000X. 

Fig. 71 - Invólucro nuclear (IN) com poros (pontas de setas). No citoplasma 
observam-se pequenos vacúolos (V) e elementos de annulate 
lamellas" (AL). 12 000X. 





Células mães de Cucurbitapolymorpuã Duch. 
(estádios de diplóteno e diacinese) 

Fig. 72 - Corte semi-fino mostrando as células mães completamente 
rodeadas pela parede de calose (C). T - tapete; 170X. 

Fig. 73 - A parede de calose (C) apresenta sinais de degradação junto das 
células do tapete (T), o que irá possibilitar a separação e 
independência das células mães do pólen (CMP). RE - retículo 
endoplasmático. 11 400X. 

Fig. 74 - Parede de separação entre duas células polinicas, observando-se 
obliterado por calose um canal citomíctico (entre setas). 19 000X. 

Fig. 75 - Aspecto do citoplasma com corpos com estrutura semelhante ao 
nucléolo (setas), plastídios (P) e mitocôndrias (M) em 
rediferenciação . V - vacúolos; RE - retículo endoplasmático. 21 
500X. 

Fig. 76 - Plastídios (P) em cujo estroma já se observam algumas lamelas 
estromáticas. M - mitocôndrias; V -vacúolo. 14 400X. 

Fig. 77 - Porção do citoplasma com "annulate lamellae' (AL), organelos 
rodeados por uma membrana e contendo material granular (seta) 
e elementos de retículo endoplasmático (RE). P - plastidio. 19 000X. 
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lentamente, a operar-se um processo de rediferenciacão. Os primeiros organelos a 
acusarem esse sintoma são os plastídios onde se inicia a reorganização do sistema 
lamelar (Figs. 75,76). Este processo inicia-se mais tardiamente nas mitocôndrias. 
Continuam, a povoar o citoplasma, os corpos de aspecto nucleolar (Fig. 75), os 
elementos da "annulate lamellae" (Fig. 77) e estruturas limitadas por uma membrana, 
contendo material granular, que não foi possível identificar (Fig. 77). Durante o 
diplóteno e a diacinese aumentam, no citoplasma, os elementos de retículo 

endoplasmático (Figs. 73,75,77) que, de início, são predominantemente do tipo liso. 

Após a profase meiótica, o material nuclear é dividido pelas células filhas e no 
final da segunda divisão assiste-se à formação da parede que divide o citoplasma 
destas quatro células haplóides. Durante todo este processo.é notória a proliferação 
de elementos de retículo endoplasmático, de tipo predominantemente liso (Fig. 78). 
Os dictiossomas produzem vesículas que foram implicadas no transporte dos 
constituintes das novas paredes das células polínicas (Echlin & Godwin, 1968 b; 
Willemse, 1971 d; Nakamura & Miki-Hirosige, 1982). Durante a formação do 
fragmoplasto (Fig. 79), numerosas vesículas, provavelmente derivadas da actividade 
do Golgi (Willemse, 1971 d; Ryan, 1984) associam-se com microtubules (Willemse, 
1971 d; Wolniak, 1976, Ryan, 1984). Posteriormente, assiste-se à formação das novas 
paredes de calose (Fig. 80). É provável que as vesículas de maiores dimensões que 
agora se observam, resultem da coalescência das vesículas associadas aos 
microtúbulos. Inicia-se então a deposição de calose originando-se assim os quatro 
micrósporos haplóides. De salientar, junto das novas paredes em formação, a 
deposição de elementos de retículo endoplasmático que estarão, porventura, 
envolvidos de algum modo neste processo ontogénico. 

Durante esta fase final da méiose, acentua-se a rediferenciacão dos organelos 
citoplas m áticos (Fig. 81). Nos plastídios, intensifica-se a formação das lamelas 
estromáticas e as mitocôndrias apresentam matriz electronicamente densa e um 
sistema de cristas mais ou menos desenvolvido. Assiste-se também ao 



Células mães do pólen de Cucurbitapoíyoiorpha Duch. 
(fase final da divisão meiótica) 

Fig. 78 - Aspecto do citoplasma periférico das células polínicas onde abunda 
o retículo endoplasmático (RE) predominantemente do tipo liso. Os 
dictiossomas produzem vesículas (pontas de setas). Nesta fase são 
também abundantes os corpos nucleolares (dupla seta). 26 000X. 

Fig. 79 - Formação do fragmoplasto, distinguindo-se microtúbulos (Mt) aos 
quais se associam numerosas vesículas (setas). 28 600X. 

Fig. 80 - Início da formação das novas paredes de calose, observando-se 
material de densidade electrónica semelhante à da calose (setas) 
no interior de vesículas. RE - retículo endoplasmático. 15 000X. 

Fig. 81-Os organelos citoplasmáticos exibem um certo grau de 
rediferenciação. Nos plastidios (P) distinguem-se já lamelas 
estromáticas e as mitocôndrias (M) apresentam matriz densa e 
cristas. No citoplasma dispõem-se ribossomas livres e outros 
agregados em polissomas (setas). D - dictiossoma; V -vacúolo 15 
200X. 





63 
reaparecimento dos ribossomas, alguns livres e outros agregados em polissomas 
semelhantes aos já descritos nas células mães do pólen de Ipomoea purpurea Lamk. 
(Echlin, 1965). Ao mesmo tempo que se dá a repopulação ribossómica, observam-se 
também numerosos corpos nucleolares (Fig. 78) que apareceram no citoplasma dos 

meiócitos desde a prof ase. 

2.2 FASE INICIAL DA FORMAÇÃO DA PAREDE 
Todos os processos de diferenciação e actividade celulares, que descrevemos 

durante a méiose das células mães do grão de pólen, culminam com a formação de 
quatro micrósporos haplóides (Fig. 82, encaixe). Cada micrósporo é rodeado por uma 
parede de calose e, por sua vez, os quatro micrósporos que constituem a tétrada são 
também englobados por outra parede calósica comum, que representa a camada 
original que envolvia os meiócitos (Waterkeyn, 1962, 1964). Em Cucurbitâ 
poJymorpha Duch., a espessura da parede de calose que rodeia as tétradas é de cerca 
de 2um e, exteriormente, distinguem-se ainda os restos da parede celulósica dos 
microsporócitos, as quais apresentam alguns pontos de ruptura devido ao 
crescimento das tétradas. 

Nesta fase, quando os micrósporos estão reunidos em tétrada, inicia-se a 
formação da parede do grão de pólen ou esporoderme, constituída essencialmente 
por esporopolenina e que se deposita entre a calose e o plasmalema. Na tétrada 
jovem, a membrana celular é contígua com a parede de calose observando-se, em 
certas zonas, a aposição de elementos de retículo endoplasmático rugoso (Fig. 82). 
Esta situação foi relacionada, com os locais onde se originarão os poros ou aberturas 
da parede do grão de pólen (Heslop-Harrison, 1963 a). No entanto, o plasmalema 
começa a sofrer convoluções originando-se assim uma zona de separação entre a 
membrana celular e a parede de calose, a qual é menos acentuada nas zonas de 
aposição do retículo endoplasmático (Fig. 83). Esta zona de separação vai-se 
acentuando, verificando-se nesse local, electronicamente transparente, a deposição 
de uma rede de microfibrilas (Fig. 84). Esta camada que servirá de matriz para a 



futura parede do grão de pólen foi designada "primezina" (Heslop-Harrison, 1963 

a,b), tendo outros autores (Rowley, 1971, 1973, 1976; Rowley & Dahl, 1977) 

preferido a designação de "glicocálice". Nesta fase de desenvolvimento, observam-se 

no citoplasma numerosos dictiossomas produzindo activamente vesículas , algumas 

das quais contendo material com determinada densidade electrónica (Figs. 85, 86). 

Estas vesículas parecem deslocar-se para a periferia da célula, sendo algumas 

observadas exteriormente ao plasmalema, junto da primezina (Fig. 87). 

Nesta fase inicial do desenvolvimento da tétrada continua a operar-se, no 

citoplasma, a repopulação ribossómica. Os novos ribossomas aparecem isolados ou 

com a forma de polissomas, com configuração em espiral ou helicoidal (Fig. 88, 

encaizes). São evidentes as transformações operadas nos plastídios (Fig. 88). Estes 

organelos, com dimensões superiores aos dos estádios precedentes, apresentam 

estroma homogéneo, com algumas lamelas e alguns grãos de amido embora de 

dimensões reduzidas. As mitocôndrias distribuídas pelo citoplasma (Fig. 89), com 

formas esféricas ou de bastonete, apresentam matriz densa e sistema de cristas bem 

desenvolvido e um pouco dilatadas. De salientar, os corpos de origem nucleolar, 

semelhantes aos observados no citoplasma dos meiócitos, observando-se em alguns 

casos associação destas estruturas com os ribossomas citoplas m áticos (Fig. 89). Este 

tipo de associação tinha já sido observado nos meiócitos de outras espécies 

(Dickinson, 1981 b). 

Na sequência deste processo ontogénico que vai originar a parede do pólen, 

surgem então regularmente dispostos na matriz de primezina os primeiros depósitos 

de material esporopolenínico. Para a descrição dos vários estratos da parede do grão 

de pólen de Cucurbita pofymorpha Duch. utilizaremos preferencialmente a 

terminologia de Erdtman (1966). Assim, regularmente espaçados, depositam-se na 

primezina, atravessando-a radialmente desde o plasmalema em direcção à calose, 

elementos colunares de material electronicamente denso, que constituem as 

pro-báculas (Fig. 90). Estas formações vão posteriormente aumentando de tamanho 

por acréscimo de novo material (designando-se então por báculas) não tendo, no 



Tétrada de Cucurbitapoiymorpha Duch. 
Fases iniciais da deposição da parede 

Fig. 82 - Aspecto do citoplasma periférico, observando-se aposição do 
retículo endoplasmático rugoso (RER) contra o plasmalema (pi) 
contíguo com a parede de calose (C). Encaixe - corte semi-fino; 
indicados por pontas de setas os restos da parede celulósica inicial 
rodeando as tétradas. 
Fig. 82-19 000X; Encaixe - 275X. 

Fig. 83 - Início da separação entre a calose (C) e o plasmalema, menos 
acentuada nas zonas de aposição do retículo endoplasmático 
(setas). 24 000X. 

Fig. 84 - Primexina (PE) entre a calose (C) e o plasmalema (pi). 14 000X. 
Figs. 85,86 - Dictiossomas rodeados por numerosas vesículas, algumas das 

quais contendo material electronicamente denso, com aspecto 
fibrilar (setas). 
Fig. 8 5 - 17 500X; Fig. 86-26 500X. 

Fig. 87 - Algumas vesículas (setas) encontram-se exteriormente ao 
plasmalema, junto da primexina (PE). 27 500X. 

Fig. 88 - Plastídios (P) com algumas lamelas estromáticas e grãos de amido 
(A). Encaixe a - polissoma com configuração helicoidal (seta); 
Encaixe b - polissoma com configuração em espiral (seta). 
Fig. 88 - 11 550X; Encaixe a - 49 500X; Encaixe b - 52 500X. 

Fig. 89 - No citoplasma das tétradas jovens distinguem-se, além dos 
plastídios (P), mitocôndrias com matriz e cristas dilatadas (M), 
alguns elementos de retículo endoplasmático (RE) e corpos de 
origem nucleolar mostrando continuidade com ribossomas 
citopasmáticos (seta). 17 500X 
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entanto, sido observada qualquer relação entre a deposição das báculas e organelos 

citoplasmáticos. 
Determinadas zonas do plasmalema, situado na base das báculas, apresentam 

dobras (Fig. 91 ) e na superfície da membrana deposita-se, posteriormente, material 
esporopolenínico com densidade electrónica semelhante à das báculas (Fig. 92). Estas 
membranas sobre as quais se deposita a esporopolenina foram inicialmente descritas 
por Rowley & Sowthworth (1967) e Dickinson & Heslop-Harrison (1968) e designadas 
por lamelas, "white lines" ou "tapes". Esta deposição vai-se intensificando de modo 
que surge uma nova camada, de textura homogénea, unindo as báculas pela base e 
que se denomina camada basal ou neiina 1 (Fig. 93). A reacção citoquímica 
característica dos polissacarídeos mostrou resultados diferentes na parede em 
formação. A primeiina revelou-se Thiéry-positiva enquanto que a parede de calose e 
os estratos esporopolenínicos em desenvolvimento não apresentaram marcação. De 
notar que, nesta Cucurbitaceae, não há a formação dum tecto ligando as báculas na 
extremidade superior, as quais permanecem sempre livres e apenas unidas na base, 
pela camada de nexina (Figs. 93, 94). 

Em determinados locais da periferia do citoplasma do micrósporo, observam-se 
depressões acentuadas do plasmalema que constituem os locais dos futuros poros da 
parede celular (Fig. 94). Curioso referir que em Cucurbitapolymorpha Duch. também 
na região dos poros se deposita primexina provavelmente relacionada com a 
presença, nestas regiões, de báculas semelhantes às que se depositam nas regiões 
entre as aberturas (Fig. 94). Nesta altura já não se observam os elementos de retículo 
endoplasmático rugoso que inicialmente se dispunham contra o plasmalema, 
parecendo referenciar o local das aberturas. 

A camada de nexina 1 é interrompida na região dos poros (Figs. 94,95); no 
entanto, em toda a parede.tanto nos poros como na região entre eles, se distinguem 
báculas com dois tamanhos distintos (Figs. 92,94,95) que, após evolução, irão originar 
os dois tipos de espinhos da parede do pólen. 

Nesta fase de evolução assiste-se já à dissolução da parede de calose, a qual é 
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atravessada por numerosos canais (Figs. 94,95) já descritos para outra espécie de 
Cucurbita e então designados "canais de corrosão" (Eschrich, 1964) e posteriormente 

referidos noutras espécies (Biddle, 1979). 
0 aspecto ultraestrutural do citoplasma na fase final do desenvolvimento da 

tétrada não é, significativamente, diferente da fase inicial. As mitocôndrias surgem 
novamente com matriz densa e cristas bem desenvolvidas (Figs. 96,97) e nos 
plastídios intensifica-se o desenvolvimento do sistema membranar e a formação dos 
grãos de amido (Figs. 96,97). De referir, o núcleo com nucleolo proeminente no qual 
se observa a segregação dos componentes granular e fibrilar (Fig. 97). 0 invólucro 
nuclear é atravessado por numerosos poros aos quais está associado um material 
electronicamente denso, apresentando assim um aspecto semelhante aos fragmentos 
de "annulate lamellae", dispersos no citoplasma (Fig. 97). Os corpos de origem 

nucleolar continuam a povoar o citoplasma, o qual vai readquirindo a sua população 
ribossómica (Fig. 98). Os dictiossomas (Fig. 99) atravessam agora uma fase de pouca 
actividade, constituídos por cisternas empilhadas e reduzido número de vesículas. 

2.3 FASE FINAL DA FORMAÇÃO DA PAREDE 
A parede do grão de pólen continua o seu processo de formação após a 

desorganização das tétradas, por dissolução da calose que as envolvia, libertando-se 
assim as células haplóides ou micrósporos uninucieados. 

No início da diferenciação dos micrósporos (Fig. 100) estes aumentam 
consideravelmente de volume, apresentando 80-90 jim de diâmetro máximo, e 
adquirem a forma esferoidal. O núcleo ocupa uma posição central no citoplasma, no 
qual se distribuem, numerosos e pequenos vacúolos. Mesmo a nível de microscopia 
óptica é possível distinguir a parede esporopolenínica, distribuindo-se à superfície 
alguns espinhos (báculas) que cobrem também a zona dos poros. De salientar uma 
vez mais, que as células do tapete (Fig. 100) mantêm a sua posição na periferia do 
lóculo da antera e embora já não possuam parede celular, mantêm ainda integridade 
citoplasmática. 



Fases iniciais da deposição da parede (cont.) 

Fig. 90 - Na matriz primexínica (PE) dispõem-se radialmente as probáculas 
(Bj) desde o plasmalema (pi) em direcção à parede de calose (C). 
23 200 X. 

Fig. 91 - As báculas (Bj) aumentam de tamanho e em determinadas zonas 
do plasmalema observa-se a formação de dobras desta membrana 
(setas). PE - primexina. 39 600X. 

Fig. 92 - Sobre as membranas originadas a partir do plasmalema 
deposita-se material esporopolenínico (setas) semelhante ao das 
báculas que apresentam dois tamanhos distintos (Bj. B2). 21 200X. 

Fig. 93 - A parede do grão de pólen è inicialmente constituída por báculas 
(Bj) livres, ligadas na base por uma camada continua designada 
pomexina 1 (NEj). 23 000X. 

Fig. 94 - Em determinados locais da periferia do micrósporo, o plasmalema 
(pi) apresenta depressões que determinam o local dos poros (PO). 
Nas zonas dos poros e nas regiões entre eles depositam-se báculas 
( B j ^ ) sobre a camada de nexina 1 (NEj) a qual é interrompida 
ao nível dos poros. A calose (C) começa a sofrer dissolução, sendo 
percorrida por canais de corrosão (pontas de setas). PE -
primexina. 7 000X. 





Fases iniciais da formação da parede (conclusão) 

Fig. 95 - Aspecto da parede do pólen antes da dissolução da calose (C) onde 
já se notam canais de corrosão (pontas de setas). Báculas de dois 
tamanhos distintos ( B j ^ ) dispõem-se tanto nas regiões 
interporais como na zona dos poros (PO). A base das báculas é 
unida pela nexina 1 (NEj) a qual é interrompida na zona dos 
poros. PE - primexina. 13 200X. 

Fig. 96 - No citoplasma das tétradas. as mitocôndrias (M) apresentam 
matriz densa e cristas e os plastídios (P) sistema lamelar 
desenvolvido e maior número de grãos de amido (A). 20 000X. 

Fig. 97 - No núcleo (N) sobressai o nucléolo (Nu) proeminente e invólucro 
nuclear com poros aos quais está associado material 
electronicamente denso (pontas de setas). P - plastídios com amido 
(A); M - mitocôndria; AL - "annullate lamellae" 12 000X. 

Fig. 98 - Os corpos de origem nucleolar (setas) continuam a observar-se no 
citoplasma onde se restabelece a população ribossómica. M -
mitocôndria; P - plastídio. 15 200X. 

Fig. 99 - Os dictiossomas (D) atravessam uma fase de pouca actividade, com 
reduzido número de vesículas associadas. 16 800X. 
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Na esporoderme do micrósporo (Fig. 101) operam-se transformações 

importantes em relação à fase anterior. É notável o aumento da espessura da nexina 
1 assim como do comprimento e periodicidade dos espinhos. Entre a nexina 1 e o 

plasmalema, observa-se agora uma outra camada contínua mas de aspecto granular, 
que constitui a nexina 2. Esta nova camada, embora de textura diferente da nexina 1, 
é também constituída por esporopoienina. 

Os poros da parede do pólen apresentam-se também bem diferenciados (Fig. 
102). A nexina 1 é interrompida nestas zonas, ficando a abertura totalmente 
preenchida pelo material granular que constitui a nexina 2. Distribuídos na nexina 2 
e em continuidade com a nexina 1 observam-se numerosas estruturas lamelares 
("white lines" ou "tapes") semelhantes às observadas durante a fase inicial da 
formação da nexina 1. Uma maior ampliação (Fig. 103) permite observar a 
ultraestrutura destas lamelas que têm cerca de 100-400 nm de comprimento, sendo 
constituídas por uma faixa central de baixa densidade electrónica (5-8 nm de 
espessura), rodeada de um e outro lado por camadas electronicamente densas com 
15-30 nm de espessura. De notar que a superfície do poro está coberta por espinhos 
semelhantes aos da restante parede do pólen. 

Em alguns locais da parede em crescimento, foi possível observar grânulos de 
variadas dimensões com densidade electrónica semelhante à da esporopoienina (Figs. 
104-107). Estes depósitos electronicamente densos localizam-se preferencialmente 
entre o plasmalema e a nexina 2 sendo, no entanto, alguns observados no citoplasma, 
junto do plasmalema (Figs. 104,105). Contudo, as observações efectuadas não 
permitiram relacionar estes depósitos intracelulares com qualquer organelo 
citoplasmático. Os grânulos densos foram também detectados, embora mais 
raramente, na nexina 2 (Fig. 106), observando-se em alguns casos contacto directo 
entre os depósitos e a nexina 1 (Fig. 107). 

Para um estudo mais completo da esporoderme foram preciosas as observações 
efectuadas com o microscópio electrónico de varrimento. Os micrósporos esferoidais, 
cuja parede está rodeada externamente por espinhos de dimensões consideráveis, 



Aspectos da fase final da formação da parede do pólen após a libertação 
dos micrósporos 

Fig. 100 - Corte semi-fino mostrando micrósporos uninucleados e livres. O 
núcleo (N) ocupa posição central e no citoplasma distinguem-se 
pequenos ■ vacúolos (V). A parede já se apresenta bem 
diferenciada, distribuindo-se na superficie, espinhos (B) tanto 
nas zonas dos poros (PO) como nas regiões interporais. As células 
do tapete (T) mantêm a sua posição na face interna da parede da 
antera e conservam integridade citoplasmática. 1 950X 

Fig. 101 - Nesta fase de desenvolvimento a parede apresenta-se 
constituída por numerosos espinhos (Bj) dispostos sobre a 
nexina 1 (NEj). Entre esta e o plasmalema (pi) distingue-se uma 
camada de aspecto granular - nexina 2 (NE2). 15 000X. 

Fig. 102 - Aspecto de um poro o qual é totalmente preenchido pelo 
material granular da nexina 2 (NE2), sendo interrompida a 
nexina 1 (NEj). Na superfície do poro distribuem-se espinhos de 
dois tamanhos distintos (Bj, B2) e o material granular da nexina 
2 (NE2) é atravessado por numerosas estruturas lamelares. 
9 000X. 

Fig. 103 - Ampliação mais elevada da nexina 2 (NE2) do poro, 
distinguindo-se perfeitamente a estrutura das formações 
lamelares, as quais são constituídas por uma zona central clara 
(pontas de setas) dispondo-se de um e do outro lado material de 
densidade electrónica semelhante à da nexina 1 (NEj ) com a qual 
apresentam continuidade. 30 900X. 

Figs 104-107 - Grânulos densos (g) semelhantes aos depósitos de 
esporopolenina observam-se entre o plasmalema (pi) e a nexina 
2 (NE2) (Figs. 104, 105) mesmo na região do poro (Fig. 105, PO). 
Alguns grânulos densos (gc) são observados no citoplasma junto 
do plasmalema. Outros situam-se na nexina 2 (NE2) (Fig. 106) e 
outros em contacto directo com a nexina 1 (NEj ) (Fig. 107). 
Fig. 104-15 000X; Fig. 105-6 000X; Fig. 106-22 000X; Fig. 
107- 17 000X. 
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amontoam-se nas anteras demarcando saliências na parede desta (Fig. 108). Um 
corte transversal das anteras, monolobadas e biloculares, permite distinguir os 
micrósporos esféricos nos sacos polínicos (Fig. 109). Os micrósporos esferoidais 
apresentam diâmetro máximo ligeiramente maior que após a libertação da parede de 
calose (120-130 jim). A observação de micrósporos isolados (Fig. 110) permite 
confirmar a sua forma e distinguir perfeitamente os espinhos de maiores dimensões. 
No entanto, uma maior ampliação (Fig. I l l ) mostra que, além dos espinhos de 
maiores dimensões, e que são menos numerosos, se encontram outros, de menores 
dimensões e mais numerosos, que se distribuem entre os de maiores dimensões. 
Regularmente distribuídos sobre a superfície do pólen observam-se os poros 
circulares e operculados, não havendo distinção, quanto ao modo de distribuição dos 
espinhos, entre estas regiões e as zonas inter-porais. Na verdade, foi possível 
distinguir perfeitamente dois tipos de espinhos (Fig. 112) que diferem não só no 
tamanho mas também na forma. Os maiores possuem 7-10 um de comprimento e 
3-4 jim de diâmetro basal, têm forma cónica e são pontiagudos. Os mais numerosos 
têm apenas 3-4 |im de comprimento e 1-1,5 lim de diâmetro basal, o qual é 
praticamente o mesmo em todo o comprimento, apresentando assim os espinhos 

forma cilíndrica e extremidade arredondada. 
Sobre a parede observam-se frequentemente extensos aglomerados de glóbulos 

que devem ser produto da actividade das células circundantes da parede da antera, 
nomeadamente, das células do tapete. Para as observações no microscópio electrónico 
de varrimento, utilizamos pólenes fixados apenas em glutaraldeído e outros sujeitos à 
dupla fixação glutaraldeído-ósmio. 0 facto destes glóbulos surgirem com maior 
frequência quando se utilizava a dupla fixação, leva-nos a sugerir que sejam 
constituídos por material lipídico (Hayat.1981) que, por conseguinte, não seria 
preservado só com a fixação pelo glutaraldeído. Testes histoquímicos confirmaram a 
natureza lipídica de glóbulos semelhantes, observados no pólen de Âmelâtichiei 
aJnifoJJã Nutt. (Olson, 1984) mas que parecem ter sido libertados pelos micrósporos, 
o que é sugerido pela sua localização preferencial nos poros. 



Aspectos das anteras e pólen em microscopia electrónica de varrimento 

Fig. 108- Anteras de Cucurbita poJymorpha Duch. distinguindo-se, na 
parede, as saliências correspondentes ao pólen que se acumula 
no interior. Por ruptura da parede da antera, ficaram expostos 
alguns grãos de pólen (setas). 39X. 

Fig. 109 - Corte transversal das anteras mostrando o pólen nos sacos 
polínicos. 75X. 

Fig. 110 - Micrósporos esferoidais isolados, distinguindo-se os espinhos de 
maiores dimensões que recobrem exteriormente a parede. 150X. 

Fig. 111 - Micrósporo isolado sendo possível observar numerosos pequenos 
espinhos distribuídos entre os espinhos de maiores dimensões. 
Distinguem-se também, regularmente distribuídos alguns poros 
(setas). 750X. 
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O estudo da morfologia externa da esporoderme foi acompanhado pelo estudo da 

morfologia interna com o microscópio electrónico de transmissão. A observação de 
cortes ultrafinos do pólen (Figs. 114,115) permite distinguir, além dos estratos já 
identificados, uma nova camada situada entre o plasmalema e a nexina 2 - a intina. 
De notar também que os espinhos de maiores dimensões (Fig. 114) não possuem uma 
estrutura compacta, distinguindo-se pequenas cavidades ou "foramens", 
grosseiramente circulares, distribuídos ao longo da estrutura. Estes "foramens'' 
parecem ser apenas aberturas internas, pois a observação da morfologia externa dos 
espinhos não revelou quaisquer cavidades em comunicação com o exterior. 

Assim, na fase final de desenvolvimento (Fig. 115) a parede do grão de pólen de 
Cucurbita polymorpha Duch. é constituída essencialmente por dois estratos 
fundamentais: interiormente a intina, essencialmente pectocelulósica e, 
exteriormente, a exina constituída por esporopolenina. Na exina, e segundo a 
terminologia de Erdtman (1966) que temos vindo a adoptar, há a considerar do 
interior para o exterior: a camada granular da nexina 2, à qual se segue a camada 
compacta e homogénea de nexina 1. Estas duas camadas apresentam espessura 
variável, a primeira entre 1,3-2 |im de espessura e a segunda 1,5-2 )im. Sobre a 
nexina 1 dispõem-se os espinhos, constituindo a sexina. Nesta espécie, a sexina é 
apenas formada pelas báculas livres (espinhos), não se assistindo à formação do tecto 
que, normalmente, une superiormente as báculas. Frequentemente, a nexina 1 é mais 
espessa na zona de inserção dos espinhos de maiores dimensões, onde se deposita 
uma nexina 2 extremamente delgada. Segundo a terminologia de Faegri (1956), os 
espinhos livres denominam-se columelas e a camada que os une tem a designação de 
camada basal ou "foot layer". Estes dois componentes constituem a exina externa ou 
ectexina, sob a qual se dispõe a camada granular que se denomina exina interna ou 
endexina. A exina interna de Faegri (1956) ou nexina 2 de Erdtman (1966) foi já 
denominada medina por Saad (1963 a.b). 

Na parede do pólen, observam-se algumas zonas diferenciadas que constituem 
as aberturas características da esporoderme da maioria dos pólenes e que permitem 



Morfologias externa e interna da esporoderme 

Fig. 112- A parede do pólen encontra-se, exteriormente, revestida por 
espinhos de dimensões e forma diferentes. Os de maiores 
dimensões são menos numerosos, entre os quais se distribuem os 
de menores dimensões. 7 000X. 

Fig. 113 - Sobre os espinhos da parede depositam-se, frequentemente, 
agregados mais ou menos extensos de estruturas globulares 
(setas). 6 500X. 

Fig. 114- Os espinhos de menores dimensões (Bj) apresentam textura 
homogénea mas nos de maiores dimensões (í^), distinguem-se 
cavidades circulares ou "foramens" (setas). 12 000X. 

Fig. 115 - Estratificação da parede do pólen e distinção das várias camadas 
segundo as terminologias de Faegri (1956) e de Erdtman (1966). 
7 400X. 
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o crescimento do tubo polínico durante a germinação. Em Cucurbita poiymorphâ 
Duch. (Fig. 111,116) as aberturas são poros circulares, operculados, com 40-50 um de 
diâmetro. Normalmente, (Fig. 116) cada poro é rodeado por quatro espinhos de 
maiores dimensões, existindo também um no centro do opérculo. No opérculo, 
coexistem os dois tipos de espinhos tal como nas regiões interporais. Esta situação foi 
confirmada em estudo de microscopia electrónica de transmissão (Fig. 117). Na região 
do poro, o material granular que o preenche (nexina 2) é mais electronicamente 
denso que na fase inicial de formação da parede, já não se observando as lamelas ou 
"tapes". Sobre o opérculo (Fig. 116) distribue m-se frequentemente glóbulos 
semelhantes aos observados sobre os espinhos interporais (Fig. 113). Na espécie em 
estudo, observam-se normalmente 7 poros, embora.ocasionalmente, se contem 8 ou 
9. Ao nível dos poros, a intina, é consideravelmente espessa (Figs. 117,118) e 
atravessada por numerosas estruturas membranosas que resultam de invaginações 
do plasmalema (Fig. 118) e que funcionam, na esporoderme, como repositório de 
enzimas de origem gametofítica (Knox & Heslop-Harrison, 1969, 1970; 
Heslop-Harrison, 1975). Nesta fase, durante a qual se assiste à deposição da intina, é 
de realçar a actividade dos dictiossomas, produzindo numerosas vesículas (Fig. 119). 
Esta actividade do aparelho de Golgi foi já relacionada com a produção e transporte 
dos constituintes desta camada mais interna da parede do pólen (Heslop-Harrison, 
1968 c, 1971 b) que é assim considerada de origem gametofítica. 

No citoplasma dos micrósporos uninucleados livres de Cucurbita poiymorphâ 
Duch. operam-se importantes modificações. O núcleo que inicialmente apresenta uma 
posição central (Fig. 100), é, posteriormente, deslocado para uma posição periférica 
(Fig. 120), devido à formação dum grande vacúolo central, resultante da fusão dos 
pequenos vacúolos que povoam o citoplasma. No núcleo distingue-se um nucléolo 
proeminente, não havendo segregação dos componentes granular e fibrilar mas 
observando-se vacúolos e centros fibrilares (Fig. 120). No invólucro nuclear 
individualizam-se numerosos poros. As mitocôndrias apresentam aspectos 
morfológicos diversos, tendo, de início, matriz mais ou menos densa (Fig. 121) 



Aspectos da morfologia externa e interna dos poros 

Fig. 116 - Imagem de microscopia electrónica de varrimento mostrando um 
poro circular com opérculo, no centro do qual se situa um 
espinho de maior dimensão enquanto que outros quatro rodeiam 
o poro. Sobre o opérculo distinguem-se estruturas globulares 
(pontas de setas). 3 000X. 

Fig. 117- Aspecto do poro em microscopia electrónica de transmissão, 
observando-se a coexistência dos espinhos de maior dimensão 
(B2) e os menores (Bj ). NEj - nexina 1 ; NE2 - nexina 2; I - intina. 
3 400X. 

Fig. 118 - Zona do poro onde a intina (I) é consideravelmente espessa e 
atravessada por numerosas estruturas membranosas resultantes 
de evaginações do plasmalema (setas). NEj - nexina 1; NE2 -
nexina 2. 8 000X. 

Fig. 119 - Durante a deposição da intina (I) é notória a actividade dos 
dictiossomas (D) produzindo numerosas vesículas. NEj - nexina 
1;NE2-nexina 2. 15 200X. 
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Alterações dos organelos citoplasmáticos durante a diferenciação dos 
micrósporos uninucleados 

Fig. 120 - No micrósporo diferenciado, o núcleo ocupa uma posição 
periférica, distinguindo-se o nucléolo com vacúolos (Vn) e 
centros fibrilares (setas). 0 invólucro nuclear (In) apresenta 
numerosos poros. E - exina; I - intina; P - plastídios com amido; 
M - mitocôndria; RER - retículo endoplasmático rugoso. 5 700X. 

Fig. 121 - No citoplasma do micrósporo, após a sua individualização, os 
plastídios (P) apresentam estroma denso, com sistema lamelar 
bem desenvolvido (setas) e amido (A). M - mitocôndrias 
pequenas com matriz mais ou menos densa. Encaixe - Os 
dictiossomas (D) atravessam uma fase inicial de inactivação 
sendo constituídos por cisternas sem vesículas associadas. 
Fig. 121-14 400X; Encaixe - 20 000X. 

Fig. 122-124 - No micrósporo diferenciado, as mitocôndrias (M) tém matriz 
pouco densa; nos plastídios (P) o sistema lamelar (setas) vai, a 
partir desta fase, diminuindo progressivamente assim como o 
número de grãos de amido (A) embora o volume de cada um 
aumente. As cisternas de retículo rugoso (RER) surgem dilatadas, 
preenchidas com material densamente fibrilar. Os dictiossomas 
(D) surgem em plena actividade. 
Fig. 122-12 800X; Fig. 123-19 000; Fig. 124-12 000X. 
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acabando por se observarem um reduzido número de cristas na matriz pouco densa 
(Fig. 123). Após a libertação dos micrósporos, o Golgi atravessa uma fase rápida de 
pouca actividade, observando-se os dictiossomas constituídos por várias cisternas, 
algumas das quais encurvadas e sem vesículas associadas (Fig. 121, encaixe). No 
entanto, e como já foi referido, os dictiossomas reiniciam uma fase de crescente 

actividade à medida que se vai depositando a intina (Fig. 119). 
Os plastídios começam por apresentar estroma com densidade electrónica 

elevada, sistema de tilacóides bem desenvolvido e aumento do número de grãos de 
amido (Fig. 121). Posteriormente, o estroma sofre uma perda de densidade 
electrónica, diminui o número de lamelas estromáticas, e os grãos de amido 
apresentam variação de volume, o qual vai aumentando progressivamente, 
diminuindo o número de grãos por plastídio (Figs. 122,123). 

No citoplasma do micrósporo diferenciado, apresentam particular morfologia as 
cisternas de retículo endoplasmático rugoso (Figs. 120-124). As cisternas surgem 
dilatadas, com forma irregular, sendo preenchidas por material fibrilar, cuja 
densidade vai aumentando progressivamente. Estas cisternas que povoam o 
citoplasma, surgem por vezes com dimensões apreciáveis em relação aos restantes 
organelos (Fig. 124). 
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3. ACÇÃO DE AGENTES QUÍMICOS NAS ANTERAS DE CUCUXBITA 
POLTMORPHA DUCH. 

A fim de estudar e aprofundar, durante a microsporogénese, as inter-relações 
entre as células esporofíticas e gametofíticas, sub metera m-se anteras de Cucurbitâ 
poiymorpbaDuch. à acção de várias drogas interferentes com o metabolismo celular. 
0 estudo incidiu, essencialmente, sobre o efeito operado nas células polínicas, antes e 
durante a formação da parede de esporopolenina e, nas células do tapete, durante as 
mesmas fases. 

3.1 - ACIDO GIBERÉLICO 
0 ácido giberélico, tal como as outras giberelinas, é uma hormona que ocorre 

naturalmente na maior parte das plantas superiores e a sua aplicação exógena pode 
induzir profundas e variadas alterações no metabolismo das células. 

A descoberta das giberelinas teve origem numa doença detectada na planta do 
arroz (Kurosawa, 1926), que se traduzia por um excessivo crescimento das plantas e 
reduzido número de sementes. Hifas do fungo responsável por estas transformações 
foram, mais tarde, observadas nas plantas doentes (Sawada, 1912) e identificado 
como pertencente ao grupo dos Ascomycet* e à espécie Gibbereila fujikuroi (Saw) 
Wr. 0 produto activo foi então extraído e denominado giberelina (Yabuta, 1935). Com 
o aperfeiçoamento de técnicas de purificação foi possível isolar várias giberelinas, 
conhecendo-se hoje mais de seis dezenas de compostos diferentes. As giberelinas 
foram também descritas nas plantas superiores e a primeira a ser caracterizada 
numa Angiosperm* foi isolada por McMillan & Suter (1958), a partir de sementes de 
PhaseoJus coccineus L. Nas plantas superiores, as giberelinas foram encontradas em 
ápices caulinares e foliares, plântulas e folhas, sendo de salientar a presença destas 
fito-hormonas no pólen de Petuniahybrida (Hook.)Vilm. (Barendse et ai., 1970) e de 
três espécies de Pinus L. (Kamienska & Pharis, 1975; Kamienska et ai., 1976 a,b) e 
em anteras de Nigeiia hispânica L. (Greyson & Tepfer, 1967) e Lamium ampíexicauJe 
L.(Lord, 1980). 
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Os diversos efeitos das giberelinas, quer em plantas intactas quer em culturas 

de tecidos, foram objecto de diversos artigos de revisão que referem aspectos 
bioquímicos, metabólicos e fisiológicos destas fito-hormonas (Paleg, 1965; Lang, 
1970; Jones, 1973; Heden et ai., 1978; Croizier, 1981; Evans, 1984; Naylor, 1984; 
Matthysse k Scott, 1984). 

Embora o mecanismo de acção das giberelinas nas células das plantas ainda não 

seja perfeitamente conhecido, a giberelina em estudo (ácido giberélico), de fórmula 

molecular C ^ ^ C V t e m s i d o responsabilizada, por efeitos muito diversos no 

metabolismo celular. O ácido giberélico actua nas membranas celulares alterando 
quer a sua composição (Jusaitis et ai., 1981) quer a sua estrutura e permeabilidade 
(Wood & Paleg, 1974; Jusaitis et ai., 1982), interfere com a divisão (Stebbins et ai., 
1967, Kaufman et ai., 1969; Kóhler, 1977, Vercher et ai., 1984) e com o alongamento 
celular (Kaufman et ai., 1969; Sawhney & Srivastava, 1974; Mondai, 1975; Durnam et 
ai., 1977; Rehm et ai., 1978; De la Guardiã & Benlloch, 1980; Vercher et ai., 1984), 
estimula a síntese de enzimas hidrolíticas (Schaeverbeke, 1966; Jones, 1969 a.b; 
Jones & Price, 1970; Filner et ai., 1969; Pyliotis et ai., 1979; Zink, 1980, Akiyama et 
ai., 1981 a,b; Mirbahar & Laidman, 1982), inibe a síntese de antocianinas (Gregor, 
1974; Hinderer et ai., 1984), promove a formação de poiissomas (Armstrong & Jones, 
1973; Martin & Northcote, 1983). interfere no crescimento e diferenciação de células 
em cultura (Tizio et ai., 1970; Beasley & Ting, 1973, 1974; Minocha & Halperin, 1974; 
Altman & Goren, 1974; Kochba et ai., 1974; Saussay & Gautheret, 1974; Haddon & 
Northcote, 1976; Coleman & Greyson, 1977; Phillips & Dodds, 1977; Watson & 
Halperin, 1981; Noma et ai., 1982; Rucker, 1982; Kononowicz & Janick, 1984) e 
estabiliza os microtúbulos em células da folha de AJJium cepa L. (Mita & Shibaoka, 
1984). 

De salientar que, anteras isoladas de AJJjum cepa L. durante a fase de 
leptóteno-zigóteno da méiose, continuavam o processo de divisão originando, após 6 
dias de cultura, 87% de tétradas, quando ao meio da cultura era adicionado ácido 
giberélico na concentração de 5 mg/dm^ (Vasil, 1957). O ácido giberélico induziu 
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também a formação de anteras num mutante de tomateiro sem estâmes (Phatak et 
al., 1966; Sawhney & Greyson, 1979) e estimulou o crescimento do tubo polinico do 
pólen de CaJotropisprocera (Ait.) Ait. (Malik & Mehan, 1975) e de Pinusroxburghh 
Sarg. (Dhawan & Malik, 1981). 

Tendo em conta os diversos efeitos produzidos pelo ácido giberélico no 
metabolismo celular, e a fim de apreciar a sua interacção com as células polínicas e as 
células do tapete em desenvolvimento, esta hormona foi fornecida a hastes florais de 
CucurbitapoJymorpha Duch. em diferentes concentrações (1,4x10 , 2,8x10"* e 
2,8x10"^ moles/dm^' durante 24 e 48 horas. Sob a acção do ácido giberélico, numa 
concentração de 1,4x10"* moles/dm* e durante 24 horas, as células polínicas, 
durante a méiose, apresentavam alterações ultraestruturais (Fig. 125). Nesta fase, 
durante a qual se deposita a parede especial de calose, é notória a proliferação no 
citoplasma de vesículas dilatadas, predominantemente do tipo liso (Figs. 125,126). 
No estroma dos plastídios, com sistema lamelar pouco desenvolvido, observam-se 
frequentemente grãos de amido e, ocasionalmente, cisternas associadas ao invólucro 
destes organelos (Fig. 126). Em fase mais adiantada da méiose, são frequentes os 
agregados de retículo endoplasmático rugoso, tipo "nebenkern" (Fig. 127). 

Após 48 horas de tratamento, e sob a acção da mesma concentração, as células 
em méiose evidenciavam características diferentes (Fig. 128). Nos plastídios, já quase 
não se observava amido, embora em alguns organelos se depositassem pequenos 
grânulos deste polissacarídeo. Notava-se ainda uma certa relação de proximidade 
entre cisternas do retículo endoplasmático e o invólucro plastidial embora e, 
contrariamente ao observado ao fim de 24 horas, as cisternas reticulares apenas 
envolvessem os plastídios sem haver contiguidade entre os dois sistemas 
membranosos. A vesiculação no citoplasma era extremamente reduzida embora a 
população ribossómica não apresentasse alteração significativa. Resultados idênticos 
registaram-se após o tratamento das anteras com uma concentração de 2,8x10_<* 
moles/dm-̂ . 

Nas células do tapete não se registaram alterações significativas. No citoplasma, 



Efeito do ácido giberélico nas anteras de Cucurbita polytnorpha Duch. 

Fig. 125 - Aspectos das células polínicas no início da méiose e após 24 
horas de tratamento, sobressaindo uma elevada vesiculacão no 
citoplasma. 3 400X. 

Fig. 126 - Na fase inicial da méiose, além da proliferação de vesículas, 
observam-se plastídios (P) com amido (A) e cisternas associadas 
ao invólucro plastidial (seta). 14 400X. 

Fig. 127 - Durante a méiose, observa-se frequentemente o retículo 
endoplasmático rugoso (RER) com configuração tipo "nebenkern". 
17 500X. 

Fig. 128 - Após 48 horas de tratamento e em fases iniciais da méiose, os 
plastídios (P) já quase não apresentam amido (A) e as cisternas 
reticulares apenas rodeiam os invólucros plastidiais (setas). 
Fig. 128-22 000X; Encaixe - 20 000X. 

Figs.129,130 - Aspectos das células do tapete exibindo o sistema elaborado 
de retículo endoplasmático rugoso (RER) e plastídios (P) com 
inclusão paracristalina (seta). N - núcleo; M - mitocôndria; PC -
parede celular. 
Fig. 129-14 400X; Fig. 130-20 000X. 





distinguia-se o sistema elaborado do retículo endoplasmático rugoso e as 

mitocôndrias, com poucas cristas (Fig. 129). Os plastídios apresentavam estrutura 

semelhante à das células sem tratamento, persistindo a inclusão paracristalina que, 

inicialmente, as caracteriza (Fig. 130). 

Foi também ensaiada esta droga, numa concentração de 2,8xlO~J moles/dmJ, 

que se manifestou tóxica para estas células, conduzindo rapidamente à destruição da 

integridade citoplasmática. 

3.2 ACIDO MEVALÓNICO 
A exina da parede dos grãos de pólen é essencialmente constituída por 

esporopolenina, um polímero de carotenóides e de ésteres de carotenóides (Books & 

Shaw, 1968 a,b; 1971). O primeiro precursor específico dos terpenóides, no grupo dos 

quais se incluem os carotenóides, é o ácido mevalónico (MVA). Este composto de seis 

carbonos é originado através duma reacção catalisada pela enzima 

3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A redutase (HMG-CoA redutase), a partir do 

3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A (HMG-CoA), o qual provém da condensação de 

três moléculas de acetato (Goodwin, 1961). 0 mevalonato é depois convertido em 

isopentenilpirofosfato, que constitui a unidade fundamental para a biossíntese dos 

terpenóides. 

Estudos realizados nos cromoplastos de Capsicum annuum L. (Camará et 

ai., 1983), permitiram verificar que estes plastídios podem sintetizar MVA, pois foi 

possível acompanhar a redução enzimática do HMG-CoA a MVA, pelo que se conclui 

que a HMG-CoA redutase está activa nestes organelos. No entanto, os autores 

sugerem que não é de excluir a hipótese duma relação entre os cromoplastos e o 

retículo endoplasmático, que se sabe intervir na formação do MVA nas células das 

plantas. Na verdade, em fracções celulares de plântulas de Pisum sativum L. 

(Brooker & Russel, 1975. a,b) demonstrou-se a redução do HMG-CoA e 80% da 

actividade da HMG-CoA redutase foi associada à fracção microssómica. A enzima foi 

também identificada nos microssomas de plântulas de Raphanus sativus L. (Bach et 
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al 1980; Bach & Lichtenthaler, 1982 a). 
" Estudos realizados sobre a acção de vários metabolitos na actividade da 

HMG-CoA redutase (Brooker & Russel, 1979) mostraram uma modificação de 
actividade após tratamento com a luz vermelha, a çordicepina, a cicloheiimida, o 
ácido abscísico e o colesterol enquanto o ácido giberélico náo apresentou qualquer 
efeito. O facto da diminuição da actividade enzimática sob a acção da luz vermelha 
ter sido compensada com tratamento posterior pelas radiações da luz do vermelho 
distante, levaram os autores a sugerir que o fitocromo regulará, ainda que 
indirectamente, a actividade desta enzima microssómica. A actividade da HMG-CoA 
redutase é também fortemente inibida pela mevinolina, metabolito isolado do fungo 
Aspergillus terreus, diminuindo assim a formação do MVA, tanto em células vegetais 
como animais (Bach & Lichtenthaler, 1982 a,b; Weinstock et ai., 1984). 

Os trabalhos de Rogers e colaboradores (1966) realizados em cloroplastos de 
Pnaseolus vulgaris L. mostraram que o invólucro destes plastidios é impermeável ao 
MVA. Conclusões semelhantes foram verificadas para os cloroplastos de Avena 
saliva L. (Wellburn & Hampp, 1976) e Capsicum amuum L. (Schneider et ai., 
1977); no entanto, no primeiro caso e quando as plantas eram sujeitas a períodos 
curtos de iluminação que motivava o aparecimento de estioplastos e na segunda 
espécie durante a transformação dos cloroplastos para cromoplastos, a 
permeabilidade dos invólucros ao MVA era evidente. Estudos autorradiográficos 
mostraram haver um mecanismo de transporte do MVA através do invólucro dos 
plastidios. cuja actividade varia « a fase de desenolvimento dos organelos 
(Cockburn & Wellburn, 1974). Estas diferentes apreciações, parecem apoiar a 
sugestão de Kirk & Tilney-Basset (1978) segundo os quais, os plastidios nunca são 
totalmente impermeáveis a este ácido. 

Nas anteras de Cucurbitapolymorpha Duch., o ácido mevalónico (sob a forma de 
lactona) foi fornecido a hastes florais mergulhadas em soluções aquosas desta droga, 
para estudar o efeito produzido, por este precursor dos carotenóides, nas células 
polinicas, e mais especificamente, na síntese da esporopolenina. 
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A acção do mevalonato foi estudada nas concentrações de 10"^ moles/dm^ e 4 

xlO"^ moles/dm^ durante 24, 48, 72 horas e seis dias. Ao fim das 24 horas não se 
detectaram alterações significativas das células das anteras sujeitas ao tratamento. 
Porém, passadas 48 horas, e para qualquer das concentrações, observaram-se efeitos 
bem evidentes nas células mães do grão de pólen (Fig. 131). Durante a méiose, 
embora nas fases iniciais da divisão, dispunham-se na periferia das células, grânulos 
semelhantes aos da esporopolenina normalmente observada nas células do tapete, 
durante a fase de secreção. De referir também que, durante a microsporogénese 
normal, nunca foram observadas quaisquer granulações esporopolenínicas nas 
células mães, surgindo os primeiros depósitos na fase de tétrada, tal como foi descrito 
no ponto 2.2 deste capítulo. Além dos depósitos electronicamente densos, 
verificou-se que, principalmente, o citoplasma periférico apresentava alterações 
ultraestruturais. Nesta zona (Figs. 132,133) observava-se a dilatação do sistema 
membranar de retículo endoplasmático rugoso cujas cisternas ficavam ocupadas por 
vesículas pleomórficas limitadas por uma membrana. Esta membrana limitante 
apresentava alguns ribossomas associados mas em pequeno número, o que parece 
ser normal, pois durante a méiose assiste-se a uma diminuição da população 
ribossómica. As vesículas pleomórficas englobavam por vezes, organelos 
citoplasmáticos (Fig. 132). Esta faixa periférica das células polínicas, após tratamento 
com o mevalonato, assemelha-se ultraestruturalmente ao sistema elaborado do 
retículo endoplasmático rugoso, descrito como característico das células do tapete 
desta espécie das Cucurbitaceae. De referir, também, que os depósitos de 
esporopolenina, embora dispondo-se preferencialmente junto do plasmalema (Figs. 
131,132,133), surgiam também em associação com o sistema reticular (Fig. 133). 
Juntamente com as granulações de esporopolenina de pequenas dimensões, 
observavam-se outras maiores e de aspecto variável, mas com menor densidade 
electrónica (Fig. 133). Embora com alterações metabólicas profundas, as células mães 
do pólen apresentavam núcleos (Fig. 131) onde se detectavam os complexos 
sinaptonémicos e invólucro nuclear com numerosos poros, parecendo traduzir um 



Efeito do ácido mevalónico nas anteras de Cucurbitapolymorpha Duch. 

Fig. 131 - Nas células mães do pólen (CMP) distinguem-se depósitos de 
esporopolenina (sp) na periferia da célula. No núcleo (N) em 
divisão observam-se complexos sinaptonémicos (es) e o invólucro 
nuclear é interrompido por numerosos poros (pontas de setas). 
No tapete (T) circundante sobressai o sistema elaborado de 
retículo endoplasmático (RER) cujas cisternas apresentam um 
certo grau de dilatação. 3 600X. 

Fig. 132 - Aspecto do citoplasma periférico das células polínicas. Além dos 
grânulos de esporopolenina (sp) distingue-se o retículo 
endoplasmático rugoso (RER) com um sistema de vesiculação 
semelhante ao observado nas células do tapete desta espécie. 
Algumas das vesículas pleomórficas, limitadas por uma 
membrana, englobam mitocôndrias (M). P - plastídio; D -
dictiossoma. 8 000X. 

Fig. 133 - Nas células polínicas, os depósitos de esporopolenina (sp) embora 
prefrencialmente distribuídos na periferia da célula, surgem 
também no citoplasma em associação com cisternas do retículo 
endoplasmático rugoso (1). Observam-se também outros 
depósitos osmiofílicos mas com maiores dimensões e menor 
densidade electrónica (2). H 000X. 

Fig. 134- Aspecto de uma célula em estádio de tétrada, observando-se 
depósitos de esporopolenina (sp) entre o plasmalema (pi) e o 
poro em formação (PO). 13 600X. 

Fig. 135 - Porção de células do tapete. Os plastídios (P) possuem uma 
inclusão paracristalina (Ip) e os glóbulos lipídicos (pontas de 
setas) apresentam maior densidade electrónica do que os das 
células de controlo. M - mitocôndria; PC - parede celular. 17 
500X. 

Fig. 136 - Aspecto da célula do tapete, distinguindo-se o sistema elaborado 
de retículo endoplasmático rugoso (RER) fazendo comunicação 
entre o núcleo (N) e a periferia da célula, sp - depósitos de 
esporopolenina; L - inclusão lipídica. 14 000X. 
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processo normal de divisão. Estas alterações surgiam também quando se prolongava 
o tempo de tratamento, embora as células evidenciassem então indícios de 

degenerescência. 
Na fase de tétrada foram também observadas alterações, após o tratamento com 

o mevalonato (Fig. 134). Entre o plasmalema e a parede em formação, 
preferencialmente na região dos poros, observavam-se depósitos de esporopolenina 
semelhantes aos encontrados apenas no micrósporo jovem das plantas de controlo 
(capítulo 2.3. Resultados). 

As células do tapete das anteras tratadas não apresentavam alterações muito 
significativas. No entanto, nos plastídos onde surgia a inclusão paracristalina 
característica, os glóbulos lipídicos apresentavam densidade electrónica mais elevada 
(Fig. 135). No tapete, surgia também o sistema elaborado do retículo endoplasmático 
rugoso embora as cisternas se apresentassem mais dilatadas, englobando reduzido 
número de vesículas (Fig. 131). Este sistema reticular aparecia também associado ao 
invólucro nuclear (Fig. 136), observando-se, nestas células, os depósitos de 
esporopolenina e outros lípidos de menor densidade electrónica. 

3.3 COLQUICINA 
A colquicina é um alcalóide isolado a partir dos bolbos e sementes de Colchicum 

autumnaJe L. (Pelletier & Caventon, 1820). Os primeiros trabalhos sobre a 
interferência da colquicina na mitose das células vegetais foram realizados por Dustin 
e colaboradores (1937). A partir de então, foram numerosos os resultados 
publicados sobre a influência desta droga em vários tipos de células e em variadas 
funções (Eigsti & Dustin, 1955), sendo a maior parte dos efeitos explicados pela 
interacção da colquicina com os microtúbulos. 

Os primeiros estudos sobre a acção da colquicina na mitose revelaram que, por 
acção deste alcalóide, as células são bloqueadas em metafase. A colquicina actua 
assim, especificamente, no ciclo mitótico por inibição da formação dos microtúbulos 
do fuso, originando núcleos poliplóides. No entanto, esta acção inibitória só ocorre se 
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a colquicina estiver presente, em quantidade suficiente, no fim da profase e o efeito 
desaparece rapidamente após a remoção da droga (Deysson, 1968). Numerosos 
trabalhos, alguns dos quais utilizando colquicina marcada radioactivamente, 
mostraram que esta droga impede a polimerização dos microtubules, por ligação à 
tubulina (Taylor, 1965; Borisy & Taylor, 1967 a.b; Wilson & Meza, 1973), tendo-se 
verificado que a ligação se efectua com uma das subunidades da proteína (Owellen et 
ai., 1972). Esta ligação, dependente da temperatura, é do tipo de ligação de 
hidrogénio e/ou ligação hidrofóbica (Margulis, 1973). 

A acção da colquicina foi ensaiada em vários modelos celulares, nomeadamente, 
em culturas tanto de células animais (Taylor, 1965) como vegetais (Jeffs & Northcote, 
1967; Hepler & Jackson, 1969) visando principalmente o efeito produzido nos 
microtúbulos do fuso mitótico. No entanto, a colquicina afecta também outros 
microtubules, que não fazem parte do fuso mitótico, nomeadamente os microtúbulos 
citoplasmáticos intervenientes nas várias fases da diferenciação da parede das 
células vegetais (Pickett-Heaps, 1967), os microtúbulos do axopódio de 
Actinosphserium nudeophiíum (Barrett) (Tilney, 1968), os microtúbulos de células 
musculares em diferenciação (Warren, 1968) e também microtúbulos do estroma dos 
plastídios duma planta superior (Salema & Santos, 1980). De salientar também que 
nem todos os microtúbulos são sensíveis à colquicina. A insensibilidade à acção deste 
alcalóide manifestou-se nos microtúbulos de flagelos (Behnke & Forer, 1967; Brown 
& Bouck, 1973), de aparelhos mitóticos isolados (Sauaia & Mazia, 1961), das hifas de 
um fungo (Heath, 1975) e das células radiculares de CoJchicum sp. (Santos-Dias & 
Mesquita, 1977). 

A acção da colquicina, durante a divisão meiótica e no posterior 
desenvolvimento do gametófito masculino, depende do estádio de desenvolvimento 
das células, da concentração da droga e do tempo de tratamento, ainda que outras 
alterações das células acompanhem a actuação deste alcalóide (Eigsti Sc Dustin, 1955). 
Assim, as anteras do material em estudo foram submetidas à acção da colquicina, a 
fim de apreciar não só a interferência com o processo meiótico mas também as 
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alterações produzidas nas células do gametófito e do esporófito, nomeadamente no 
tapete. 

Nas células do tapete e, logo após 24 horas de tratamento, assistia-se a uma 
hipertrofia das cisternas do retículo endoplasmático rugoso (Figs. 137,138) que 
ocorria para quaisquer das concentrações ensaiadas (0,05%, 0,5% e 1%). Algumas 
alterações foram observadas no aparelho de Golgi, verificando-se a deposição de 
vesículas na vizinhança dos dictiossomas (Figs. 138,139). Em certos casos, era 
evidente a desintegração quase total dos dictiossomas, originando as vesículas de 
transporte (Fig. 139). Os restantes organelos celulares não apresentavam 
modificações significativas, mas a análise pormenorizada de várias microfotografias 
de células tratadas, não revelou quaisquer microtúbulos citoplasmáticos. 

Nas células polínicas, durante a méiose, foram também observados alguns 
efeitos da colquicina, além da interferência com a divisão nuclear. Assim, em 
determinadas zonas do invólucro nuclear verificou-se, na região entre os poros, o 
afastamento das membranas interna e externa, originando a formação de dilatações 
localizadas (Fig. 140). No citoplasma destas células, as cisternas de retículo 
endoplasmático, além de certa dilatação, dispunham-se em arranjos mais ou menos 
concêntricos, que também se observavam nos elementos da "annulate lamellae", 
característicos destas células (Fig. 141). Os dictiossomas apresentavam um certo grau 
de desorganização, surgindo dilatadas as vesículas associadas aos dictiossomas (Fig. 
142). De salientar, após tempos de tratamentos prolongados (48 e 72 horas), o 
aparecimento entre os cromossomas de agregados de túbulos cujo diâmetro 
individual era de 10-15 nm (Fig. 143). Agregados semelhantes embora de dimensões 
mais elevadas (25-40 nm de diâmetro) foram também observados, para as mesmas 
concentrações, mas já na fase de micrósporo uninucleado (Fig. 144). Em alguns 
destes túbulos, imagens favoráveis revelavam uma estriação transversal (Fig. 144, 
encaixe). No citoplasma do micrósporo eram frequentes, nas células tratadas, arranjos 
de retículo endoplasmático rugoso, tipo "nebenkern" (Fig. 145). Todas estas alterações 
foram observadas quer quando a colquicina era fornecida à planta em solução aquosa 
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Efeito da colquicina nas anteras de Cucurbitapolymorpha Duch. 

Fig. 137 - Aspecto das células do tapete sendo evidente a hipertrofia das 
cisternas do retículo endoplasmático rugoso (RER). N - núcleo; V -
vacúolo. 7 800X. 

Figs. 138, 139 - Porções de células do tapete mostrando a desorganização 
dos dictiossomas (D) que apresentam vesículas agrupadas na 
vizinhança das cisternas. RER - retículo endoplasmático rugoso 
Fig. 138 - 17 500X; Fig. 139 - 25 000X. 

Fig. 140 - Célula polínica durante a méiose. O invólucro do núcleo (N) 
apresenta locais de dilatação (c). Os elementos do retículo 
dispõem-se em arranjos mais ou menos concêntricos (RER) 11 
400X. 

Figs. 141-143 - No citoplasma das células polínicas, os elementos da 
"annulate lamellae" (AL) surgem em disposição concêntrica (Fig. 
141), os dictiossomas (D) apresentam certo grau de 
desorganização com dilatação das vesículas (pontas de setas) (Fig. 
142) e observam-se também agregados de microfilamentos 
(setas) (fig. 143). 
Fig. 141-11 400X; Fig. 142-20 000X; Fig. 143-25 000X. 

Figs. 144, 145 - Aspectos do citoplasma do micrósporo uninucleado. Os 
agregados de túbulos (Fig. 144, setas) apresentam dimensões 
mais elevadas do que os observados nos meiócitos, e em alguns 
distingue-se uma estriação transversal (Fig. 144, encaixe- pontas 
de setas). O retículo endoplasmático rugoso assume configurações 
tipo "nebenkern" (fig. 145). 
Fig. 144-15 000X; encaixe - 34 200X; Fig. 145-14 400X. 
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ou em tampão fosfato. De referir, que o tratamento com este alcalóide conduzia a 
degenerescência de elevado número de células, tal como foi referido em culturas de 
micrósporos isolados (Nitsch, 1977) e no pólen de outra Cucurbitaceae (Basu & Datta, 
1977), onde também foram descritas alterações da morfologia e dimensões dos grãos, 
assim como aumento da esterilidade. Não se observaram, contudo, alterações na 
deposição da eiina, referidas como um dos efeitos da acção da colquicina 
(Hesiop-Harrison, 1971 a). 

3.4 GLUCOSE E SACAROSE 
Durante a microsporogénese, os hidratos de carbono desempenham um papel 

importante nos vários processos metabólicos que, a partir das células mães do grão 
de pólen, originam a geração haplóide. 

Durante a germinação do grão de pólen e o crescimento do tubo polínico, os 
açúcares são utilizados como substratos tanto para os processos respiratórios como 
para a formação da parede do tubo e para a síntese do amido. Em muitas plantas, o 
crescimento do tubo polínico é influenciado pela adição de sacarose ao meio de 
cultura (Hrabetová & Tupy, 1964; Stanley, 1971; Ferrari & Wallace, 1975; Nygaard, 
1977; Sfakiotkis, 1978; Singh et ai., 1977; Nakamura et ai., 1980; Dhawan & Malik, 
1981; Kamizyô & Tanaka, 1982; Nakamura & Suzuki, 1985) embora, em algumas 
espécies, a glucose tenha sido o melhor substrato (Hrabetová & Tupy, 1964; 
Nakamura et ai., 1980). 

A acção da sacarose tem sido também salientada durante a cultura de células 
polínicas, permitindo a divisão das células mães do pólen de Tradescantia L. 
(Shimakura, 1934) e, em determinadas concentrações, a mitose do núcleo 
germinativo (Kamizyô & Tanaka, 1982) ou promovendo a diferenciação de plantas a 
partir do pólen, em culturas de anteras de várias espécies (Nitsch & Nitsch, 1969; 
Keller et ai., 1975; Nitsch, 1977; Sopory, 1979; Maheshwari et ai., 1980, 1982; 
Dunwell & Thurling, 1985; Marsolais & Kasha, 1985). 

A sacarose é utilizada como fonte principal de carbono para a formação do 
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amido que se acumula nos plastídios (Porter, 1962). Numa célula, podem coexistir 

plastídios que produzem amido e outros que não apresentam esta capacidade 

biossintética, o mesmo sucedendo com os plastídios de muitos tecidos e de diferentes 

zonas da mesma planta (Jenner, 1982). No entanto, o amido pode ser induzido 

experimentalmente nos plastidios de quase todas as espécies e em zonas da planta 

que normalmente não o acumulam. Os cromoplastídios da polpa do fruto de 

Solatium tuberosum L. acumulavam amido após 24 horas de incubação de 

fragmentos deste tecido em solução aquosa de sacarose a 4% (Salema, 1969). Em 

muitas Monocotyledoneae que não produzem amido, os plastídios passaram a 

acumular este hidrato de carbono, após incubação de tecidos destas espécies em 

soluções de sacarose (Gates & Simpson, 1968). 0 mesmo se verificou em espigas 

isoladas de Triticum aestivum L. (Jenner & Rathjen, 1972 a,b), no endosperma das 

sementes da mesma espécie (Jenner & Rathjen, 1975), em fragmentos de folha de 

Cucumis sativus L (Van Hasselt & Strikwerda, 1976) e no grão de Oryza sativa L. 

(Singh et ai.. 1978). Em fragmentos de folha de Nicotiana tabacum L. (Herold, 1978) 

e do endosperma de milho (Shannon & Liu, 1984) o amido acumulava-se após a 

incubação, quer em sacarose quer em glucose. 

Para o estudo da acção destes dois hidratos de carbono, nas anteras de Cucurbita 

polymorpha Duch., hastes florais foram mergulhadas em soluções aquosas de 

sacarose e glucose a 4% e colocadas na obscuridade durante vários períodos de tempo 

(24, 48, 72 e no caso da glucose, prolongamento até 98 horas). 

Após o tratamento com a glucose, verificou-se que, nas células esporogénicas e 

nas células mães do pólen no início da méiose, os plastídios acumulavam grãos de 

amido (Fig. 146). Esta situação é idêntica à encontrada nas células do controlo, 

embora nos plastídios das células tratadas apareçam mais que um grão de amido, 

enquanto que no controlo apenas se observava um grão deste hidrato de carbono por 

plastídio. 

Durante o ciclo meiótico e nas fases subsequentes não se registaram alterações 

em relação às células do controlo. De referir que após o início da deposição da parede 



Efeito da glucose e da sacarose nas anteras de Cucurbitapolymorpha 
Duch. 

Figs. 146 a 149 - Células tratadas com glucose 

Fig. 146 - Aspecto de uma célula mãe, no início de méiose. Os plastídios 
apresentam amido, em alguns casos (pontas de setas) com mais 
do que um grão deste polissacarídeo por organelo. 4 000X. 

Fig. 147 - Aspecto de uma célula mãe, em estádio avançado de méiose. Os 
plastídios (P) estão pouco diferenciados e não acumulam amido. 
21 000X. 

Fig. 148 - Porção de célula do tapete. Plastídio (P) semelhante aos das 
células de controlo. M - mitocôndria; RER - retículo 
endoplasmático rugoso; PC - parede celular. 19 000X. 

Fig. 149 - Porção de uma célula da parede da antera mostrando plastídios 
com amido (A). PC - parede celular. 16 8Q0X. 

Figs. 150 a 153 - Células tratadas com sacarose 

Fig. 150 - Aspecto de uma célula mãe, no início da méiose. Plastídios com 
amido (A). 10 200X. 

Fig. 151 - Aspecto de uma célula mãe, em estádio avançado de méiose. 
Plastídio (P) pouco diferenciado, sem amido. 17 500X. 

Fig. 152 - Porção de uma célula do tapete. Os plastídios (P) assemelham-se 
aos das células do controlo e não acumulam amido. M -
mitocôndria; D - dictiossoma. 21 600X. 

Fig. 153 - Aspecto de uma célula da parede da antera com os organelos 
característicos: núcleo (N), mitocôndrias (M), retículo 
endoplasmático (RE) e plastídios (P). De notar que os plastídios 
não possuem amido. 14 400X. 
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da calose, os plastídios das células mães do pólen, já não apresentavam amido (Fig. 

147), mesmo quando se prolongava o tempo de tratamento com a solução aquosa da 

glucose. A mesma situação ocorreu em relação às células do tapete (Fig. 148). Porém, 

na fase inicial da microsporogénese, os plastídios das células da parede da antera 

passaram a acumular amido (Fig. 149), logo após 24 horas de incubação na solução de 

glucose. 

Quando as hastes florais eram mergulhadas numa solução aquosa de sacarose, os 

plastídios dos meiócitos assemelhava m-se ao controlo, apenas se observando um grão 

de amido por plastídio (Fig. 150). Após o início da deposição da calose, os plastídios 

deixavam de apresentar este polissacarídeo (Fig. 151). Nas células do tapete (Fig. 

152), os plastídios apresentavam um sistema tubular complexo mas não acumulavam 

amido. Nas células da parede da antera (Fig. 153) e, contrariamente ao registado após 

incubação com a solução de glucose, no estroma dos plastídios nunca se observou 

amido.De referir, no entanto, que o teste de Benedict, para a detecção de açúcares 

redutores, realizado com amostras retiradas do meio de incubação deu resultado 

negativo após 24 horas mas já acusava alguma positividade para mais de 48 horas de 

tratamento. Tais resultados indicavam, portanto, que a sacarose após 24 horas ainda 

se encontrava no meio de incubação, mas tinha sido posteriormente hidrolisada. 
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4. LOCALIZAÇÃO CITOQUÍMICA DE ALGUMAS ENZIMAS A NÍVEL 
ULTRAESTRUTURAL NAS ANTERAS DE CUCURBITA POLfMORPHÁ DUCH. 

Durante o desenvolvimento do pólen, desenrolam-se variados prooessos 
metabólicos, aos quais está associada a actividade de numerosas enzimas. Durante a 
microsporogénese, as mais activas são as relacionnadas com a replicação do DNA, a 
síntese do RNA e o desenvolvimento da parede do pólen. No grão de pólen, tecido não 
clorofilino, e especialmente associadas com a parede, numerosas enzimas 
metabolizam os substratos, quer endógenos quer exógenos, essenciais à germinação 
do tubo polínico (Stanley & Linskens, 1974). 

Na sequência deste estudo, sobre a intervenção das células do tapete durante o 
desenvolvimento do pólen, estudou-se a localização de algumas enzimas, a nível 
ultraestrutural, a fim de apreciar a actividade metabólica destas células. Assim, 
seleccionaram-se algumas enzimas, que incluíram três hidrolases, uma liase e uma 
oiidoredutase. A classificação das várias enzimas ensaiadas foi baseada nas 
Recomendações do Comité de Nomenclatura da União Internacional de Bioquímica 

(1978) (1). 

Nas reacções de localização enzimática é, normalmente, necessário fixar os 
tecidos. No entanto, parece haver uma relação directa entre a acção do fixador e o 
grau de inactividade da enzima. Este efeito depende do tipo e da concentração do 
fixador assim como da temperatura e do tempo de fixação. Nestes estudos de 
citoquímica foi, assim, necessário reduzir o tempo utilizado na fixação de rotina com o 
glutaraldeído e, em outros casos, ou reduzir a sua concentração ou fazer actuar 
conjuntamente outro fixador, enzimaticamente menos agressivo (formaldeído). 
Quaisquer destas alterações, embora permitissem uma melhor preservação da 
actividade enzimática, traduziram-se consequentemente numa deficiente fixação da 
ultraestrutura das células. 

(1) "Recommendations of the Nomenclature Committee of the Intern. Union of 

Biochem. on the Nomenclature and Classification of Enzymes". Acad. Press (1979). 
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4.1.HIDR0LASES 
4.1.1 - Fosfatase ácida (E.C. 3.1.3.2.) 

A fosfatase ácida foi das enzimas mais extensivamente estudada e detectada 

no pólen das variadas espécies (Brewbaker, 1971; Stanley & Linskens, 1974). 
A nível ultraestrutural, com a utilização de técnicas de citoquímica, foi possível, 

em algumas espécies (Horvat, 1969; Knox & Heslop-Harrison, 1971 a; Nakamura, 
1979; Shoup et ai., 1981) associar a actividade da fosfatase ácida com a intina da 
parede do grão de pólen. Esta enzima foi responsabilizada pela desintegração da 
intina, aquando da germinação do pólen (Nakamura, 1979). Em algumas plantas, o 
citoplasma das células mães do pólen, durante a profase meiótica, apresentavam 
níveis elevados de enzimas hidrolíticas (Knox et ai., 1970, 1971), entre as quais a 
fosfatase ácida que foi identificada por métodos citoquímicos (Bird et ai., 1983). Esta 
enzima hidrolítica foi também localizada citoqui mica mente no tubo polínico de 
Portulaca grandiflora Hooker (Malik et al., 1969/70) e de Prunus avium L. (Lin et 
al., 1977). 

Nas anteras das plantas, a fosfatase ácida foi considerada uma enzima de origem 
gametofítica (Knox et ai., 1975; Vithanage & Knox, 1976, 1980) embora no pólen de 
Helianthus annuus L. (Vithanage & Knox, 1979) tenha também sido encontrada na 
exina, depósito das enzimas de origem esporofítica. Após a libertação dos esporos, o 
tapete apresentava uma elevada actividade da fosfatase ácida, que decrescia 
progressivamente e se transferia para a exina, após a dissolução do tapete. 

Com a finalidade de saber se esta enzima estaria activa no tapete de Cucurbita 
polymorpha Duch., fragmentos de anteras foram incubados no meio de Gomori, 
modificado por Miller & Palade (1964). De acordo com esta técnica, as peças foram 
colocadas no meio de incubação durante uma hora a 60°C e, posteriormente, a 37°C 
durante 1,2 e 4 horas. A marcação mais significativa observou-se ao fim de 4 horas 
de incubação. Nas células do tapete (Fig. 154), os depósitos electronicamente densos 
distribuía m-se junto do plasmalema, no invólucro dos plastídios e das mitocôndrias, e 
nos dictiossomas. Alguns plastídios apresentavam também marcação das membranas 



Localização citoquímica da fosfatase ácida nas anteras de Cucurbita 
poJymorpha Duch. 

Fig. 154 - Célula do tapete após incubação no meio de Gomori.Observam-se 
depósitos densos no invólucro dos plastídios (P) e das 
mitocôndrias (M), nos dictiossomas (D) e no plasmalema (pi). De 
notar que a parede celular (PC) não apresenta marcação 15 
000X. 

Fig. 155 - Aspecto do sistema elaborado do retículo endoplasmático rugoso 
(RER) das células do tapete no mesmo meio de incubação, 
apresentando depósitos densos (pontas de setas) em associação 
com as membranas do retículo e dos organelos sequestrados 28 
000X. 

Fig. 156 - Aspecto do material de controlo, incubado no meio de Gomori, 
sem substrato, não se distinguindo depósitos densos semelhantes 
aos da localização enzimática. RER - retículo endoplasmático 
rugoso. 30 000X. 

Localização citoquímica da ATPase nas anteras de Cucurbita poJymorpha 
Duch. 

Fig. 157 - Célula do tapete após incubação no meio de Wachstein & Meisel. 
Os depósitos resultantes da reacção enzimática surgem 
associados com o plasmalema (pi) e o tonoplasto (to) e no interior 
dos vacúolos (V). RER - retículo endoplasmático rugoso; PC -
parede celular. 20 400X. 

Fig. 158 - Aspecto das células do tapete nas experiências de controlo, não se 
observando marcação. RER - retículo endoplasmático rugoso; V -
vacúolo; pi - plasmalema; depósitos de esporopoienina (setas) 
31 000X. 

Fig. 159 - Estádio de tétrada, após incubação no meio de Wachstein & 
Meisel. Fase inicial da deposição da parede, observando-se já 
alguns depósitos de esporopoienina (setas) entre o plasmalema e 
a parede de calose (C). Os depósitos densos da reacção 
localizam-se nas cisternas de retículo endoplasmático (RE) 
30 000X. 

Fig. 160 - Estádio semelhante ao anterior, aparecendo marcados os vacúolos 
(V). 24 000X. 
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estromáticas. Nas vesículas pleomórficas que caracterizam o retículo endoplasmático 

rugoso destas células, verificou-se também alguma marcação, tanto na membrana 

reticular como no invólucro dos organelos sequestrados (Fig. 155). Apesar da grande 

diversidade de organelos reactivamente positivos, não observamos marcação da 

parede celular e do núcleo. 

Como controlo (Fig. 156), utilizou-se o meio sem substrato, e nos tecidos assim 

tratados não se verificou marcação. 

De referir que, apesar da elevada marcação das células do tapete, nas células 

mães do pólen, durante a méiose, não se detectou marcação significativa. 

4.1.2. Adenosina trifosfatase (ATPase)(E.C.3.6.1.3.) 
São raras as referências da actividade da ATPase nos grãos de pólen 

(Brewbaker, 1971; Stanley & Linskens, 1974). A actividade desta enzima foi 

detectada, nomeadamente, no tubo polínico de Portuíaca grandifíora Hooker (Malik 

et al., 1969/70) e, a nível ultraestrutural, no pólen de algumas espécies pertencentes 

a 5 famílias diferentes (Rowley et al., 1973). Posteriormente (Hedge & Andrade, 

1982/83) foi referida a actividade desta enzima durante a microsporogénese em 

Datura L. O estudo efectuado revelou elevada actividade da enzima nas células do 

tapete e nas células mães durante a méiose. Durante a fase de tétrada observou-se 

uma diminuição da actividade que era novamente recuperada nos micrósporos livres 

e nos grãos de pólen, especialmente no citoplasma junto da parede. 

Durante o estudo da microsporogénese em Cucurbita poJymorp/ta Duch., 

procurou-se verificar a actividade e localização, a nível ultraestrutural, da ATPase. 

Esta enzima hidrolítica catalisa a hidrólise do ATP originando fosfato inorgânico e 

envolvendo libertação de energia. Fragmentos de anteras, pré-fixadas, foram 

incubadas no meio da Wachstein & Meisel (1957) segundo Rowley et ai. (1973), 

durante 1 e 2 horas a 23°C. Nas experiências testemunha, o material foi incubado no 

mesmo meio sem o substrato. Nas células do tapete, observou-se a deposição do 

produto da reacção essencialmente associado ao plasmalema e ao tonoplasto, 
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existindo também marcação no interior dos vacúolos (Fig. 157). Nas células do 
controlo (Fig. 158) estas membranas celulares não exibiam marcação. 

Durante a fase inicial da formação da parede, com os micrósporos ainda 
envolvidos pela parede de calose (Fig. 159), verificou-se que membranas de retículo 
endoplasmático, dispostas na periferia do citoplasma apresentavam os depósitos 
electronicamente densos. Nos vacúolos do citoplasma (Fig. 160) observou-se também 

a deposição dos produtos de reacção. 

4.1.3. Glucose-6-fosfatase (E.C.3.1.3.9) 
A glucose-6-fosfatase é uma enzima importante no metabolismo dos hidratos de 

carbono. Esta enzima participa em variados processos metabólicos, nomeadamente na 
síntese da glucose-6-fosfato ou na sua hidrólise , originando, deste modo, glucose e 
fosfato inorgânico. 

Embora se desconheça qualquer referência à presença desta enzima nos grãos 
de pólen ou nos tecidos da antera, tentamos conhecer a sua localização a nível 
ultraestrutural, durante a microsporogénese em C. polymorphs Duch.. 

Esta enzima é particularmente sensível aos fixadores. Embora o glutaraldeído 
tenha sido, inicialmente indicado como inactivando esta enzima, outros estudos 
(Goldfischer et ai., 1964) demonstraram a actividade da glucose-6-fosfatase, após 
fixação com este dialdeído. 

Fragmentos de anteras pré-fixados em glutaraldeído em tampão cacodilato, 
foram incubados no meio de Wachstein & Meisel (1956) modificado por Leskès e 
colaboradores (1971), durante 1 e 2 horas a 30°C. Para melhor detectar o locai de 
deposição dos produtos de reação observaram-se cortes ultrafinos não contrastados e 
outros apenas ligeiramente contrastados pelo citrato de chumbo. 

Ao fim de 1 hora de incubação, as células do tapete apresentavam marcação ao 
nível do plasmalema (Fig. 161), que se tornava mais intensa quando o tempo de 
incubação atingia 2 horas (Fig. 162). Em alguns casos as imagens observadas 
sugeriam uma deposição dos depósitos densos ao longo dos plasmodésmios (Fig. 162). 



Localização citoquímica da glucose-6-fosfatase nas anteras de Cucurbita 
poJytnorpha Duch. 

Figs. 161-163 - Células do tapete após incubação no meio de Wachstein & 
Meisel modificado por Leskès e colaboradores (1971). 

Fig. 161 - Após 1 hora de incubação, o produto denso da reacção 
depositou-se no plasmalema (pi). PC - parede celular; RER -
retículo endopiasmático rugoso. 25 800X. 

Fig. 162 - Após 2 horas de incubação, a marcação ao nível do plasmalema 
(pi) era mais intensa e os depósitos densos atravessavam a 
parede (PC) possivelmente, ao nível de um plasmodésmio (seta). 
28 800X. 

Fig. 163 - Aspecto de um plastídio (P), característico do tapete, 
apresentando uma inclusão paracristalina (Ip) e ligeira marcação 
do sistem lamelar (pontas de setas). 27 000X. 

Fig. 164 - Aspecto de uma célula de controlo. 0 plasmalema (pi) não 
apresenta marcação. PC - parede celular; RER - retículo 
endopiasmático rugoso. 36 000X. 

Fig. 165 - Células do tapete após incubação no meio com DMSO. Oservou-se 
marcação da cisterna perinuclear (CPN), do retículo 
endopiasmático (RE), dos dictiossomas (D) e das membranas das 
mitocôndrias (M) e dos plastídios (P). O plasmalema (pi) apenas 
apresentou uma ligeira reacção, em alguns locais (setas). Corte 
não contrastado. 23 500X. 

Fig. 166 - Aspecto de uma célula mãe do grão de pólen após incubação no 
meio com DMSO, apresentando marcação generalizada, nos 
dictiossomas (D), retículo endopiasmático (RE), membranas de 
mitocôndrias (M) e de plastídios (P) e membranas de alguns 
vacúolos (V). Corte não contrastado. 23 500X. 
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Nos plastídios destas células (Fig. 163) registou-se uma ligeira marcação, localizada 
preferencialmente no sistema lamelar destes organelos. Nas experiências de controlo, 

os tecidos foram incubados no meio sem substrato, não se tendo observado marcação 

(Fig. 164). 
Em face dos resultados observados e pondo a hipótese de que a fraca marcação 

das membranas plastidiais e ausência de marcação nas cisternas do retículo 
endoplasmático resultasse de deficiente penetração do meio de incubação, 
adicionou-se, ao referido meio, dimetilsulfóxido (DMSO). 0 tratamento com o DMSO 
tem permitido uma melhor preservação e marcação da actividade enzimática, pois 
este agente crioprotector acelera a penetração do meio de incubação (Hayat, 1974, 
1981). A preservação da actividade enzimática após adição do DMSO ao meio de 
incubação, parece resultar do aumento da permeabilidade das membranas das 
células e/ou dos organelos (Ghajar & Harmon, 1968; Misch & Misch, 1968; Gander & 
Moppert, 1969), facilitando a penetração dos substratos. 

Surpreendentemente, após incubação dos tecidos no meio adicionado com DMSO, 
a deposição do produto de reacção foi bastante generalizada. Nas células do tapete 
(Fig. 165) a marcação atingiu a cisterna perinuclear, os dictiossomas, os elementos de 
retículo endoplasmático e as membranas das mitocôndrias e dos plastídios. De referir, 
que o plasmalema só apresentava, uma ligeira marcação em poucos locais. Nas células 
mães do grão de pólen (Fig. 166) verificou-se uma deposição do produto denso da 
reacção nas membranas dos vários organelos celulares, marcação que não se 
observou quando o material foi incubado no meio sem DMSO. 

4.2. LIASES 
4.2.1. Ciclase adenílica (E.C.4.6.1.1.) 

A ciclase adenílica (Sutherland et ai., 1962) cataliza a formação do AMP cíclico a 
partir do ATP, na presença de iões magnésio. 0 pirofosfato inorgânico foi identificado 
como o outro produto da reacção (Rali & Sutherland, 1962). 

Nesta reacção enzimática, o uso de ATP como substrato foi severamente 
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criticado pelo facto de ser também o utilizado para a actividade da ATPase, nào 
sendo, assim, possível distinguir se os produtos da reacção resultavam da actividade 
de uma ou de outra enzima. Deste modo, foi usado no meio de incubação, um análogo 
do ATP em sua substituição, o adenilil-imidodifosfato (AMP-PNP) (Rodbell et ai., 
1971; Krishma et ai., 1972; Howell & Whitfield, 1972), pela primeira vez sintetizado 
em 1971 por Yount e colaboradores. 0 AMP-PNP é convertido em AMP cíclico e 
imidodifosfato pela ciclase adenílica, mas não é hidrolisado pela ATPase. 0 AMP-PNP 
pode ser utilizado como substrato por outras enzimas, mas nenhuma está associada a 

membranas (Wagner & Bitensky, 1973). 
Numerosos estudos citoquímicos utilizaram este substrato para demonstrar a 

localização da ciclase adenílica tanto nas células animais (Cheng & Farquhar, 1976; 
Cutler et ai., 1977; Cutler, 1983; Hiura & Fujita, 1977; Fujimoto et ai., 1981; Chen, 
1982; Tzarvulkova-Denkova et ai., 1982; Vorbrodt, 1984) como vegetais (Farnham, 
1975; Al-Azzawi & Hall, 1976; Hilton & Nesius, 1978; Bhatla & Chopra, 1984; 
Nougarède et ai., 1985). 

Embora este método citoquímico tenha sido motivo de algumas críticas (Lemay 
& Jarett, 1975; Kempen et ai., 1978), pelo facto do nitrato de chumbo ser utilizado 
numa concentração que poderia provocar a hidrólise não enzimática do AMP-PNP, 
outros estudos utilizando métodos bioquímicos e citoquímicos rejeitaram estas 
críticas (Cutler, 1975; Cheng & Farquhar, 1976). 

Na literatura da especialidade não se encontraram referências quanto à 
localização citoquímica da ciclase adenílica nas anteras das plantas. De salientar 
apenas o trabalho de Katsumata e colaboradores (1978) referente a determinações 
bioquímicas no pólen em germinação de Pinus densifJora S. et !.. Estes autores 
verificaram que a actividade da ciclase adenílica e o nível do AMP cíclico aumentava 
durante a germinação, mesmo na presença de certos antibióticos, admitindo assim 
que a concentração do AMP cíclico, regulada pela enzima, tinha um papel importante 
no início da germinação. 

Na tentativa de localizar citoquímica mente a ciclase adenílica nas células do 



Localização citoquímica da ciclase adenílica nas anteras de Cucurbita 
polymorpha Duch. 

Figs. 167,168 - Aspecto de parte de células do tapete após incubação no 
meio de Al-Azzawi & Hall (1976). A deposição do produto denso 
da reacção apareceu apenas nos dictiossomas (D). M-
mitocôndria; V - vacúolo; depósitos de esporopolenina - pontas 
de setas. 
Fig. 167 - 26000X; fig. 168-25 000X. 

Fig. 169 - Aspecto de uma célula de tapete da experiência de controlo, onde 
se nota a ausência de marcação. D - dictiossoma; M - mitocôndria; 
RER - retículo endoplasmático rugoso. 30 000X. 

Fig. 170 - Célula mãe do grão de pólen após incubação no meio de 
Al-Azzawi & Hall (1976). O produto denso da reacção aparece 
associado ao invólucro nuclear (IN), aos dictiossomas (D), ao 
retículo endoplasmático (RE) e a pequenas vesículas distribuídas 
pelo citoplasma (pontas de setas). Notar a ausência de marcação 
das mitocôndrias (M), dos plastídios (P) e do plasmalema (pi). 
12 000X. 

Fig. 171 - Aspectos de uma célula da parede da antera após incubação no 
meio de Al-Azzawi & Hall (1976). A marcação atinge o invólucro 
nuclear (IN), o retículo endoplasmático (RE), os dictiossomas (D) e 
os tilacóides dos plastídios (P) mas não se observa no invólucro 
destes organelos, assim como nas mitocôndrias (M) e no 
plasmalema (pi). 22 000X. 

Localização citoquímica da citocromo oxidase nas anteras de Cucurbita 
polymorpha Duch. 

Figs. 172, 173 - Aspecto de células do tapete após incubação no meio de 
Opik (1975 a,b) A deposição do produto denso da reacção 
aparece associado às cristas das mitocôndrias (M). RER - retículo 
endoplasmático rugoso. 
Fig. 172 - tempo de incubação -3 horas, 24 000X; Fig. 173 -
tempo de incubação - 15 horas, 24 000X. 

Fig. 174 - Aspecto da célula do tapete das experiências de controlo. Notar a 
ausência de marcação. M - mitocôndria; RER - retículo 
endoplasmático rugoso. 16 800X. 

Fig. 175 - Aspecto de mitocôndrias das células mães do pólen, 
observando-se alguma deposição do produto denso da reacção 
nas cristas mitocondriais (pontas de setas). 18000X. 
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tapete de Cucurbita poJymorphã Duch., fragmentos de anteras, pré-fixadas em 

glutaraldeído-formaldeído, foram incubados no meio de Al-Azzawi & Hall (1976), 

sem incluir o dextran associado ao tampão, durante 2 horas a 35° C. Nas experiências 

de controlo, utilizou-se o mesmo meio sem substrato (AMP-PNP). 

Nas células do tapete (Figs. 167,168) a marcação surgiu preferencialmente 

associada aos dictiossomas, enquanto que os restantes organelos citoplas m áticos não 

apresentavam os produtos densos da reacção. Nas células de controlo (Fig. 169) não 

se observou qualquer depósito que traduzisse a actividade da enzima. 

Curiosamente, as células que rodeiam o tapete apresentavam uma marcação 

mais generalizada. Assim, nas células mães do grão de pólen (Fig. 170) além dos 

dictiossomas, os produtos da reacção surgiam associados às membranas do invólucro 

nuclear, do retículo endoplasmático e de numerosas vesículas distribuídas pelo 

citoplasma. De notar que o sistema membranoso das mitocôndrias e dos plastídios, e 

o plasmalema não apresentavam marcação. Nas células da parede (Fig. 171) que 

rodeiam externamente o tapete, a marcação apareceu associada ao invólucro nuclear, 

ao retículo endoplasmático e aos dictiossomas mas também aos tilacóides dos 

cloroplastos. Não se registou marcação do plasmalema e das mitocôndrias. 

Os resultados obtidos mostraram assim, que os diferentes tecidos constituintes 

da antera mostram uma distribuição diferente desta enzima hidrolítica. 

4.3. OXIDORBDUTASES 

4.3.1. Citocromo c oxidase (E.C. 1.9.3.1.) 
Em estudos efectuados sobre a evolução e participação das células do tapete na 

microsporogénese, as mitocôndrias foram dos organelos hipoteticamente relacionados 

com a síntese da esporopolenina (Krajachenko, 1925; Heslop-Harrison, 1962). Deste 

modo, tornava-se importante conhecer a actividade metabólica das mitocôndrias, nas 

quais se processa a fosforilação oxidativa durante a respiração. A cadeia respiratória 

compreende uma série de citocromos (proteínas contendo ferro) que asseguram, 

sequencialmente, a transferência de electrões, desde as flavoproteínas até ao 
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oxigénio molecular. O citocromo terminal que reage com o oxigénio molecular 

designa-se citocromo oxidase, sendo constituído pelos citocromos a e 13. Uma vez que 

a reacção está dependente do citocromo c, o termo citocromo oxidase aplica-se, 

frequentemente ao conjunto dos citocromos a, 13 e ç (Sexton & Hall, 1978). 

A localização citoquímica, a nível ultraestrutural da citocromo c oxidase, serviu 
para verificar a funcionalidade das mitocôndrias do tapete, nas anteras de C 
polymorphs Duch. Para a localização desta enzima, ensaiou-se o meio de Òpik (1975, 
a,b) que utiliza como substrato o 3,3-diaminobenzidina (DAB). Este substrato foi, 
inicialmente, incluído no meio de incubação para a detecção da citocromo c oxidase 
por Seligman e colaboradores (1968). Estes autores verificaram que o DAB é oxidado 
originando um produto insolúvel, que polimeriza espontaneamente e reage com o 
tetróxido de ósmio, depositando-se sob a forma de um composto electronicamente 
denso, designado por "negro de ósmio". 

Foi também demonstrado que o DAB intervém na reacção ao nível do citocromo 
c, reduzindo-o e é, por sua vez, reoxidado pelos restantes citocromos do complexo. 
Esta sequência de reacção que se opera na superfície externa da membrana 
mitocondrial interna, foi também confirmada por estudos bioquímicos (Cammer & 
Moore, 1973), que demonstraram a utilização do oxigénio, durante a incubação de 
mitocôndrias com DAB e a interacção do substrato ao nível do citocromo c, na cadeia 
respiratória. 

Nas células das plantas, o DAB foi usado como substrato para a localização 
ultraestrutural de várias enzimas oxidativas, nomeadamente a peroxidase (Czaninski 
& Catesson, 1969, 1970; Poux, 1969, 1974; Hall & Sexton, 1972,1974; Henry & 
Jensen, 1973;Goff, 1975; Hanzely & Vigil, 1975; Henry 1975, b,c; Giordani, 1977; 
Catesson et ai., 1978; Czaninski, 1978; Micalef, 1978; Olah & Mueller, 1981) e a 
catalase (Frederick & Newcomb, 1969; Marty, 1970 a; Vigil, 1970; Henry & Jensen, 
1973; Bierglmayer et ai., 1974; Hanzely & Vigil, 1975; Henry, 1975 b). A oxidação do 
DAB, por acção da luz, foi usada para localizar a actividade do fotossistema I nos 
tilacóides dos plastídios (Nir & Seligman, 1970; Nir & Pease, 1973; Marty , 1977; 
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Poratetel., 1978; Wrischer, 1977, 1978 b). 
Fragmentos de anteras, pré-fiiados em glutaraldeído, foram incubados no meio 

de Òpik, durante vários períodos de tempo, entre 3 a 15 horas, a 27°C. Como controlo, 
utiiizou-se o mesmo meio a que se omitiu o substrato. As incubações, quer das 
experiências de localização enzimática, quer das eiperiências de controlo, foram 
realizadas na obscuridade, pelo facto do DAB sofrer oxidação não enzimática por 
acção da luz, e se ligar, irreversivelmente, ao citocromo c ( Hirai, 1968). 

Nas células do tapete e ao fim de 3 horas de incubação (Fig. 172) observou-se a 
deposição do DAB oxidado, resultante da reacção enzimática, nas cristas 
mitocondriais. A deposição do produto reactivo foi-se acentuando com o 
prolongamento da incubação e ao fim de 15 horas (Fig. 173), o material denso 
preenchia quase completamente as mitocôndrias, obscurecendo a estrutura. Nas 
células das experiências de controlo (Fig. 174) não se registou marcação das 
mitocôndrias. Nas células mães do grão de pólen (Fig. 175) registou-se também uma 
certa marcação das cristas das mitocôndrias, embora menos evidente do que nas 
células do tapete. Esta situação é, porventura, devido à deficiente penetração do meio 
de incubação através da espessa camada de calose que rodeia os meiócitos. Também 
as mitocôndrias do citoplasma dos microspores reunidos em tétrada e das células da 
parede da antera, apresentaram reacção positiva para a actividade da citocromo c 
oxidase. 

De referir que, no material em apreço, a fixação pelo glutaraldeído não inibiu, 
pelo menos completamente, a actividade enzimática, embora se tenham praticado 
tempos de fixação inferiores aos normais para as anteras. A inibição da actividade da 
citocromo c oxidase por acção deste dialdeído embora referida por alguns autores 
(Sabatini et ai., 1963; Novikoff, 1972) não foi reconhecida por Òpik (1975 a), que 
verificou que a penetração do DAB era mais lenta nas células incubadas sem 
pré-fixação. 
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5. TAPETE COM SISTEMA ELABORADO DE RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO EM 
ANTERAS DE OUTRAS ESPÉCIES 

À ocorrência, nas células do tapete de Cucurbita pojymorpha Duch., dum 
sistema elaborado de retículo endoplasmático rugoso constituído por cisternas 
dilatadas incluindo vesículas pleomórficas, levou ao estudo de outras espécies da 
mesma família a fim de saber se este organelo apresentava, no tapete dessas 
espécies, a mesma ultraestrutura. 

Observaram-se não só espécies pertencentes ao mesmo género, mas também 
outras pertencentes a géneros diferentes. Assim, o tapete de Cucurbita ficifoha 
Bouché e Cucurbitapepo L. (Figs. 176, 177, 178) desenvolviam o sistema elaborado 
do retículo rugoso, em continuidade com o invólucro nuclear (Fig. 176) e com o 
plasmalema (Fig. 178). Em associação com as cisternas dilatadas de retículo foram 
também observados depósitos de esporopolenina (Fig. 177). 

Em outros géneros das Cucurbitaceae foram também observadas as mesmas 
características do retículo endoplasmático rugoso. Em Citruilus anguria Samp. (Figs. 
179, 180) verificou-se esta alteração do retículo rugoso e, por vezes, ligação directa 
do invólucro nuclear com o plasmalema através deste sistema membranar (Fig. 179). 
Depósitos de esporopolenina, isolados ou em agregados (Fig. 180), foram também 
observados no tapete desta espécie. 0 mesmo se verificou em Cucumis meio L. sendo 
de realçar a presença dos grânulos de esporopolenina no invólucro nuclear (Fig. 181). 
De salientar, nestas células do tapete, o aspecto particular dos plastídos (Fig. 182) 
possuindo, parte do sistema lamelar sob a forma de um corpo tipo prolamelar. 

Numa outra Cucurbitaceae, Bcbaiiium eiaterium (L.) A. Richard, o sistema 
elaborado do retículo endoplasmático rugoso preenchia grande parte do citoplasma 
das células do tapete, sendo também observado em continuidade com o invólucro 
nuclear (Fig. 183). Nestas células, os plastídios possuíam amido na mesma fase em 
que o retículo rugoso atingia o máximo de diferenciação. 

Este aspecto elaborado do retículo endoplasmático rugoso não é, no entanto, 
característico desta família das Angiospermae. Numa outra espécie, do género 



Fig. 176 - Aspecto de célula do tapete de Cucurbita ficifoíia mostrando a 
ligação do sistema elaborado de retículo endoplasmático rugoso 
(RER) ao núcleo (N). 19 000X. 

Fig. 177 - Associação de depósitos de esporopolenina (setas) ao sistema de 
retículo rugoso (RER) no tapete de Cucurbita ficifoiia. 18 500X. 

Fig. 178 - Parte de uma célula de Cucurbita pepo ocupada pelo sistema 
elaborado de retículo rugoso (RER). D - dictiossoma; M -
mitocôndria; PC - parede celular. 15 500X. 

Fig. 179 - Sistema elaborado de retículo endoplasmático rugoso (RER) 
estabelecendo ligação directa entre o núcleo (N) e o plasmalema 
(pi) em células do tapete de Citriilus anguria. PC - parede 
celular. 29 400X. 

Fig. 180 - Aspecto da periferia de células do tapete de Citriilus anguria 
mostrando depósitos de esporopolenina (setas). RER - sistema 
elaborado de retículo endoplasmático rugoso. 20 000X. 

Fig. 181 - Parte de célula do tapete de Cucumis meio . O retículo rugoso 
(RER) estabelece ligação entre o invólucro do núcleo (N) e o 
plasmalema (pi). Em associação com a membrana celular e na 
cisterna perinuclear depositam-se grânulos de esporopolenina 
(setas). 21 600X. 

Fig. 182 - Aspectos dos plastídios (P) do tapete de Cucumis meio possuindo 
corpo tipo prolamelar. RER - sistema elaborado de retículo 
endoplasmático rugoso; M - mitocôndria. 20 400X. 
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Fig. 183 - Aspecto de uma célula do tapete de Ecballium eJateríum De 
salientar o sistema elaborado de retículo rugoso (RER) e 
plastídios (P) com amido (A). Grânulos de esporopolenina - setas. 
17 000X. 

Fig. 184 - Nas células do tapete de Cyclanthera as cisternas do retículo 
endoplasmático rugoso (RER) dispõem-se em arranjos contínuos e 
empilhados. 16 800X. 

Fig. 185 - Nas células do tapete de Lupinus é evidente a proliferação do 
sistema elaborado de retículo endoplasmático rugoso (RER). D -
dictiossoma; P- plastídio; M - mitocôndria; grânulos de 
esporopolenina - setas. 13 000X. 

Fig. 186- Aspecto de uma célula do tapete de Lupinus mostrando a 
dilatação da cisterna perinuclear contendo vesículas originadas a 
partir da membrana nuclear externa (MNE). N - núcleo. 31 500X. 

Fig. 187 - Célula do tapete de Solanum tuberosum. 0 sistema elaborado de 
retículo endoplasmático rugoso (RER) põe em comunicação 
directa o núcleo (N) e o plasmalema (pi). P - plastidio. 11 200X. 
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Cyclanthera (Fig. 184), o retículo rugoso dispõe-se sob a forma de longas cisternas, 
por vezes, empilhadas e dispostas paralelamente à superfície celular. Este arranjo do 
retículo endoplasmático, típico das células do tapete de muitas Angiospermae, não 
sofreu qualquer diferenciação para o tipo de sistema elaborado. 

Além de não caracterizar todos os géneros das Cucurbitaceae, o sistema 
elaborado de retículo endoplasmático foi observado em espécies pertencentes a 
outras famílias, acidentalmente observadas. Em Lupinus sp. (Leguminosas) (Fig. 
185) as cisternas dilatadas do retículo preenchiam grande parte do citoplasma, 
contactando, em algumas situações, com o plasmalema e os depósitos de 
esporopolenina. Nestas células tapetais, o mesmo sistema de formação de vesículas 
pleotnórficas foi observado a partir da membrana externa do invólucro nuclear (Fig. 
186). Finalmente, numa espécie das Solanaceas, Solatium tuberosum L. , o sistema 
elaborado do retículo rugoso é também característico das células do tapete, 
estabelecendo frequentemente a ligação entre o invólucro nuclear e a membrana 
celular (Fig. 187). De referir que, numa outra espécie desta família, Lycopersicum 
escuíentum Mill, (resultados não publicados), o retículo endoplasmático rugoso 
apresentava características comuns a Cyclanthera sp. (Fig. 184). 
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6. INCORPORAÇÃO DE 3H ACETATO NAS ANTERAS DE CUCUKBITA 
POLYMORPHA DUCH. RESULTADOS PRELIMINARES. 

Nos trabalhos respeitantes à ontogenia do pólen e às relações entre estas células 
gametofiticas e as células esporofiticas do tapete, tém sido frequentemente 
abordados a evolução e processos de transferência de vários nutrientes, 
nomeadamente, proteínas, ácidos nucleicos e lípidos. 0 uso de compostos marcados 
radioactivamente oferece grandes possibilidades no estudo de todos estes processos 
metabólicos, a fim de obter conhecimentos não só sobre a transferência do produto 
marcado mas também sobre o nível e localização dos vários processos biossintéticos. 
No que respeita à síntese das proteínas, a incorporação de leucina e arginina tritiadas 
permitiu verificar que as proteínas sintetisadas no citoplasma do tapete migram, sob 
a forma de moléculas intactas ou polipeptídeos simples, para o núcleo das células 
polínieas (Albertini, 1967; 1971). A utilização de triptofano marcado possibilitou a 
demonstração de um processo paralelo de transferência de proteínas sem histonas 
(Albertini & Souvré, 1974). 

No que respeita aos ácidos nucleicos,os trabalhos realizados em anteras de Rhoec 
diseo/or Hance com a utilização de uridina e timidina tritiadas revelaram não haver 
transferência de DNA do tapete para os meiócitos e micrósporos. No entanto, os 
micrósporos sintetizavam RNA a partir de precursores que lhes eram fornecidos após 
a hidrólise do RNA do tapete (Albertini, 1965,1971). 0 estudo da incorporação destes 
precursores radioactivos e a utilização de autorradiografia ultraestrutural mostrou 
que nos meiócitos de LitíumL. (Porter et al. 1982,1983a) a síntese do DNA ocorria no 
núcleo, durante as fases de zigóteno e paquíteno. Durante a profase meiótica 
processava-se também a síntese do RNA. Métodos autorradiográficos foram também 
utilizados durante o estudo da acção de baixas temperaturas no metabolismo do DNA 
e do RNA em anteras de Rhoeo discoJor Hance sob condições experimentais (Souvré; 
1971, 1974, 1981; Souvré & Albertini 1974, 1978). 

Os mecanismos de síntese e transferência de polissacarídeos foram estudados 
com o uso de glucose e meso-inositol marcados radioactivamente (Southworth, 1971; 
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Aibertini & Souvré, 1978; Rosenfield et al. 1978; Rosenfield & Lowes, 1978 a, b; 

Manthey & Dickinson, 1978; Miki-Hirosige & Nakamura, 1981; Albertini et al. 1981 

a).Os resultados das autorradiografias mostraram que a glucose tritiada atravessa a 

parede de calose que rodeia os microsporócitos (Southworth, 1971; Albertini & 

Souvré, 1978; Albertini et al. 1981 a) e que o tapete apenas fornece ao pólen em 

desenvolvimento glucídeos simples (Albertini et ai., 1981 a). Miki-Hirosige & 

Nakamura (1981) reconheceram a incorporação de inositol marcado 

radioactivamente nos componentes polissacarídicos das placas celulares, na intina, no 

amido dos amiloplastos, em inclusões lipídicas, na exina e parede dos orbículos 

(locais ricos em esporopolenina), e também na cromatina nuclear. Estes autores não 

detectaram, contudo, transferência de material marcado entre o tapete e o pólen em 

desenvolvimento. 

0 acetato e o mevalonato marcados radioactivamente tém sido os precursores 

lipídicos mais utilizados, e os resultados obtidos mostraram que são incorporados em 

locais relacionados com a síntese da esporopolenina e da exina (Southworth, 1971; 

Shaw, 1971; Brooks & Shaw, 1977, 1978; Atkinson et al., 1972 ). 

Das diferentes vias metabólicas, interessou-nos particularmente a envolvida na 

síntese de carotenóides, a fim de apreciar o seu envolvimento e relacionamento com 

a biossíntese e locais de deposição da esporopolenina. Este capítulo do trabalho, que 

incidiu essencialmente sobre a incorporação dum precursor iipídico radioactivo 

(acetato de sódio %) foi precedido pelo estudo da composição dos carotenóides totais 

das anteras e respectivas alterações durante as várias fases ontogénicas. 

Os pigmentos totais foram extraídos, a partir do material fresco, segundo o 

método de Jungalwala & Cama (1962). 

A fracção éter de petróleo-éter dietílico contendo o material orgânico foi 

utilizada para leituras espectrofotométricas. 0 cálculo da concentração dos 

carotenóides totais foi efectuado separadamente para cada uma das fases seguintes: 

estádio de méiose (células mães do pólen), fase inicial da formação da parede 

(tétrada), fase final de formação da parede do pólen (micrósporo) e fase de pólen no 



Ill 
início e no final da diferenciação. Os resultados obtidos (Gráfico 1) mostraram que 

após a méiose, acompanhando o desenvolvimento do grão de pólen se verificou um 

aumento consideravelmente significativo da quantidade de carotenóides, que na fase 

de grão de pólen diferenciado atingia valores cerca de 3 vezes superiores aos da fase 

inicial. Simultaneamente (Gráfico 1) foram determinados os conteúdos de clorofilas, 

para os mesmos estádios, tendo-se registado, pelo contrário, um decréscimo 

significativo, a partir da fase que coincidia com o início da formação da parede do 

pólen 

Com os diferentes extractos correspondentes as várias fases estudadas foram 

também traçados os respectivos espectros de absorção (Gráfico 2). Os traçados 

obtidos revelaram que nas três primeiras fases de desenvolvimento (célula màe, 

tétrada e micrósporo) a composição qualitativa dos carotenóides se mantém 

(absorção máxima a 435 um) enquanto na fase de grão de pólen há uma ligeira 

variação da composição de carotenóides (absorção máxima a 445 nm) em relação às 

fases anteriores. No entanto, trabalhos realizados com outra espécie de Cucurbitaceae 

{Cucurbita pepoL.) sugeriram que a composição de carotenóides destas anteras se 

mantém praticamente constante durante a microsporogénese (Shaw, 1971). 

Na tentativa de aprofundar o mecanismo da síntese da esporopolenina, e a 

intervenção do tapete em tal processo, nas anteras de Cucurbita poiymorpha Duch. 

ensaiamos como precursor lipídico o acetato tritiado, com 2,77 Ci/m mole de 

actividade específica. 0 composto foi fornecido a hastes florais mergulhadas em 

soluções aquosas, na concentração de 20 uCi/cm^. Ao fim de vários períodos de 

tempo foram recolhidas amostras das anteras tratadas. Para cada tempo foram 

realizadas medições de radioactividade com um espectrómetro de cintilação de 

líquidos. As contagens efectuadas nas anteras tratadas (Gráfico 3) traduziram a 

quantidade de produto absorvido, tendo-se assistido a um aumento gradual da 

absorção do produto marcado. 

Paralelamente, fragmentos das anteras tratadas foram fixadas e processadas 

para autorradiografia a nível ultraestrutural. Os cortes foram recobertos com uma 



Gráfico 1 - Variação das quantidades totais de carotenóides (* ») e de 
clorofilas (• •) nas anteras de Cucurbita polymorpha Duch., 
durante os estádios de células mães (CM), tétrada (T), microspore 
(M) e grão de pólen nas fases inicial (P) e final (P+) de 
diferenciação. 

Gráfico 2 - Espectros de absorção em éter de petróleo: éter dietílico dos 
carotenóides das anteras de Cucurbita polymorpha Duch. nas 
fases de célula mãe ( ), tétrada ( ), micrósporo (— — •) 
e pólen diferenciado ( ). 
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Incorporação de JH acetato nas anteras de Cucurbitapolymorpha Duch. 

Fig. 188 - Célula mãe do pólen no início da méiose. A marcação aparece 
associada ao amido dos plastídios (P). Revelação pelo Elon-ácido 
ascórbico. 21 000X. 

Fig. 189 - Célula mãe do pólen em fase de méiose, na qual os plastídios (P) 
já não acumulam amido. No entanto, surge alguma marcação 
associada ao estroma destes organelos. Revelação pelo Elon-ácido 
ascórbico. 21 000X 

Figs. 190-192 - Aspecto de uma célula do tapete durante a méiose das 
células polínicas. Os grãos de prata surgiram associados aos 
plastídios (Fig. 190, P) e ao sistema elaborado de retículo 
endoplasmático rugoso (Figs. 191, 192, RER). 
Figs. 190, 191 - Revelação pelo Elon-ácido ascórbico. 25 000X. 
Fig. 192 - Revelação pelo D 19b. 23 000X. 

Fig. 193 - Aspecto da parede do pólen, com marcação associada à neiina 2 
(NE2). Revelação pelo D 19b. 19 000X. 

Fig. 194 - Associação do acetato marcado ao sistema elaborado de retículo 
endoplasmático rugoso (RER) das células do tapete, na fase de 
grão de pólen. Revelação pelo D 19b. 17 000X. 
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para autorradiografia a nível ultraestrutural. Os cortes foram recobertos com uma 

emulsão fotográfica Ilford L4 (Caro et ai.. 1962), e como se desconhecia o tempo 

óptimo para a exposição desta emulsão a este produto radioactivo, houve necessidade 

de se ensaiarem vários tempos de exposição. (1,2,3 e 4 meses) Após estes períodos 

de exposição, o material sofreu latensificação pelo tiocianato de ouro e foi 

posteriormente revelado com o Elon/ácido ascórbico ou com o Dl9b. Após fixação 

fotográfica e contrastação, os cortes foram observados ao microscópio electrónico. 

As imagens observadas mostraram que, nas células mães do grão de pólen e nas 

fases iniciais da méiose, o acetato radioactivo era incorporado no amido dos 

plastídios (Fig. 188). Em fases posteriores, quando já não se depositava o amido, 

ainda se observava alguma marcação no estroma plastidial. (Fig. 189 ). 

Nas células do tapete, durante a méiose, o composto tritiado foi incorporado nos 

plastídios (Fig. 190) e no sistema elaborado do retículo endoplasmático rugoso 

(Figs. 191,192). 

Nos micrósporos, após a desorganização da calose, foi possível observar a 

incorporação do composto radioactivo na parede em diferenciação. Os grãos de prata 

surgiram, preferencialmente, associados à nexina 2 (Fig. 193). Rodeando os 

micrósporos livres, as células do tapete, que já não possuíam parede celular, 

apresentavam a marcação, normalmente, associada ao sistema elaborado do retículo 

endoplasmático rugoso (Fig. 194). 

As imagens observados sugeriram haver reduzida incorporação do produto 

radioactivo, pelo menos, a partir do fim da méiose, tanto nas células polínicas como 

no tapete adjacente. Como o tempo de exposição foi prolongado até 4 meses, é 

possível que os resultados obtidos apenas resultem da reduzida concentração do 

produto absorvido, pelo que se torna necessário realizar novos ensaios, utilizando o 

acetato tritiado em concentrações mais elevadas. 



DISCUSSÃO 
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1. ULTRAESTRUTURÁ E EVOLUÇÃO DO TAPETE DAS ANTERAS DE 

CUCURBITA POLTMORPHA DUCH. 

As anteras de Cucurbita polymorphs Duch. apresentam uma anatomia 

particular. Os cinco estâmes, cada um deles em forma de S, encontram-se unidos 

numa coluna central maciça. Este tipo de associação é característica de alguns géneros 

das Cucurbitaceae, família em que é notável a diversidade dos androceus das 

diferentes espécies. 

Durante a microsporogénese, mereceram-nos particular atenção as células do 

tapete e as inter-relações deste tecido do esporófito com as células gametofíticas em 

desenvolvimento. 

No início deste processo ontogénico, as células do tapete são do tipo 

meristemático e sofrem divisões de mitose que, frequentemente, não são 

acompanhadas por divisão do citoplasma, o que conduz ao aparecimento de células 

binucleadas. No tapete, os dictiossomas, os plastídios e o retículo endoplasmático 

rugoso, apresentam actividade metabólica particular, sofrendo alterações 

uitraestruturais e funcionais, que serão discutidas em pormenor. 

0 aparelho de Golgi das células do tapete é constituído por numerosos 

dictiossomas que, durante a méiose, iniciam um período de intensa actividade, 

traduzida pela formação de numerosas vesículas que se originam a partir das 

extremidades das cisternas. A actividade dos dictiossomas vai diminuindo a partir do 

fim da méiose e, na fase de micrósporos livres, são apenas constituídos por algumas 

cisternas empilhadas, sem vesículas associadas, o que parece traduzir uma certa 

inactividade. Um ciclo funcional idêntico foi referido para os dictiossomas de outras 

espécies, nomeadamente, no tapete de HeJJeborus fœtidus L. (Echlin & Godwin, 1968 

a) Tradescantia bracteata Small (Mepham & Lane, 1969 b), Pinus sylvestris L. 

(Willemse, 1971 b), Pinusbanksiana Lamb. (Dickinson & Bell, 1976 a) Antirrhinum 

L. (Lombardo & Carraro, 1976 a), Avena L. (Steer, 1977 b), Ceratozamia meiicana 

Brongn. (Audran, 1978, 1981) e Rhoeo discolor Hance (Souvré & Albertini. 1982). 
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Nas células do tapete de Trâdescantia bracteata Small a fase de intensa 

actividade dos dictiossomas e o movimento das vesículas para o exterior das células, 

coincidiu com a degenerescência da parede do tapete, o que levou Mepham & Lane 

(1969 b) a sugerirem que as vesículas derivadas dos dictiossomas conduziam as 

enzimas hidroliticas necessárias aos processos de lise que então se iniciam. No tapete 

de Helleborus fœtidus L. (Echlin & Godwin, 1968 a) e de Trâdescantia bracteata 

Small (Mepham & Lane, 1969 b) enzimas (calases) também conduzidas pelas 

vesículas dictiossómicas foram referidas como responsáveis pela dissolução da 

parede especial de calose que rodeia as células mães do grão de pólen. É.assim, 

possível que no tapete de Cucurbita polymorpha Duch. a proliferação de vesículas a 

partir das cisternas dictiossó micas e o seu trajecto através do citoplasma, permitam o 

transporte das enzimas necessárias, quer à lise da parede celular quer à 

desintegração da camada de calose. 

As vesículas resultantes da actividade do Golgi apresentaram reacção positiva 

quando cortes ultrafinos foram tratados pelo método de Thiéry para a detecção de 

polissacarideos. Resultado paralelo foi observado no tapete de Allium sativum L. 

"clone" Piemonte (Gori.1982) tendo-se verificado grande acumulação, no lóculo da 

antera, dos polissacarideos transportados pelos dictiossomas, representando 

possivelmente local de armazenamento destes compostos, para serem utilizados pelo 

pólen em desenvolvimento. A síntese de polissacarideos foi também atribuída aos 

dictiossomas do tapete de Helleborus \,. (Echlin, 1971 a). Estudos citoquímicos e 

autorradiográficos realizados em anteras de Rhoeo discolor Hance (Albertini & 

Souvré, 1978; Albertini et ai., 1981 a,b; Souvré & Albertini, 1982) mostraram, no 

entanto, que a síntese de polissacarideos nas células do tapete é fraca ou aleatória, 

sendo fornecidos apenas glucídeos simples, solúveis, às células gametofíticas. Nesta 

espécie, intensa actividade polissacarídica registou-se apenas nos plastídios do 

tapete, após a formação do grão de pólen binucleado. 

A actividade do Golgi foi também realçada durante o desenvolvimento das 

células do tapete de Delphinium L. (Gabara, 1975), antes da méiose das células 
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polínicas, tendo sido relacionada com a síntese e secreção do material da parede. 

Os plastídios do tapete de Cucurbita polymorpha Duch. apresentam, durante a 

ontogenia destas células, alterações significativas. Antes da méiose das células 

polínicas, os plastídios do tapete, do tipo proplastídio, acumulam amido, 

normalmente, um grão por organelo. De um modo geral nas anteras das plantas 

superiores, o amido está presente transitoriamente nas células do tapete, embora em 

algumas espécies tenham sido referidos amiloplastos neste tecido. (Py, 1932). 

No material em estudo, quando já não se observam plasmodésmios entre as 

células do tapete e as células polínicas adjacentes e estas iniciam a divisão meiótica, 

os plastídios deixam de acumular amido e, no estroma destes organelos, observa-se 

uma estrutura paracristalina, sem membrana limitante embora frequentemente 

associada às lamelas estromáticas. Técnicas de digestão enzimática pela pronase 

conduziram à quase completa desagregação da estrutura, o que sugere ser 

basicamente constituída por proteínas. A referência, na literatura da especialidade, a 

estruturas cristalinas nas células do tapete são escassas. Durante o desenvolvimento 

do tapete de várias espécies vegetais foram observados plastídios designados por 

"proteoplastos", pelo facto de incluírem proteínas (Py, 1932). Nos plastídios do tapete 

de Silene pêndula L. (Heslop-Harrison, 1963 a) e Lycopersicum peruvianum Mill. 

(Pacini & Cresti, 1978), foram também observadas estruturas cristalinas de natureza 

proteica, provavelmente funcionando como proteína de reserva (Heslop-Harrison, 

1963 a, 196-4). Inclusões paracristalinas constituídas por proteínas foram também 

encontradas no tapete de Lycopersicum escuJentum Mill., em anteras infectadas 

com vírus tipo baciliforme (Abreu & Santos, 1975; Abreu et ai., 1981) e cristais de 

oxalato de cálcio foram descritos no tapete de algumas espécies de Leguminosae, 

Lamiaceae e Comelinaceae (Buss et ai., 1969; Buss & Lersten, 1972). 

A presença de inclusões, amorfas ou cristalinas, no estroma dos plastídios das 

plantas superiores, foi referida por vários autores (Gunning, 1965; Srivastava, 1966; 

Price et ai., 1966; Newcomb, 1967; Price & Thomson, 1967; Salema & Badenhuizen, 
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1967; Gunning et al., 1968; Gifford & Stewart, 1968, Stetler & Laetsch, 1969; 
Ames, 1972; Boasson et al., 1972; Hinchman, 1972; Salema et al., 1972; Cran & 
Possingham, 1973, 1974 a; Freeman, 1973; Lee & Thompson, 1973; Ames & Pivorun, 
1974; Esau, 1975 a; Henry, 1975 a,b; Hoefert & Esau, 1975, Simpson et al., 1975; 
Hurkman & Kennedy, 1976, 1977; Miller et al., 1976; Sprey, 1976; Martin & 
Larbaiestier, 1977; Platt-Aloia & Thomson, 1977; Sprey & Lambert, 1977; Suzuki. 
1978; Mares et al., 1979; Mesquita et al., 1980). Em alguns casos, o aparecimento de 
estruturas cristalinas foi induzida sob condições de "stress" fisiológico (Gunning et ai., 
1968; de Greef & Verbelen. 1973; Larsson et ai., 1973; Cran & Possingham, 1974 b; 
Pyliotis & Goodchild, 1975; Sprey, 1977; Wrischer, 1978 a). O papel destas inclusões 
tem sido motivo de especulação. Nos leucoplastos da raiz de PhaseoJus vulgaris L. 
(Newcomb, 1967) e nas células da epiderme e dos estâmes de Beta L. (Hoefert & 
Esau, 1975), as inclusões foram consideradas como locais de armazenamento de 
proteinas de reserva. Nos cloroplastos de várias espécies (Srivastava, 1966; Price & 
Thomson, 1967; Stetler & Laetsch, 1969; Boasson et ai., 1972; Salema et ai., 1972; 
Ames & Pivorun, 1974; Cran & Possingham, 1974 a; Henry, 1975 a, b; Hurkman & 
Kennedy, 1977; Platt-Aloia & Thomson, 1977; Mares et ai., 1979), as inclusões 
proteicas foram relacionadas com a formação do sistema lamelar dos plastidios em 
desenvolvimento. Outros investigadores (Salema & Badenhuizen, 1967) sugeriram 
que as inclusões dos amiloplastos de PeJIionia daveauana N.E.Br. representam locais 
de armazenamento de hidratos de carbono ou proteínas e relacionaram o seu 
desaparecimento com a formação do amido. Nos cromoplastos das sépalas de 
StreJitzJa reginse Ait (Simpson et al., 1975) foi sugerido que os cristais proteicos 
representavam uma forma de armazenamento de energia relacionada com a síntese 
dos carotenóides, uma vez que as estruturas cristalinas desapareciam imediatamente 
antes da formação das fibrilas de carotenos, e não se depositava amido nestes 
plastidios. 

As inclusões cristalinas dos cloroplastos de Spinacea oJeracea L (Larsson et ai., 
1973; Cran & Possingham, 1974 b; Sprey , 1976, 1977; Sprey & Lambert, 1977), 
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Avena L. (Gunning et al., 1968) e PhaseoJus vulgaris L. (Pyliotis & Goodchild, 1975), 

que apresentam uma estrutura semelhante à dos cristais dos plastídios do tapete de 

Cucurbita poJymorpha Duch., foram considerados como sendo constituídas pela 

proteina fracção 1, a enzima ribulose-l,5-difosfato carboxilase (E.C. 4.1.1.39) 

(Kawashima & Wild man, 1970). Segundo Sprey (1976) e Sprey & Lambert (1977), as 

inclusões cristalinas possuíam também, em parte, ATPase. A ribulose-l,5-difosfato 

carboxilase é uma enzima solúvel do estroma plastidial que se tornaria inactiva, sob 

a forma cristalina (Sprey, 1976). Embora o tapete não seja um tecido clorofilino, não 

é de excluir a hipótese de que as inclusões cristalinas dos proplastídios possam ser 

constituídas por ribulose-l,5-difosfato carboxilase, uma vez que esta enzima não é 

exclusiva dos plastídios fotossintéticos. Na verdade, a actividade da 

ribulose-l,5-difosfato carboxilase foi detectada nos proplastídios de tecidos não 

fotossintéticos, nomeadamente, no endosperma de RJcinus L. (Benedict, 1973; 

Osmon j et ai, 1975; Gillen et ai., 1976; Boyle et ai., 1986), de cotilédones de Cucurbita 

pepo L. (Ap Rees et ai., 1975) e de células em cultura do tabaco, embora em pequena 

quantidade (Washitani & Sato, 1977). De particular interesse o facto da 

ribulose-l,5-difosfato carboxilase do endosperma apresentar também actividade de 

oxígenase (Osmond et ai., 1975). Boyle e colaboradores (1986) demonstraram que os 

leucoplastos do endosperma incorporam o precursor da subunidade menor desta 

enzima, de modo análogo aos cloroplastos, mas através de um mecanismo que requer 

ATP. A localização desta enzima nos proplastídios com baixa activadade especifica, 

sugere uma incompleta repressão deste sistema enzimático, normalmente associado 

aos cloroplastos dos tecidos fotossintéticos. No entanto, o papel da ribulose difosfato 

carboxilase/oxigenase nos tecidos não fotossintéticos não está ainda perfeitamente 

esclarecida, embora tenha sido sugerida a presença das enzimas do ciclo de Calvin 

nestes proplastídios (Benedict, 1973). 

Nos proplastídios do tapete de Cucurbita poJymorpha Duch., a inclusão 

cristalina deposita-se após o desaparecimento do amido. Se esta inclusão 

incorporasse a proteina fracção 1, seria possível sugerir que actuaria numa via 
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alternativa à neoglucogénese, conduzindo à formação de glucose "de novo' e 

consequentemente à formação de amido. A deposição da inclusão após o 

desaparecimento do amido, traduziria, porventura, a inactividade da ribulose 

difosfato carboxilase. No entanto, estudos realizados sobre a actuação desta enzima 

nos proplastídios do endoperma de IticinusL. admitem como pouco provável que a 

carboxilação da ribulose-1,5-difosfato inicie o mecanismo de biossintese da sacarose 

(Osmond et ai., 1975). 

É também de admitir que a inclusão proteica dos plastídios destas células do 

tapete represente apenas uma forma de armazenamento de proteínas de reserva, tal 

como foi sugerido, para situações idênticas, no tapete de Si/ene pêndula L. 

(Heslop-Harrison, 1963 a, 1964). 

Após a divisão de méiose e durante a fase em que os quatro micrósporos se 

encontram rodeados por calose, a inclusão paracristalina só se observa raramente e 

assiste-se a uma proliferação do sistema lamelar, apresentando algumas cisternas um 

certo grau de dilatação. Após a libertação dos micrósporos, já não se observa a 

inclusão paracristalina nos plastídios e distinguem-se, no estroma, vacúolos que 

designamos por vacúolos plastidiais e que provavelmente resultam da dilatação de 

lamelas estromáticas 

Vacúolos plastidiais derivados da dilatação de vesiculas foram descritos em 

plastídios que sofreram mutações (Knoth, 1975; Khera & Tilney-Bassett, 1976 a, b; 

Orsenigo & Rascio, 1976; Vaughn & Wilson, 1980; Vaughn et ai., 1980 a.b), em 

plastídios dos cotilédones de Cucurbita pepo L. tratados com uma trietilamina 

(Simpson et ai., 1974), nos plastídios de folhas de Beta vulgaris L. com deficiência de 

ferro (Platt-Aloia et ai., 1983) e nos plastídios das folhas de Ligustrum ovalifolium 

Hassk. em diferentes condições de luminosidade (Kunst & Wrischer, 1984). Na 

generalidade dos casos, a formação de vesículas a partir da dilatação dos tilacóides 

foi associada a processos de degenerescência dos plastídios. Nos plastídios de Beta 

vulgaris L. (Platt-Aloia et ai., 1983), as vesículas estromáticas foram relacionadas 

com o transporte, para o interior dos organelos, de compostos, nomeadamente, 
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proteínas membranares ou ferro Nas folhas de Ligustrum ovalifolium Hassk. (Kunst 

& Wrischer, 1984) o aumento dos vacúolos plastidiais foi acompanhado pelo 

aparecimento de numerosos plastoglóbulos. Também no tapete de Cucurbitt 

polymorpha Duch se inicia uma nova fase de síntese de inclusões lipidicas que, após 

a degenerescência dos plastídios, são transportados para a parede do grão de pólen 

para constituir o "pollenkitt". Do mesmo modo, nas células do tapete de Oíe& 

europaea L. (Pacini & Casadoro, 1981), os plastídios diferencia m-se em oleoplastos, 

enquanto que em Lilium L. e Raphanus L. (Dickinson, 1973) este tipo de plastídio 

foi designado por cromoplasto. No tapete de Lilium L. (Reznickova & Dickinson, 

1982) foi também sugerido que os carotenóides constituintes do "pollenkitt" se 

originam nos plastídios, possivelmente dissolvidos nos glóbulos lipídicos. Em outras 

espécies, a diferenciação dos plastídios è um pouco diversa. No tapete de 

Tradescantia L (Mepham, 1970), antes da fase de degenerescência, os plastídios 

acumulam alguns depósitos polissacarídicos e no tapete de Pinus L. observaram-se 

amiloplastos (Dickinson, 1973). 

0 retículo endoplasmático rugoso è o organelo que, no tapete de Cucurbitâ 

polymorpha Duch. apresenta características e evolução especificas, constituindo um 

sistema altamente elaborado A diferenciação deste sistema reticular inicia-se 

durante a méiose das células polínicas e traduz-se por uma dilatação gradual das 

cisternas, ocorrendo depois invaginações da membrana, originando vesículas de 

vários tamanhos, com ribossomas apensos à superfície interna da membrana. A 

semelhança destas vesículas com os micoplasmas levou alguns autores a confundi-los 

com estes organismos patogénicos (Lombardo et ai., 1970; Pellegrini & Gerola, 1970; 

Amici & Favali, 1972), situação já denunciada por Florance & Cameron (1974) e Esau 

e colaboradores (1976). 

As vesículas englobando áreas citoplasmáticas e. por vezes, organelos celulares, 

destacam-se posteriormente e distribuem-se no interior da cisterna que os originou. 

Este processo de vesiculação vai aumentando e o sistema elaborado de retículo 



127 

rugoso atinge o seu máximo de desenvolvimento após a divisão meiótica das células 

mães do grão de pólen, ocupando grande parte do citoplasma. 

Esta configuração ultraestrutural do retículo endoplasmático rugoso descrito nas 

células do tapete de Cucurbna polymorpha Duch. (Santos & Abreu, 1975; Santos et 

ai., 1977) foi também observado no tapete dê Antirrhinum ma/us L. (Lombardo & 

Carraro, 1976 a), Pelargonium zonaJe Mill, Âalanchoe obtusa Engl. (Lombardo & 

Carraro, 1976 b) e Gentiana acaulis L (Carraro & Lombardo, 1976). Nas células do 

tapete de Paeonia tenuifolia L (Marquardt et ai., 1968), foi também referida a 

dilatação do retículo endoplasmático, com a produção de numerosas vesículas, 

embora estas alterações só se registassem durante o período pre-meiotico. 

Marquardt et ai. (1968) e Lombardo & Carraro (1976 a,b) sugerem que este aspecto 

traduz uma proliferação das membranas do retículo endoplasmático, que representa, 

provavelmente, um aumento considerável da actividade deste organelo. Mais 

recentemente (Tíwari h Gunning, 1986 e) foi também referida, no tapete invasivo de 

um híbrido do género Canna a diferenciação de retículo endoplasmático semelhante 

ao sistema elaborado de retículo rugoso. Este sistema reticular, preferencialmente 

localizado na periferia das células e frequentemente em contacto com o plasmalema, 

foi relacionado com processos de secreção, embora os autores afirmem não terem 

observado qualquer tipo de actividade relacionada com a produção da 

esporopolenina. 

Aspectos morfológicos semelhantes aos do sistema elaborado de retículo 

endoplasmático rugoso foram também observados em outros tecidos vegetais. Nas 

células de aleurona de Hordeum vulgare L., o processo de vesiculação do retículo 

endoplasmático foi relacionado com a síntese da c<-amilase, induzida pelo tratamento 

das células com ácido giberélico (Jones, 1969 b). Unzelman k Healey (1974) 

descreveram este sistema elaborado de retículo rugoso, que denominaram RER 

poculiforme", nos tricomas de Pharbitis nil Chois., relacionando-o com a actividade 

de síntese e exportação de mucilagem. Este tipo ultraestrutural de retículo 

endoplasmático rugoso foi também relacionado com funções de biossíntese, nas 



128 
células em diferenciação do endosperma de Triticum aestJvum L. (Mares et ai., 

1976) e de Trigoneiia L. (Meier & Reid, 1977), durante o desenvolvimento de 

sementes de Aptenia cordifoJia (L.fil.) N.E.Br. (Kristen, 1976), nos laticíferos de 

Papaver somniferum L. (Nessler & Mahlberg, 1977), nas células de aleurona das 

cariopses de Hordeum vuigare L. (Cochrane & Duff us, 1980), nas células 

parenquimatosas da semente de Phaseolus vuigarisL. (Yeung, 1983) e durante o 

desenvolvimento do embrião de Triticum aestivum L. (Smart & O'Brien, 1983) e /<?á 

mays L. (Schelet al.,1984). 

0 sistema elaborado do retículo endoplasmático rugoso foi também associado a 

processos de diferenciação que conduziam à lise do Citoplasma. Tal facto foi descrito 

nas células em desenvolvimento do saco embrionário de Linum caíharíicum L. em 

que o processo de degenerescência se manifestou pela vesiculação do espaço 

perinuclear (D'Alascio Deschamps, 1973). Nas células do nucelo de DipJotaiis 

erucoides D.C., a degenerescência destas células foi traduzida pela vesiculação e 

aumento das ligações do retículo endoplasmático com a membrana nuclear (Pacini et 

ai., 1975), situação idêntica à observada durante a degenerescência deste tecido em 

Cortaderia jubata Lem. (Philipson, 1978). Esta alteração do retículo endoplasmático 

rugoso foi também relacionada com os processos de lise do citoplasma, durante a 

diferenciação de células floémicas de Oryza L. (Pellegrini & Gerola, 1970; Amici & 

Favali, 1972), Trifoiium Tour. (Lombardo et ai., 1970), Prunus Tour. (Florance & 

Cameron, 1974) e Spinacea L. (Esau et al., 1976), de elementos de xilema de 

Atkinsonia ligustrina F. Muell. (Fineran & Ingerfeld, 1982) e das fibras 

sub-epidérmicas das folhas de Stipa tenacíssima L. (Harche, 1984). A actividade 

lítica destes elementos reticulares foi ainda referida nas fases iniciais de 

degenerescência do sinergídio de Quercus gambeJii Nutt. (Mogensen, 1972), nas 

células glandulares de Comandra Nutt. (Toth & Kuijt, 1976) e de Citrus deliciosa 

Ten. (Bosabalidis & Tsekos, 1982). 

Durante o desenvolvimento do endosperma de Triticum vuJgare L. (Buttrose, 

1962) e dos anterídeos de uma Hepática? (Carothers, 1972 a,b), nas células do 
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nucelo durante a embriogénese em Hordeum vulgare L. (Norstog, 1974). durante o 

desenvolvimento do haustório de Phthirusa pyrifoJia Eichl. (Dobbins k Kuijt, 1974), 

nas células do endosperma de CapseIJa Medicus (Schulz & Jensen, 1974), em células 

envolvidas em processos de secreção (Birchem & Brown, 1979; Joel & Fahn, 1980 a,b) 

e em protoplastos isolados a partir de tubos polinicos (Pargney, 1982) fora-m também 

observadas alterações semelhantes do retículo endoplasmático embora não lhes 

tenham sido atribuidas funções especificas. 

A dilatação dos elementos do reticulo endoplasmático e subsequente 

vesiculação, originada também a partir das membranas do invólucro nuclear, foram 

observadas em células animais (Hadek & Swift, 1962; Parks, 1962; Blackburn & 

Vinijchaikul, 1969; Ashhurst & Costin, 1974, 1976; Ehrlich et ai., 1974; Wassermann, 

1976; Miyawaki & Taketomi, 1978; Thomopoulos & Kastritsis, 1983; 

Beaudry-Lonergan et ai, 1985), tendo sido relacionadas com aspectos funcionais, 

nomeadamente, de secreção e processos de degenerescência. 

No tapete de Cucurbita polymorpha Duch. observou-se também este processo 

de vesiculação a partir da membrana externa do invólucro nuclear e, 

frequentemente, a ligação directa da cisterna perinuclear com o plasmalema, através 

do sistema elaborado do retículo endoplasmático. A associação directa do retículo 

endoplasmático com o plasmalema, descrita em algumas células vegetais (Larson, 

1965; Carothers, 1972 a,b; Morre & Mollenhauer, 1974; Unzelman & Healey, 1974; 

Singh & Mogensen, 1976; Meier & Reid, 1977; Rodriguez-Garcia & Sievers, 1977; Joel 

& Fahn, 1980 b), sugere uma transferência directa de metabolitos do retículo 

endoplasmático para o plasmalema, como processo alternativo ao mais generalizado, 

em que as vesículas de Golgi intervêm como veiculo de transporte. Nos grãos de 

pólen de Beta vulgaris L. (Hoefert, 1969) foi descrita a ligação do invólucro nuclear 

com um sistema reticular complexo que, por sua vez, estabelecia ligação com o 

plasmalema. Este sistema reticular estaria provavelmente relacionado com a síntese 

de proteínas e a transferência de substâncias do núcleo para o exterior da célula 

Processos de invaginação ou evaginação do invólucro nuclear observados nos 
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esporos de Lycopodwm L. (Gullvâg, 1970), em micrósporos de Gymnospermae 

(Aldrich & Vasil, 1970; Vasil & Aldrich, 1970; Dickinson & Bell, 1970; Vasil, 1978), 

em grãos de pólen de Angiosperme (Gimenez-Martin et al., 1970) e em células do 

endotécio das anteras de Allium cepa L. (Risueno et al, 1975), foram também 

relacionados com transporte núcleo-citoplasmático 

É também provável que o sistema elaborado de retículo endoplasmático 

observado nas células do tapete do material em estudo, represente uma proliferação 

das membranas reticulares traduzindo um aumento da actividade metabólica destas 

células, durante a formação do grão de pólen. A associação do retículo 

endoplasmático à cisterna perinuclear poderá também estar relacionada com a 

transferência de materiais ou de informação necessária para os processos 

biossintéticos que ocorrem no tapete. A ligação directa, frequentemente observada, 

do retículo rugoso com o plasmalema, sugere que o transporte, pelo menos de 

algumas das substâncias sintetizadas no tapete, e que funcionem como precursores 

de metabolitos a serem incorporados no pólen, se efectue directamente através do 

retículo endoplasmático, sem intervenção directa dos dictiossomas. 

No entanto, após esta fase de síntese activa, iniciam-se nas células do tapete 

processos de degenerescência que conduzem à Use celular. Como foi descrito no 

Capítulo 4.1.1 dos Resultados, foi detectada nos organelos sequestrados nas vesículas 

reticulares, a actividade da fosfatase ácida, enzima relacionada com processos de lise 

Assim, não é de excluir a hipótese que, a partir de determinada fase da ontogenia do 

tapete, nas membranas reticulares que limitam as vesículas pleomórficas se inicie a 

síntese de enzimas líticas, participando assim na degenerescência das células. Aliás, a 

formação de enclaves citop las m áticos rodeados por membranas de retículo 

endoplasmático, que se transformam em vacúolos autofágicos, foi ja referida em 

outras células vegetais (Nougaréde, 1963; Thornton, 1968; Marty, 1970b, 1972, 1973; 

Tourte. 1970; Coulomb k Coulomb, 1972; Coulomb et ai, 1972; Cresti et ai., 1972; 

Mesquita, 1972; Matile, 1975; Matile & Wiemken, 1976; Kupila-Ahvenniemi et ai., 

1978; Schulz & Jensen, 1978, 1981 ; Noher De Halac, 1980). 
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O processo de biossíntese mais relevante nas células do tapete é o da formação 

dos precursores da esporopolenina, a serem incorporados na parede do pólen em 

desenvolvimento. Em Cucurbita polymorphs Duch., já durante a méiose das células 

polinicas se observa, em associação com o retículo endoplasmático, deposição de 

grânulos electronicamente densos, ultraestruturalmente semelhantes aos descritos 

em outras espécies com a designação de corpos de Ubisch ou orbículos e constituídos 

essencialmente por esporopolenina ou pelos seus precursores. 

A esporopolenina, um biopolímero de carotenóides e ésteres de carotenóides 

(Brooks & Shaw, 1968 a, 1971) é um composto quimicamente inerte (Gherardini & 

Healey, 1969), resistente à acetólise (Erdtman, 1952) e apenas solúvel por 

tratamento com hidróxido de potássio, oxidantes fortes e certas bases orgânicas 

(Southworth, 1974; Rowley & Prijanto, 1977; Kress, 1986). Foi também demonstrada 

a degradação parcial da esporopolenina pela acção de substâncias presentes no 

estigma (Gherardini & Healey, 1969) e por certos microorganismos (Elsik, 1971). 

Recentemente, foi referido um outro composto, um óxido monohidratado da 

4-metilmorfolina, como solvente efectivo da esporopolenina (Loewus et ai., 1985). 

Estudos realizados com variedades, férteis e estéreis de Hordeum vulgare L. 

(Ahokas, 1982), relacionaram a produção da esporopolenina nas células do tapete 

com a actividade da enzima lipoxigenase (E.C. 1.13-11.12.). Esta enzima e as 

isoenzimas associadas estariam ligadas à produção de carotenóides oxidados, que 

funcionariam como precursores da esporopolenina. 0 mesmo autor (Ahokas, 1976) 

tinha já identificado uma enzima (esterase) capaz de hidrolisar a esporopolenina. A 

dissolução parcial da esporopolenina foi conseguida pela acção de uma mistura de 

várias enzimas, permitindo a obtenção de protoplastos a partir de grãos de pólen de 

Petunia Juss. (Bajaj & Davey, 1974). Além do pólen das Angiospermae e das 

Gymnospermae, a esporopolenina foi também detectada nos esporos das 

Pteridophyta, Fungi e Algae (Brooks, 1971; Brooks & Shaw, 1971; Atkinson et al., 

1972; Good & Chapman, 1978; Burczyk & Czygan, 1983; Maeda, 1984; Brunner & 
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Honegger, 1985). De referir, no entanto, que a esporopolenina não se encontra apenas 

nos gametófitos masculinos. Colorações histoquímicas revelaram um composto com 

propriedades semelhantes às da esporopolenina num constituinte da parede do 

macroprotálo de P/nus sylvestns L. iWillemse, 1971 a) e dos megaspóros de 

SelagmeUa Beauv (Beltz k Horner, 1970; Buchen & Sievers., 1978). 

A relação directa entre a síntese da esporopolenina e a produção de 

carotenóides e ésteres de carotenoides foi bem evidenciada com os vários trabalhos 

de Brooks & Shaw (1968 a,b; 1971, 1977, 1978). De salientar que no fungo Rhizopus 

sexualis (Smith) Callen não se produzem carotenóides e consequentemente os 

esporos não possuem esporopolenina (Holleyhead, 1972). 0 mesmo se verificou em 

mutantes de Chioreila fusca IBurczyk & Czygan, 1983). Esta relação 

carotenóides-esporopolentna foi, contudo, posta em causa por Prahl e colaboradores 

(1985) num estudo efectuado com anteras de Cucurbita pepo L. Os autores 

verificaram, utilizando um inibidor da síntese de carotenóides, que a inibição deste 

processo biossintético não tinha qualquer influência na deposição da esporopolenina. 

Sugeriram, no entanto, como o inibidor ensaiado apenas interfere na fase final da 

síntese dos carotenóides, que se formem ainda alguns carotenóides insaturados que 

assegurem a síntese normal da esporopolenina. 

Numerosos trabalhos referem a formação e diferenciação dos orbículos e a sua 

possível ligação com a diferenciação da parede do pólen No entanto, as opiniões não 

são totalmente concordantes e alguns pontos continuam por esclarecer I'm dos 

pontos de controvérsia é sobre a origem dos orbículos nas células do tapete. De 

acordo com Heslop-Harnson (1962, 1963 a, 1964) as mitocôndrias do tapete de 

Cannabis saúva L participariam na formação dos orbículos, enquanto que em 

Paeoma L. (Marquardt et ai., 1968), Lilium L. (Heslop-Harnson & Dickinson, 1969). 

Podocarpus macrophyllus D.Don. (Vasil & Aldnch, 1970) e Avena L. (Steer, 1977 a), 

estas estruturas surgiam associadas ao plasmalema. No tapete de ffeJIehorus foetidus 

\, (Echlm & Godwin, 1968 a), A ///um cepa L (Risuefioet ai, 1969 a), Ptnus syivestm 

L (Wiilemse, 1971 b), Rh/gozum ínchotomum (Burch.) (Robertson, 1984), Lilium 



133 

henryi Baker (Herich & Lux, 1985), Lavandula dentata L. (Suarez-Cervera & 

Seoane-Camba, 1986) e Tradescantia virginiana L. (Tiwari & Gunning, 1986 c), foi 

descrita uma associação intima entre os orbículos ou os seus precursores e o retículo 

endoplasmático. Dickinson & Bell (1972, 1976 a,b) sugerem que o retículo 

endoplasmático rugoso é o responsável pela síntese dos precursores da 

esporopolenina. Em Sorghum bicolor (L.) Moench., Christensen e colaboradores 

(1972) localizaram os orbículos em convoluções do plasmalema e em associação com 

elementos do retículo endoplasmático. Nas células do tapete de Dactylisglotnerata L. 

(Gabara, 1977) e de hordeum vulgare L. (Ahokas, 1978) os plastídios foram 

considerados os locais mais prováveis de síntese dos carotenóides da esporopolenina. 

Recentemente, (Pennell & Bell, 1986) foi sugerido que no tapete de Taxusbaccata L., 

os orbículos se formariam na parede das células, onde se localizavam. No tapete de 

Cucurbita polymorpha Duch. os resultados obtidos não permitem concluir 

rigorosamente sobre a intervenção de qualquer organelo na síntese da 

esporopolenina. As imagens observadas mostraram, porém, que os orbículos 

aparecem associados com o sistema elaborado de retículo endoplasmático rugoso e, 

em fases ontogeneticamente mais avançadas, com o plasmalema. Parece, assim, 

possível sugerir que o retículo endoplasmático funcione como veículo de transporte 

dos orbículos para o exterior da célula, não sendo possível tirar conclusões sobre a 

sua intervenção directa na síntese da esporopolenina. 

A participação do tapete no fornecimento da esporopolenina, sob a forma de 

orbículos, para a parede do pólen, foi indicada em várias espécies vegetais, tanto de 

Gymnospermae (Vasil & Aldrich, 1970; Willemse, 1971 b; Dickinson & Bell, 1972, 

1976 a,b), como de Angiospermae (Rowley, 1962 b, 1963; Heslop-Harrison, 1963 b, 

1968 a; Skvarla & Larson, 1966; Banerjee, 1967; Echlin & Godwin, 1968 a; 

Heslop-Harrison & Dickinson, 1969; Risueno et ai., 1969 a; Christensen et ai, 1972; 

Christensen & Horner, 1974; Rowley & Skvarla, 1974 a; Cerceau-Lar rival & 

Roland-Heydacker, 1976; Gabara, 1977; Ahokas, 1978; Madjd & Roland-Heydacker, 

1978; Horner & Pearson, 1978; Abadie & Hideux, 1979 a; Cousin, 1979; Pacini & 
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Juniper, 1979 b, Rezmckova & Willemse, 1980; Robertson, 1984; Hideux & Abadie, 

1985) e mesmo numa Pteridophyta (Lehmann et al., 1984). Por outro lado, estudos 

ultraestruturais realizados em outras plantas, nomeadamente, Parkinsonia aculeate, 

L. (Larson & Lewis, 1962), Daphne L. (Garagaty-Feissly, 1968), Tradescantia 

hracteata Small (Mepham & Lane, 1968, 1969 a; Mepham, 1970). Impatient 

balsamina L. (Dupuis, 1976), Ceratozamia meiicana Brongn. (Audran, 1978, 

1980,1981), MaJionia aquifotium Nutt. (Roland-Heydacker, 1979) e CaJatropis 

procera (Ait.) Ait. (Dan Dicko-Zafimahova & Audran, 1981) sugerem que o tapete 

não tem qualquer intervenção na diferenciação da parede do pólen. 

De referir também que noutros casos, como foi descrito no tapete de ípomoeã 

purpurea Lamk. (Godwin et ai., 1967) e U/ei europaeus L. (Misset & Gourret, 

1984), embora não tenha sido observada a formação de orbiculos, os autores não 

excluem a possibilidade de intervenção do tapete na formação da parede polínica. 

Recentemente, (Hench & Lux, 1985) os orbiculos das células do tapete de LilJum 

henryi Baker foram considerados como fazendo parte do compartimento lítico destas 

células esporofiticas, não havendo qualquer referência à sua participação na 

diferenciação da esporoderme. 

Na espécie em estudo, apenas pudemos verificar que os orbiculos se originam 

nas células do tapete, fornecendo assim, pelo menos em parte, algum dos precursores 

a serem incorporados na parede do pólen em formação. A função destas células do 

esporofito, durante a microsporogénese, foi evidentemente apresentada nos 

microsporángios de Vinca rosea L. onde, devido a infecção com micoplasmas, o 

gametófito degenerava, mas persistia a síntese de esporopolenina nas anteras (Cousin 

& Abadie, 1982). 

Em Cucurbita po/ymorpha Duch., e enquanto que no citoplasma se assiste à 

sintese dos grãos de esporopolenina, verifica-se uma gradual desorganização da 

parede das células do tapete, o que possivelmente facilita a migração dos orbiculos 

para as células do gametófito. Nestas células do tapete, que mantêm a sua posição na 

periferia do lóculo da antera, tem lugar um novo processo de sintese que se traduz 
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pela já referida formação de plastoglóbulos nos plastídios e pelo aparecimento de 

gotas lipidicas no citoplasma. Nas células do tapete de Li/ium L. (Heslop-Harrison, 

1968 a,e) foram referidos corpos lipidicos que, segundo este autor, conduzem os 

carotenóides e formam o "pollenkitt". Estruturas morfológica e funcionalmente 

semelhantes foram descritas no tapete de Antirrhinum L. (Lombardo & Carraro, 

1976 a). Nas anteras de LiJium L. (Reznickova & Willemse, 1980) estes glóbulos 

lipidicos foram considerados como uma segunda geração de corpos tipo orbiculos e, 

no tapete de Turgenia JatiioJia (L.) Hoffm. (Abadie et ai., 1980-1981; Cerceau 

-Larrival et ai., 1980-1981) designados por macro-orbiculos pelas suas elevadas 

dimensões, embora não tenha sido claramente definida a sua ligação com o 

"pollenkitt", depositado na exina dos pólenes. Embora as inclusões lipidicas que 

observamos na fase final da ontogenia do tapete de Cucurbita poiymorpha Duch. 

possuam densidade electrónica menor que a dos orbiculos anteriormente descritos, é 

possível sugerir que evoluam e vão contribuir para a formação do "pollenkitt". 
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2 FORMAÇÃO DA PAREDE DO GRÀO DE PÓLEN DE CUCURBITA POLYMORPHA 

DUCH. 

2 1. FASE PRELIMINAR DA FORMAÇÃO DA PAREDE 

Nas anteras das plantas superiores, e antes da formação da parede do grão de 

pólen, as células esporogénicas directamente ou após uma divisão de mitose, 

originam as células mães do grão de pólen. Em Cucurbita poJymorpha Duch., as 

células esporogénicas parecem funcionar directamente como células mães do pólen, 

pois das várias observações efectuadas não se registaram aspectos de divisão 

nuclear Estas células, tipicamente meristemáticas, são rodeadas por uma parede 

celulósica (Heslop-Harrison, 1966 a; Skvarla & Larson, 1966; Willemse, 1971 c; Vasil, 

1973) embora nas anteras de Tradescantia bracteata Small, Mepham & Lane (1969 

b) refiram que as paredes das células do tapete e das células esporogénicas são 

essencialmente pecticas, em contraste com as da camada mediana, do endotécio e da 

epiderme que são de natureza celulósica. Numerosos plasmodésmios facilitam as 

inter-relações entre as células do tecido esporogènico e o tapete adjacente, tal como 

foi referido para algumas espécies (Heslop-Harrison, 1966 a; Vasil , 1967; 

Christensen et ai., 1972; Horner & Rogers, 1974; Horner, 1977; Albertsen & Palmer, 

1979) embora, em geral, só se identifiquem comunicações entre as células 

esporogénicas. 

Quando nas células mães do pólen se iniciam as divisões de méiose para originar 

os quatro núcleos haplóides, importantes modificações se operam, nomeadamente, ao 

nivel da parede e do plasmalema. Em Lycopersicutn Mill, e Cucurbita L. (Weiling, 

1962 a, b) foram descritas invaginações do plasmalema, originando vesículas que 

posteriormente se destacavam e migravam para o interior das células polínicas tendo 

o autor sugerido que estas vesículas de pinocitose funcionavam como veículo de 

transporte entre o exterior e o interior da célula. Durante a méiose em Cucurbita 

iicifoiia Bouché (Eschrich, 1964), em AJJium cepa L. (Risuefto et ai, 1973) e em 

friticum aestivum L. (McQuade & Young-Rottler, 1984) foi mesmo observada a 

ruptura da membrana celular e a formação de uma nova membrana, designada por 
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plasmalema secundário. Estas alterações do plasmalema não foram, no entanto, 
detectadas no material em estudo, no qual a membrana celular apresentava apenas 
um perfil sinuoso, de modo idêntico ao indicado, nomeadamente, para as células 
mães de Pinus sylvestrís L. (Willemse, 1971 c) e de Ribes rubrum L. (Genevès, 
1973). Progressivamente, nos meiócitos deposita-se a parede especial de calose, 
entre o plasmalema e a parede celulósica. Já em 1962, Waterkeyn tinha 
demonstrado, utilizando técnicas de microscopia óptica, a presença de camadas de 
calose rodeando os meiócitos. Processo idêntico, foi posteriormente, descrito em Zea 
mays L. (Skvarla & Larson, 1966) verificando-se que a deposição da calose era 
precedida pela separação do plasmalema da parede inicial. Heslop-Harrison (1966 b) 
sugeriu que a deposição da calose se iniciava nas regiões de contacto das células 
mães e adiantou que os dictiossomas estariam envolvidos na síntese e deposição dos 
polimeros de D-glucose, necessários à formação da calose. A deposição da calose, 
rodeando os meiócitos, foi considerada como condição necessária para o 
prosseguimento da méiose normal (Echlin & Godwin, 1968 b), tendo sido 
posteriormente descrita por outros autores (Horner & Lersten, 1971; Risueno et 
ai., 1973; Horner & Rogers, 1974; Horner, 1977; Biddle, 1979; Lee et al., 1979; 
Albertsen & Palmer, 1979; Pacini & Juniper, 1979 b; Gori, 1983). 

De salientar, que durante as fases iniciais da profase I se identificam, em 
determinados locais da parede entre células mães adjacentes, zonas de contacto 
que atingem dimensões consideráveis. Estas conexões citoplas m áticas tinham 
já sido observadas noutra espécie de Cucurbita L. (Eschrich, 1963) e 
posteriormente descritas em outras plantas (Heslop-Harrison, 1964, 1966 a,b; 
Risueno et ai., 1969 b; Ledbetter & Porter, 1970) , quando os meiócitos entravam 
em leptóteno, e foram designadas por canais citomícticos. A espessura destas 
conexões citoplas m áticas é variável consoante as espécies, tendo sido referidos 
valores mais comuns de 0,5-1,5 |im. Ainda que inicialmente descritos como 
característica taxonónica (Heslop-Harrison, 1966 a), os canais citomícticos foram 
mais tarde (Whelan, 1974) considerados como característica dos meiócitos das 
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Angiospermae, tendo sido observados em 25 espécies de Dicotyledoneae e 5 de 

Monocotyledoneae. Estes canais, quando observados no microscópio electrónico de 

varrimento (Whelan et ai, 1974) surgem com aspecto de buracos rodeados pelo 

plasmalema ou preenchidos por citoplasma coagulado, tendo técnicas 

electrofisiológicas demonstrado que são junções de baixa resistência eléctrica 

(Spítzer, 1970) Os canais citomícticos, através dos quais se observou o movimento de 

organelos citoplasmáticos, nomeadamente, de plastídios, mitocôndrias, elementos 

de retículo endoplasmático e, por vezes, do núcleo, permitem um transporte rápido e 

uma distribuição equitativa dos nutrientes, tendo sido sugerido que tal facto será 

responsável pelo sincronismo observado no desenvolvimento das células do 

microsporângio (Heslop-Harrison, 1966 a.b; Vasil, 1967). Em algumas 

Gymnospermae (Vasii & Aldrich, 1970) e em Cycadales (Audran, 1980) onde não se 

observaram canais citomicticos entre os meiócitos, o desenvolvimento é assincrónico. 

Estudos posteriores (Morisset, 1978; De & Sharma, 1983) correlacionaram a 

transferência de material genético através dos canais citomicticos das anteras como 

uma anormalidade patológica que levaria à degenerescência das células e à 

esterilidade do pólen. 
Os canais citomicticos são menos frequentes no fim da profase meiótica, 

diminuindo progressivamente por obliteração com calose, de modo que no inicio da 

méiose II, as células mães do pólen ficam completamente rodeadas pela parede de 

calose, totalmente independentes umas das outras. A parede de calose designada 

"filtro molecular' por Heslop-Harrison, isola assim o citoplasma das células haplóides 

do meio circundante, permitindo a passagem de nutrientes mas impedindo a de 

moléculas de maiores dimensões Estudos realizados com material radioactivo 

(Heslop-Harrison & Mackenzie, 1967) demonstraram, enquanto não se depositava 

completamente a parede de calose, a passagem do material marcado para o 

citoplasma dos meiócitos ou dos micrósporos, sendo esta completamente inibida após 

a sua deposição. Estudos realizados com outros materiais, revelaram a passagem 

através da parede de calose, de ferro coloidal (Rowley & Dunbar, 1970), de glucose e 
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de acetato de sódio mas não de fenilalanina (Southworth, 197li Em relação a 

■^H-glucose, conclusões semelhantes foram encontradas em ensaios com anteras de 

Rhoeodiscolor Hance (Albertini & Souvre, 1978; Albertini et ai, 1981 a,b). 

São bem conhecidas dos citologistas, mesmo só com a utilização de técnicas de 

microscopia de luz, as profundas alterações que sofrem o citoplasma e os organelos 

dos meiócitos das anteras. Neste capítulo são de realçar os trabalhos iniciais de 

Guilliermond (1920,1924) e Py (1932) A microscopia electrónica permitui. contudo, 

um estudo mais pormenorizado e completo das alterações sub-celulares que 

acompanham a méiose. Em Cucurbita polytnorpha Duch., durante a méiose, 

assistiram-se a determinadas transformações, sendo de salientar a alteração do 

metabolismo dos ácidos nucleicos traduzida, em parte, pela variação da população 

ribossómica, e a desdiferenciação e rediferenciação de organelos citoplasmáticos, 

nomeadamente, os plastídios e as mitocôndnas. 

No que respeita à variação dos ácidos nucleicos, observa-se uma redução 

drástica do numero de ribossomas durante o zigóteno-paquíteno O decréscimo da 

população ribossómica, já registada em outras espécies (Mackenzie & 

Heslop-Harrison, 1967; Dickinson & Heslop Harrison, 1970 a; Rashid et ai., 1982), 

traduz uma diminuição rápida da quantidade de RNA citoplasmático (Mackenzie & 

Heslop-Harrison, 1967; Knox et ai., 1970). Trabalhos mais recentes (Porter et ai, 

1983 b, 1984) permitiram concluir que na quantidade de RNA eliminado durante a 

profase meiótica, se inclui elevada percentagem de RNA mensageiro. A remoção de 

RNA citoplasmático é efectuada por degradação enzimática Na verdade, através de 

métodos citofotométricos (Knox et ai, 1970,1971) e choquímicos 'Bird et ai, 1983) 

foi possível determinar a actividade de enzimas hidrolíticas, acompanhando o 

decréscimo de RNA citoplasmático. A população ribossómica e a quantidade de RNA 

são restabelecidos após a divisão meiótica, tendo sido sugerido que o RNA 

sintetizado no núcleo durante a profase serviria como precursor do novo RNA 

citoplasmático (Porter et ai, 1982, 1983 a, 19841 Várias hipóteses sugerem o modo 
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como a população ribossómica se restabelece no citoplasma. Em Cucurbitâ 

polymorpha Duch. este processo parece ser efectuado através da formação de 

estruturas semelhantes aos nucleosides, inicialmente descritos nos meiócitos de 

LiJium L. (Dickinson & Heslop-Harrison, 1970a; Williams et ai., 1973). Os 

nucleolóides são inclusões ribonucleoproteicas semelhantes aos nucléolos e que se 

libertam no citoplasma desde a anafase I. Porém, no material em estudo, estas 

estrutruras encontraram-se nos meiócitos desde o zigóteno, tal como foi descrito 

durante a formação dos óvulos de Pisum sativum L. (Medina et ai.,1981). Nestas 

células meióticas, foi mesmo possível verificar que os nucleolóides resultavam da 

actividade do organizador nucleolar, durante a desorganização do nucléolo (Medina 

& Risueno, 1981). Estruturas semelhantes aos nucleolóides foram também descritas 

durante a formação do saco embrionário em HemerocaJUs L. (Sato, 1985) e durante a 

mitose de células radiculares de Brodiaea uniíJora (Lindley) Engler, submetidas a 

baixas temperaturas (Sato & Sato, 1984), tendo estes últimos autores demonstrado 

que derivam do componente fibrilar do nucléolo embora especulem quanto à sua 

função. 

Além dos nucleolóides, o restabelecimento da população ribossómica tem sido 

explicada, no caso das Gymnospermae, pelo transporte dos precursores através de 

modificações especiais do invólucro nuclear (Aldrich & Vasil, 1970; Dickinson & Bell, 

1970; Dickinson & Potter, 1975, 1979) e, nos microsporócitos de Rhœo spathace& 

(Sw.) Steam. (Williams & Heslop-Harrison.1975), através de cisternas membranosas, 

semelhantes a elementos de retículo endoplasmático, associadas aos cromossomas 

metafásicos, que facilitariam a transferência de RNA para o citoplasma. 

Ainda no que respeita às transformações da população ribossómica durante a 

méiose, convém referir que no citoplasma dos meiócitos de LiJium JongifJorum 

Thunb. (Dickinson & Andrews, 1977) e de Nicotiana tabacum L. (Rashid et ai., 

1982) foram descritas modificações de elementos do retículo endoplasmático 

rugoso, dispostos em camadas circulares concêntricas, delimitando uma determinada 

área de citoplasma. Os ribossomas destes enclaves citoplasmáticos permaneciam 
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inalterados, enquanto que ao mesmo tempo se assistia à eliminação da restante 

população ribossómica. Pensa-se que estas inclusões permitiriam a conservação de 

elementos da geração esporofitica necessários ao desenvolvimento pós-meiótico, ou a 

continuidade da síntese proteica durante a méiose, período durante o qual estava 

reduzido o número de organelos envolvidos na síntese das proteínas. Estas inclusões 

membranosas não foram, no entanto, observadas no material em estudo, em 

qualquer das fases da méiose. 

Também durante a méiose, ocorre a síntese de DNA. Às opiniões divergem 

quanto ao local de síntese deste ácido nucleico, tendo sido referido o núcleo, 

particularmente, durante o zigóteno e o paquíteno (Riley & Bennett, 1971; Porter et 

al., 1982, 1983 a). Embora grande parte dos estudos indiquem o núcleo como local de 

síntese do DNA, estudos autorradiográficos realizados em micros por ócitos de Lilium 

L. (Smyth, 1982; Smyth & Shaw, 1979; Bird et al., 1983) indicam que, embora 

quiescentes nos estados iniciais da méiose, os proplastídios dos meiócttos 

sintetizavam activamente DNA, tendo sido também atribuída alguma percentagem de 

síntese às mitocôndrias. 

Estas alterações metabólicas dos ácidos nucleicos são acompanhadas por 

fenómenos de desdiferenciação e rediferenciação de organelos citoplasmáticos, bem 

evidentes no caso dos plastídios e das mitocôndrias. Este processo foi acompanhado 

em várias espécies (Bal & De, 1961; Maruyama, 1968; Luck & Jordan, 1980; 

Dickinson, 1981 a: Rashid et al., 1982; Bird et al., 1983), e, em algumas delas, a 

desdiferenciação era de tal ordem que levou alguns autores a sugerirem o 

desaparecimento temporário dos organelos (Bal & De, 1961) No entanto, o 

aperfeiçoamento das técnicas de microscopia electrónica revelou que tal não 

acontecia, embora durante a méiose numa Pteridophyta (Pettitt, 1978) e a 

megasporogénese numa Angiospermae (Dickinson & Potter, 1978) se assistisse à 

eliminação de alguns organelos citoplasmáticos. 

Em Cucurbita poJymorpha Duch. as mitocôndrias transformaram-se em 

organelos com matriz pouco densa e as cristas foram reduzindo progressivamente de 
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número Esta situação é paralela à observada em Tradescantia paludosa E. Anders. & 

R.E. Woodson (Maruyama, 1968) e Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm 

(Luck & Jordan, 1980). A partir do fim da segunda fase da méiose, assiste-se à 

rediferenciação das mitocôndrias, as quais reassumem o aspecto normal. Nas 

mitocõndrias dos microsporócitos de Lilium henryi Baker (Dickinson, 1982), e 

durante a rediferenciação, observou-se a acumulação de material electronicamente 

denso na matriz mitocondrial, tendo sido sugerido tratar-se de depósitos de RNA e 

proteínas (Dickinson & Potter, 1978). 

Durante a méiose, os plastidios do material em estudo apresentaram também 

um ciclo de desdiferenciação e rediferenciação. Nas células esporogênicas, estes 

organelos com um sistema lamelar pouco desenvolvido, contêm grãos de amido, que 

vão diminuindo, no início da profase e deixam de se observar a partir do paquíteno. 

Este hidrato de carbono acumula-se de novo no estroma dos plastidios, a partir da 

fase de tétrada. Nas espécies estudadas o ciclo do amido é variável. Em Tradescantia 

paJudosa E. Anders & R.E. Woodson (Maruyama, 1968) e Hyacinthoides non-scriptã 

(L.) Chouard ex Rothm (Luck & Jordan, 1980) os plastidios não possuem amido no 

inicio da profase enquanto que em Lilium iongiflorutn Thunb. (Dickinson & 

Heslop-Harnson, 1970 b) os amiloplastos são característicos das células 

pré-meióticas. Em Lilium e Hiacynthoides o amido só reaparece nos plastidios dos 

micrósporos jovens, enquanto que em Tradescantia já se deposita a partir da 

diacinese. 

Nos plastidios dos meiócitos de Lilium longiíiorum Thunb. (Dickinson & 

Heslop-Harrison, 1970 b; Dickinson 1981 a, b; Bird et ai., 1983) foi também 

observada uma inclusão rara, constituída por elementos membranosos associados a 

partículas densas aos electrões (MPA - "membrane particle association"), que técnicas 

de digestão enzimática revelaram conter RNA e proteínas. Os autores sugerem que tal 

inclusão representa a individualização, nos plastidios, de um sistema autónomo e 

independente do núcleo que permitiria a síntese do novo RNA e proteinas. Além 

disso, a formação de MPA nos plastidios em divisão, parece sugerir uma determinada 
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relação com este processo. As alterações descritas nos micros por ócitos no que 

respeita ao decréscimo da população ribossómica e à desdiferenciação e 

rediferenciação dos plastídios e das mitocôndrias poderão estar relacionadas com a 

transição entre a geração esporofítica e gametofítica. Estas modificações não são, no 

entanto, peculiares da microsporogénese das plantas superiores. Na realidade, factos 

paralelos foram descritos durante a oogénese em fetos (Bell & Muhlethaler, 1964; 

Bell et ai., 1966; Tourte, 1975; Shefffield & Bell, 1979) e a megasporogénese em 

algumas espécies (Woodcock & Bell, 1968; Dickinson & Potter, 1978; Medina et ai., 

1981). 

0 nucléolo tem sido também um dos componentes nucleares cuja estrutura e 

actividade foi acompanhada durante a profase meiótica, tanto nos microsporócitos 

(Das, 1965; Dickinson & Heslop-Harrison, 1970 a; Williams et ai, 1973; La Cour & 

Wells, 1975; Jordan & Luck, 1976; Luck & Jordan, 1977: Venot et al., 1979) como nos 

megasporócitos (Dickinson & Potter, 1978; Medina & Risueno, 1981). Em Cucurbitâ 

polymorphs Duch. verificou-se, a partir das fases iniciais da profase meiótica, a 

segregação dos componentes granular e fibrilar. A segregação dos componentes 

nucleolares foi também referida durante a profase meiótica em EndymioL 

non-scriptus (L.) Garcke (Jordan & Luck, 1976) tendo sido relacionada com o 

movimento do organizador nucleolar para a periferia do nucléolo, como resultado da 

sua inactivação. Porém, em certos casos (Risueno et ai., 1980; Medina & Risueno, 

1981) o processo de segregação, que pareceu ser independente do movimento do 

organizador nucleolar foi relacionado com a síntese dos precursores dos ribossomas 

que, como já foi referido, são transportados para o citoplasma sob a forma de 

nucleosides ou corpos nucleolares densos. De referir, também, que estudos 

autorradiográficos sobre a síntese do RNA durante a ontogenia (Reynolds & 

Raghavan, 1982) e a embriogénese (Raghavan, 1979 a,b) do pólen de ffyoscyamu: 

niger L., associados a dados estereológicos (Reynolds, 1984) mostraram que o 

componente granular do nucléolo é mais desenvolvido durante o período de síntese 

deste ácido nucleico. 
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No citoplasma dos meiócitos de Cucurbita polymorpha Duch. foram também 

observados elementos de "annulate lamellae" que se continuam no estádio de tétrada, 

mas desaparecem quando os micrósporos se libertam. Esta estrutura, inicialmente 

descrita nas células animais, nomeadamente em células embriogénicas, tumorais e 

cancerosas (Kessel, 1968; Wischnitzer, 1970) foi, posteriormente, observada nos 

microsporócitos de LiJiuw L. (Sen, 1970), nos micrósporos jovens de UJium 

íongjflorum Thunb. (Dickinson, 1971 a), em células vegetais em cultura (Franke et 

ai., 1972) e durante a formação do grão de pólen de Cannageneralis Bailey (Scheer 

& Franke, 1972). Estruturalmente, as "annulate lamellae" são constituídas por 

cisternas, frequentemente interrompidas por numerosos poros semelhantes aos 

poros nucleares. Estas estruturas podem dispôr-se em elementos isolados, como nos 

meiócitos de Cucurbita poJymorpha Duch. e nos micrósporos jovens de Lilium 

Jongiflorutn Thunb. (Dickinson, 1971 a), ou em arranjos paralelos como no pólen de 

Canna generaJis Bailey (Scheer & Franke, 1972). No material em estudo, apenas foi 

observada esta estrutura no citoplasma, tal como nos microsporócitos referidos, mas 

existem algumas referências à sua ocorrência no interior do núcleo (Kessel, 1968; 

Wischnitzer, 1970; Franke et ai., 1972). Quanto à origem da "annulate lamellae" tem 

sido sugerida a sua formação a partir de cisternas do invólucro nuclear, como no caso 

dos micrósporos jovens de UJium JongiflorumThunb. (Dickinson, 1971 a), ou a partir 

do retículo endoplasmático rugoso através de um processo degenerativo, como no 

pólen de Canna generaiis Bailey (Scheer & Franke, 1972). A função da "annulate 

lamellae no citoplasma dos meiócitos e dos micrósporos é ainda assunto não 

esclarecido, tendo sido, no entanto, sugerida a sua participação na reorganização do 

citoplasma do microgametófito e subsequente crescimento (Dickinson, 1971 a). 

0 aparelho de Golgi é também um dos organelos celulares que sofre alterações 

durante a méiose. Em Tradescantiapaludosa E. Anders & RE Woodson foi mesmo 

descrito um ciclo de organização e de desintegração dos dictiossomas, durante várias 

fases de desenvolvimento (Bal & De, 1961) e para a mesma espécie foi, mais tarde 

(Maruyama, 1965, 1966), sugerido que o Golgi se desintegrava durante a méiose, 
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surgindo de novo no citoplasma dos micrósporos, a partir de cisternas resultantes da 

vesiculação do invólucro nuclear, processo que ocorria durante a diacinese. Embora 

em alguns casos, nomeadamente durante a méiose de Canna generaJis Bailey 

(Skvarla, 1971) não tenham sido observados aspectos morfológicos dos dictiossomas 

que traduzam actividade secretora, em outras situações (Heslop-Harrison, 1966 b; 

Echlin & Godwin, 1968 b) foi realçada a participação activa dos dictiossomas na 

síntese dos precursores da calose que rodeia os meiócitos. No material em apreço, a 

intervenção dos dictiossomas foi mais evidente no final da méiose. Vesículas, 

derivadas possivelmente do Golgi, organizavam os fragmoplastos que dividiam o 

citoplasma dos meiócitos pelas quatro células filhas. 

2.2. FASE INICIAL DA FORMAÇÃO DA PAREDE 

Em Cucurblta polymorpha Duch. a formação das quatro células haploïdes, 

reunidas em tétrada por um invólucro de calose, segue o esquema geral descrito 

para as outras Dicotyledoneae, de modo que a separação do citoplasma pelas células 

filhas é simultânea no final da méiose II. Nesta fase ainda se observam vestígios da 

parede de celulose que constituíam as paredes primárias dos meiócitos, situação 

idêntica à descrita em HelJeborus foetidus L. (Echlin & Godwin, 1968b) e O/ea 

europaea L. (Pacini & Juniper, 1979b). No entanto, em Cannabis sativa L. 

(Heslop-Harrison, 1964,1966a) e Helianthus annuush. (Horner, 1977) verificou-se 

que a dissolução da parede celulósica dos meiócitos ocorria simultaneamente com a 

deposição da calose, enquanto que em Allium tuberosum Roxb., Cyclamen 

persicum Miller (Bhandari et al., 1981) e Allium sativum L. (Gon, 1983) a 

parede inicial permanecia intacta, só se desorganizando ao mesmo tempo que a 

parede de calose, aquando da libertação dos micrósporos. 

A desintegração da parede de celulose das células mães do pólen foi atribuída â 

actividade de enzimas sintetizadas nas células do tapete, embora não tenha sido 

excluída a hipótese das enzimas liticas serem também sintetizadas nas células mães 

do pólen (Mepham & Lane, 1969b). No entanto, o facto de em Allium sativum 
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L a degradação da celulose se iniciar na zona de contacto com a parede de calose, 

levou Gori (1983) a implicar os meiócitos na síntese das enzimas hidrolíticas 

Quando as células haplóides se encontram ainda reunidas em tétrada, pela 

parede especial de calose, inicia-se a formação da esporoderme Tem sido mesmo 

salientado que a parede do pólen não se inicia antes da deposição das camadas de 

calose e que estas não se desorganizam sem que se reconheça a estrutura básica da 

esporoderme (Godwin, 1968; Echlin & Godwin, 1968b). Estudos realizados em 

/poffjoeapurpi/realdimk. (Waterkeyn & Bienfait, 1968, 1970) atribuem à parede 

de calose um papel activo na formação da parede polinica, funcionando como molde 

para a exina em desenvolvimento. A mesma relação foi sugerida para algumas 

espécies de Gymnospermae (Willemse, 1971 e) e de Angiosperme (Horner & 

Lersten, 1971; Ford, 1971; Willemse, 1972; Dunbar, 1973a), sendo de salientar os 

trabalhos de Mepham & Lane (1969 b, 1970) e Mepham (1970) em îradescantia 

bracteata Small em que, teoricamente, a exina se depositava totalmente antes da 

dissolução da calose. Em Pergularia daetnia Chiov. (Vijayaraghavan & Shukla, 1977) 

a deposição de exina rudimentar, sem ornamentação, foi atribuída à ausência de 

calose rodeando as tétradas, embora em outros casos, a calose tenha apenas 

influenciado indirectamente a formação da parede, uma vez que a maior parte da 

exina se depositou após a libertação dos micrósporos (Christensen et ai., 1972). 

A formação da esporoderme inicia-se pela deposição, entre a parede especial 

de calose e o plasmalema dos micrósporos, de uma camada fibrilar designada 

"primexina' (Heslop-Harrison, 1963 a,b). Esta matriz é, segundo alguns autores, 

constituída por polissacarideos acidicos e neutros (Waterkeyn & Bienfait, 1970; 

Geneves, 1974) enquanto que outros sugerem que a primexina é formada por 

celulose, baseados quer em estudos sobre a acção da celulase (Heslop-Harrison, 

1968 d) quer pela reacção positiva ao teste de Thièry (Vazart, 1970; Flynn, 1971). 

No entanto, Rowley (1971, 1973, 1976) e Rowley & Dahl (1977) preferiram 

designar esta camada, onde se inicia a deposição da exina, por "glicocálice" devido à 

sua semelhança estrutural e funcional com o glicocálice descrito para as células 
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animais (Bennett, 1969! Este glicocálice seria uma especiali/.çáo da membrana 

celular dos microspores, constituída por mucopolissacarideos ácidos. Embora com 

diferentes designações esta camada serve, segundo diversos autores, de local e 

molde a deposição da exina Excepção deve ser feita, porém, para os esporos das 

Marchantiales e Sphaerocarpales (Denizot, 1976» cuja parede é constituída por 

exina, mas onde não foi detectada qualquer camada primexinica. A ausência de 

primexina foi também indicada, durante a formação da parede, numa espécie da 

família das Cycadaceae (Zavada,1983). 

Em Cucurhita poJymorpha Duch a primexina apresenta aspecto fibrilar e 

positividade ao teste de Thiéry. Antes da deposição desta camada polissacandica, 

observamos a deposição de elementos do retículo endoplasmático rugoso sob 

determinadas zonas do plasmalema do micrósporo Esta situação é comparável ã 

descrita para outras espécies 'Heslop-Harnson, 1963 a; Skvarla k I.arson, 1960; 

Echlin & Godwin. 1968 b; Godwin, 1968; Dickinson, 1970 a; Christensen & Horner, 

1974, Horner, 1977; Horner & Pearson, 1978; Nabli, 1974, 1979; Rodnguez-Garcia et 

al., 1982), tendo sido relacionada com a posição dos poros da parede do grão de 

pólen. Nestes locais não se verifica a deposição da primexina, tendo os autores 

sugerido que tal facto resultava da impossibilidade de acesso das vesículas de Goigi 

que continham os precursores do material fibrilar, servindo de obstáculo os 

elementos do retículo endoplasmático. Em outros casos, porém, nomeadamente em 

Ptsum L e Lens Miller (Biddle, 1979) não foi observada qualquer relação do 

retículo endoplasmático , nem de qualquer outro organelo celular, com a formação 

dos poros. 

Curiosamente, no material em estudo, e após o início da deposição da primexina, 

deixou de se observar a associação do retículo endoplasmático com o plasmalema, e 

o material fibrilar da primexina depositou-se a volta de toda a célula, mesmo na 

região dos futuros poros. Tal facto, embora pouco vulgar durante a formação da 

parede da maioria das espécies, não é contudo inédito. Em Tradescantia paludosa E. 

Anders & R. E. Woodson , Horvát (1966) descreveu a existência duma "película" 
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continua adjacente ao plasmalema e que funcionava como precursora da 

esporoderme Uma matriz primexinica contínua foi também descrita na tétrada de 

Ne/umbo nuaíera Gaertner (Flynn & Rowley, 1971) e de Campanula rapunculoides 

L. (Dunbar, 1973 b). Em Epilobium angustifolium L. (Rowley, 1975, 1976) foi 

mesmo observado que o desenvolvimento do glicocálice era mais acentuado na 

região dos poros e em Ipomoea (Godwin et ai., 1967) a martiz primexinica 

depositava-se na região dos poros mas numa camada mais delgada do que nas 

regiões interporais. Em Sorghum bicolor (L.) Moench. (Christensen & Horner, 

1974) a primexina e interrompida na região do poro mas foi observada uma zona 

desta camada sob o opérculo em desenvolvimento, o qual apresenta o mesmo tipo 

de ornamentação que a restante parede do pólen. 

É na matriz primexinica que se organizam os primeiros depósitos de 

esporopolenina, constituindo as pro-báculas, dispostas regularmente desde o 

plasmalema em direcção a parede de calose Estes elementos cilindricos, apresentam 

já nesta fase dois tamanhos distintos que corresponderão, na parede já formada, aos 

dois tipos de espinhos. A natureza química das pro-báculas ê assunto não totalmente 

esclarecido, podendo muito possivelmente haver variação da composição durante o 

seu desenvolvimento (Heslop-Harrison, 1971 b; Dickinson, 1976 a). A densidade 

electrónica do material exinico das pro-báculas vai aumentando progressivamente 

(Echlin & Godwin, 1968 b; Heslop-Harrison, 1968 d; Christensen & Horner, 1974) e 

este aumento de afinidade para o ósmio sugere um aumento do seu conteúdo 

lipidico 0 material exinico das pro-báculas não é resistente a acetólise, sendo assim 

diferente da exina completamente diferenciada, o que levou Heslop-Harrison (1968 

d) a designa-lo por protoesporopolenina 

Nesta Cucurbitaceae não foi observada, pelo menos nesta fase iniciai de 

desenvolvimento, uma relação entre a deposição dos elementos de exina e qualquer 

organelo citoplasmático.situação comparável à descrita para outras espécies (Godwin, 

1968; Dunbar, 1963 a; Christensen et al 1972; Horner & Pearson, 1978) No entanto, 

a deposição das pro-báculas foi supostamente determinada pelo retículo 
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endoplasmatico (Heslop-Harrison, 1963 b; Skvarla k Larson, 1966; Gabara, 1974; 

Nabli, 1974; Dickinson, 1976 a; Dickinson k Potter, 1976), por rnicrotubulos 

(Dickinson k Potter, 1976), por mitocõndnas (Vazart, 1970), por vesículas do Golgi 

controladas por rnicrotubulos (Dickinson , 1970 a, 1976 a; Bchltn k Godwin, 1968 b) 

ou por ribossomas e estruturas vesiculares, provavelmente derivadas dos 

dictiossomas (Heslop-Harnson, 1968 b). 

As pro-báculas vão aumentando de tamanho e o seu material vai adquirindo 

maior densidade electrónica. Seguidamente, assiste-se a formação da nexina 1 ou 

camada basal, que une a base das bacutas. 0 modo de formação da nexina 1 nesta 

Cucurbitaceas è semelhante ao inicialmente descrito por Rowley k Southworth 

(1967) durante a formação da parede dos mtcrósporos de uma Angiospermae 

{Anthurium Schott) e dos esporos de uma hepática {Scapan/a ne morosa li..) N ab 

E.) e considerado como um processo generalizado da deposição da esporopolenina, a 

qual após polimerização se deposita de um e do outro lado de estruturas 

membranosas, com aspecto tripartido, semelhante as "unit membrane". Estas 

formações cuja espessura total varia entre 7 e 10 nm. tem merecido varias 

designações, nomeadamente, lamelas, "tapes" e "white lines". Este processo de 

deposição de esporopolenina foi observado e aceite como característico de elevado 

número de Angiospermae (Southworth, 1966, 1983; Godwin et ai., 1967; Dickinson k 

Heslop-Harnson, 1968; Godwin, 1968; Echlin k Godwin, 1969; Dickinson, 1976 a,b, 

Argue, 1971; Dunbar, 1973 a; Mattson, 1976; Kowley k Dan!. 1977; Horner k 

Pearson, 1978; Abadie k Hideux, 1979 b, Nabli, 1979; Nakamura, 1979, Stone et al , 

1979; Shoup et al., 1980, 1981; Willemse k Reznickova, 1980; Audran k Batcho, 

1981; El-Ghazaly, 1982; Gupta k Nanda. 1983; Hideux k Abadie, 1c)85; Kl-fihazaly & 

Jensen, 1986), Gymnospermae (Gullvãg, 1966; Vast! k Aldnch, 1970 1971; Dickinson, 

1971 b; Willemse, 1971 a, e; Rohr, 1977) assim como de algumas Algae (Atkinson et 

al., 1972; Good k Chapman, 1978) e mesmo dos esporos de briophyta (Horner et al, 

1966; Heckman, 1970; Sorsa, 1976; Denizot, 1976; Steinkamp k Doyle, 1979; Brown k 

Lemmon, 1980; Brown et al, 1986) e Ptendophyta (Lugardon, 1976) Km alguns 
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casos (Rowley & Southworth, 1967; Dunbar k Erdtman, 1969; Shoup et al., 1980; 

Gupta & Nanda, 1983) e tal como observamos no material em estudo, estas lamelas 

foram encontradas na base das baculas originando o material exínico da nexina 1 

mas também na região dos poros, estabelecendo comunicação entre a nexina 1, 

interrompida a esse nível, e o material granular que preenche estas aberturas da 

parede 
A origem e constituição química destas lamelas ainda não esta perfeitamente 

esclarecida, embora tenha sido reconhecido que não são exactamente membranas 

biológicas Varias hipóteses têm sido avançadas sobre a origem destas estruturas 

lamelares Hm P/nus L. e Litium L. (Dickinson, 1976 a) foi indicada a participação 

do Golgi, sugestão mais tarde corroborada em Ipomoea purpurea L (Roth) 

(Gupta & Nanda, 1983). Por outro lado, em Cosmos btpumatus Cav (Dickinson, 

1976 a) tal origem foi atribuída ao retículo endoplasmático, e em outras espécies 

pertencentes as Angiosperme (Dickinson & Heslop-Harrison, 1 968; Mattsson, 1976; 

(,uedes, 19821 e dymnospermaí (Kohr, 1977) e mesmo em Hepática? (Denizot, 1976) 

foi implicado o plasmalema A semelhança destas lamelas com as unit membrane' 

foi fortemente contestada por Christensen k Horner (1974) que sugeriram tratar se 

apenas de interlaces lipidicas originadas de novo as quais se associava outro 

material, possivelmente de natureza proteica, de que fariam parte uma ou varias 

enzimas envolvidas na síntese da esporopolenina. 

Durante esta fase inicial da formação da parede, no citoplasma dos mierosporos, 

observaram-se os organelos celulares característicos Núcleo com nucleolo volumoso, 

mitocòndnas de pequenas dimensões e cristas desenvolvidas, plastidios com algumas 

lamelas e grãos de amido e corpos de origem nucleolar, possivelmente responsáveis 

pela repopulaçào dos nbossomas De salientar, a intensa actividade dos dictiossomas, 

em elevado numero e extremamente activos, produzindo numerosas vesículas. A 

distribuição das vesículas pelo citoplasma e a localização de algumas delas entre o 

plasmalema e a parede de calose, sugerem que estas formações funcionam como 
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veículo de transporte, excretando o seu conteúdo no exterior do citoplasma. Na 

realidade, não podemos excluir a hipótese de que o Golgi intervenha, pelo menos em 

parte, na produção e transporte do material polissacarídico constituinte da 

primexina, cuja deposição ocorre nesta fase da microsporogénese Estas observações 

estão de acordo com outras efectuadas nas tétradas de Helleborus L. (Echlin & 

Godwin, 1969), Lilium L. (Dickinson, 1970 a), Abies Miller (Lepousé, 1970), Pmus 

L. (Dickinson, 1971 b; Willemse, 1971 a,e). Gasteria Duval. (Wtltemse, 1972), 

Mahonia Nutt. (Roland-Heydacker, 1979) e Ceratozamia Brongn (Audran, 1981) A 

actividade dos dictiossomas diminui significativamente no final desta fase, embora os 

outros organelos celulares não sofram grandes alterações O ciclo de transformação 

dos dictiossomas, com fase activa no inicio do estádio de tètrada e diminuição de 

actividade no final desta fase, foi também salientado durante o mesmo período da 

microsporogénese em Pinus sylvestns L. (Willemse, 1971 c) mas diferente do 

observado em Rhoeo discolor Hance, Begonia semperíiorens L , Cleome spinosa L, 

Saintpauliaíonantha Wendl. e HeJieborusíoeúdus L. (Abreu & Dexheimer, 1973) 

2.3 FASE FINAL DA FORMAÇÃO DA PAREDE 

A libertação dos microsporos uninucleados, fase em que se forma 

completamente a parede do grão de pólen, efectua-se pela dissolução rápida da 

parede de calose. Esta dissolução mediada pela calase, origina oligossacarideos com 

ligação 6-1,3 (ex. laminaribiose e laminaritriose) os quais libertam resíduos de 

glucose que se acumulam no lóculo da antera. Foi até sugerido (Larson & Lewis, 

1962; Eschrick, 1964; Waterkeyn, 1964) que os produtos solúveis, resultantes da 

dissolução deste polímero polissacarídico, intervém no metabolismo dos microsporos 

e funcionam como substrato para a síntese da esporopolenina. 

Nesta fase, os espinhos e a nexina 1 aumentam consideravelmente de volume, 

sendo bem evidentes, na região dos poros, as estruturas lamelares com depósitos de 

esporopolenina de um e do outro lado da estrutura membranosa. 

De salientar, a formação de um novo estrato, sob a camada continua e 
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homogénea da nexina 1. Trata-se de uma camada granular, de espessura variável, 

designada nexina 2, que é consideravelmente mais espessa na região dos poros, onde 

a nexina 1 é interrompida. Nesta fase da formação da parede, imediatamente após a 

libertação dos micrósporos, registou-se a presença de glóbulos osmiofilicos de 

estrutura e densidade electrónica semelhante às da esporopolenina da sexina e da 

nexina 1 Estes grânulos densos localizam-se perferencialmente entre o plasmalema e 

a parede, por vezes, em contacto íntimo com a nexina 1 e, outras vezes, disseminados 

na nexina 2. Em alguns micrósporos foi possível observar estas formações no 

citoplasma periférico, às vezes em associação com vesículas membranosas, mas 

normalmente livres. Na maioria das espécies estudadas não se encontram referências 

a estas formações, embora grânulos semelhantes aos observados em Cucurbita 

polymorpha Duch. tenham sido referidos entre o plasmalema e a exina de PopuJu* 

tremula L. (Rowley & Erdtman, 1967) e de Canna generahs Bailey (Skvarla & 

Rowley, 1970), no citoplasma dos micrósporos de HeJJeborus fœtidus L. (Echlin & 

Godwin, 1969) e na nexina 2 e intina de Lens Miller e Pisum L. (Biddle, 1979). É 

provável, tal como foi indicado para estas espécies, que estes grânulos densos, que 

parecem provir do citoplasma da célula haplóide, intervenham de algum modo para a 

formação da nexina 2 uma vez que nesta camada não foram observadas as lamelas 

ou white lines que se responsabilizaram, em parte, pela formação e crescimento das 

outras camadas da exina. 

É na fase de microsporo uninucleado, antes da divisão mitótica, que se completa 

a parede, com a deposição da intina que é a camada situada mais internamente, 

imediatamente exterior ao plasmalema e continua à volta da superfície do 

protoplasto. Esta camada é constituída por polissacandeos, nomeadamente pectinas, 

hemicelulose e celulose (Roland, 1971; Southworth, 1973; Hara et ai., 1977; 

Heslop-Harnson & Heslop-Harnson, 1982) e calose (Waterkeyn, 1964; Albertini & 

Souvrè, 1978; Ashford & Knox, 1980) juntamente com proteínas (Heslop-Harrison, 

1975, 1979). 

A observação de camadas concêntricas na intina sugere uma deposição por fases 
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(Stanley & Linskens, 1974) tendo mesmo sido referidos estratos citoquimicamente 
distintos (Heslop-Harrison & Heslop-Harrison, 1980; Heslop-Harrison & 
Heslop-Harrison, 1982). Em Lilium longiflorum Thunb. a intina foi subdividida em 
três camadas (Nakamura, 1979; Nakamura & Miki-Hirosige, 1985) e, nas gramíneas é 
de salientar a camada mais externa da intina, conhecida por camada Z 
("Zwischenkorper") constituída por pectinas. Em várias Monocotyledoneae foram 
consideradas duas camadas distintas na intina: uma camada externa (intina externa) 
constituída essencialmente por polissacarideos pécticos e outra camada interna 
(intina interna) onde predominam os compostos celulósicos (Kress & Stone, 1982, 
1983), enquanto que a intina do pólen de Amphibolis griffithii J.M.Black constitui 
excepção (McConchie et ai., 1982) pelo facto de apresentar uma distribuição 
uniforme de polissacarideos e proteínas. 

Em Cucurbita polymorphs Duch. a deposição da intina foi efectuada por 
intervenção de vesículas resultantes da actividade dos dictiossomas do micrósporo. 
A intervenção do aparelho de Golgi na formação deste estrato da parede do pólen foi 
também indicado para a maior parte das espécies estudadas (Heslop-Harrison, 1968 
b,c, 1975; Echlin Sc Godwin, 1969; Mepham & Lane, 1970; Argue, 1971; Roland, 1971; 
Dunbar, 1973 a; Roland-Heydacker, 1979; Stone et al., 1979; Willemse & Reznickova, 
1980; Sangwan & Camefort, 1983; Suarez-Cervera & Seoane-Camba, 1986) embora 
noutros casos tenham sido envolvidos os microtubules (Mattsson, 1976; Owens & 
Dickinson, 1983), os plasmalemassomas (Rowley & Skvarla, 1974 b) e vesículas 
originadas a partir da membrana nuclear interna (Gullvâg, 1970). 

Durante o desenvolvimento desta camada, túbulos ou folhetos membranosos 
resultantes da evaginação do plasmalema são incorporados, quer em toda a 
superfície (Knox, 1971) quer preferencialmente junto dos poros (Knox & 
Heslop-Harrison, 1970), tal como observamos em Cucurbita polymorphs Duch.. Em 
mais de 50 famílias de plantas vasculares foram detectadas, nestas inclusões 
membranosas da intina, a actividade de variadas enzimas sintetizadas no citoplasma 
do gametófito (Knox & Heslop-Harrison, 1969,1970), nomeadamente a fosfatase 
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ácida, esterase não especifica, amilase, protease e ribonuclease. Técnicas citoquimicas 

a nível ultraestrutural confirmaram a localização da fosfatase ácida (Horvat, 1969; 

Knoi & Heslop-Harrison, 1971 a; Nakamura, 1979), tendo também sido detectada 

actividade de DNAse em vesículas distribuídas ao longo da intina (Vaughn, 1982). 

Algumas destas enzimas hidrolíticas foram relacionadas com fenómenos de 

germinação e penetração do tubo polinico no estigma (Knox & Heslop-Harrison, 

1970) enquanto que outras proteínas (antigenios e alergénios) foram relacionadas 

com reacções de compatibilidade (Knox, 1971; Heslop-Harrison, 1971 a; Knox & 

Heslop-Harrison, 1971 b). 

Após a diferenciação do micrósporo, com a formação de um grande vacúolo 

central que faz deslocar o núcleo para a periferia do citoplasma, (situação que 

antecede a divisão mitótica para originar o grão de pólen binucleado) e após a 

deposição da intina, a esporoderme está já completamente formada. Desconhece-se, 

até ao momento, qualquer estudo sobre a ultraestrutura da parede do pólen de 

Cucurbita poiymorpha Duch. embora a estrutura e morfologia da parede do pólen 

das Cucurbitaceae tenham já sido descritas a nível de microscopia óptica (Awasthi, 

1962; Marticorena, 1963; Jeffrey, 1964; Saad, 1964; Keraudren-Aymonin et ai., 

1969). Estes autores descrevem, para o género Cucurbita L., grãos esferoidais, com 

diâmetro médio de 150-200 |im e recobertos de espinhos. Os poros são circulares e 

esferoidais, tendo sido referido e de acordo com as nossas observações, com mais 

frequência 7 poros. No entanto, as diversas observações efectuadas permitiram 

encontrar, embora com reduzida frequência, 8 e 9 poros. Esta variação do número de 

poros foi também referida para Cucurbita maxima Duch. (Keraudren-Aymonin et 

ai. 1969) e C. moschata Duch. ex Poiret (Awasthi, 1962). Este último autor refere 

que as alterações do número e tipo de aberturas, serão provavelmente o resultado 

de fenómenos de hibridização. Esta variação do número de poros no pólen da mesma 

espécie foi já apontada para outros casos, nomeadamente, para algumas espécies de 

Malvaceae, cujos grãos de pólen apresentam, também, superfície com espinhos e 

número de aberturas superior a 6 (Saad, 1960). 
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Em Cucurbitapolymorpha Duch. os poros apresentam uma distribuição mais ou 

menos uniforme em toda a superficie do grão. Estudos efectuados com células mães 

de pólen submetidas à acção da colquicina (Dover, 1972) e forças de centrifugação 

(Sheldon & Dickinson, 1983), na sequência de trabalhos de Heslop-Harrison (1971 d), 

permitiram relacionar a posição das aberturas da parede com os microtubules Nas 

células sujeitas a tratamento com este alcalóide, o qual interfere com a formação do 

fuso mitótico, observou-se a formação da esporoderme mas os poros ou não se 

individualizavam ou distribuiam-se irregularmente. 0 mesmo se verificava se as 

células fossem centrifugadas antes da formação do fuso mitótico Foi também 

sugerido que no caso de poros dispersos, o arranjo das aberturas ocorreria, em cada 

micrósporo, independentemente das outras células da tètrada (Muller, 1979). 

Os poros operculados de Cucurbita polymorpha Duch. apresentam o mesmo tipo 

de espinhos que a restante parede do pólen. Os espinhos são de duas dimensões 

diferentes, morfologicamente semelhantes aos que ornamentam a parede dos pólenes 

de algumas Angiospermas, tendo sido referidos no género Hibiscus L. os de 

dimensões mais elevadas, cujo comprimento atinge 33 |im (Erdtman, 1952). 

No material em estudo, os espinhos apresentam uma superficie sem cavidades. 

Porém, o estudo da estrutura interna destes elementos da sexina, revelou a 

existência de pequenas cavidades grosseiramente circulares ou "foramens", 

semelhantes aos já descritos na exina de Parkinsonia acuieaía L (Larson & Lewis, 

1961, 1962), de Poa annua L. (Rowley, 1962 a), de Photmia japonica Benth & Hook 

(Larson et al., 1962), de espécies da tribo Heliantheas das Asteraceae (Skvarla & 

Larson, 1965; Skvarla & Turner, 1969) e de Cosmos bipmnatus Cav (Blackmore & 

Barnes, 1985). Estes "foramens" são cavidades internas que, em algumas Compostas, 

coexistem com aberturas em comunicação com o exterior, normalmente distribuídas 

na base dos espinhos e do tecto (Tomb et ai., 1974; Horner & Pearson. 1978; 

Salgado-Labouriau, 1982). Quanto à função destas cavidades da exina, as opiniões 

divergem. Larson & Lewis (1961) avançaram a hipótese de que representam areas 

de baixa impregnação de esporopolenina estando, de algum modo, relacionadas com a 
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deposição deste constituinte da parede Horner & Pearson (1978) admitem, porém, 

que os foramens" funcionam como canais de armazenamento e transporte de 

materiais para o interior e exterior da exina, podendo também facilitar a expansão e 

crescimento deste estrato da parede. 

Em algumas espécies (Rowley, 1973; Eí-Ghazaly & Jensen, 1985), a exina foi 

caracterizada pela presença de um sistema de microcanais que se distribuíam nesta 

camada da parede. Os microcanais continham material fibrilar, em contacto directo 

com o plasmalema. Quando observados ao microscópio electrónico de transmissão, os 

orbiculos e a exina apresentam-se com aspecto de estruturas uniformes. Porém, 

algumas observações recentes (Rowley & Dahl, 1982; Dunbar & Rowley, 1984; Hesse, 

1985, Southworth, 1985 a,b, 1986) sugerem que estas estruturas não são 

homogéneas, tendo sido descritas unidades ou subunidades de elementos 

esporopoleninicos. 0 diâmetro destas subunidades vai aumentando ao longo das 

diferentes fases de desenvolvimento, possivelmente, por adição sequencial de 

moléculas de esporopolenina. A justaposição e/ou polimerização das subunidades 

originara finalmente a exina e os orbiculos. 

Durante esta fase da deposição completa da parede do grão de pólen de 

Cucurbita polymorpha Duch., os organelos cuja evolução merecem especial atenção 

são os plastídios e o retículo endoplasmático rugoso. 

Nas várias espécies estudadas, os plastídios apresentam comportamento 

diferente. Nesta planta, após a rediferenciaçâo que estes organelos atravessaram 

durante a méiose, assiste-se a um aumento significativo da quantidade de amido. 

Desde o estádio de tétrada, o nUmero de grãos de amido por plastidio vai 

aumentando, ate que na fase de micrósporo vacuolizado se observam vários grãos 

deste polissacandeo de reserva no estroma destes organelos, que podem, então, 

classificar-se como amiloplastos Entre esta espécie e as descritas na literatura da 

especialidade, há grande diversidade de períodos durante os quais se observa amido 

nos plastídios. Em posições extremas encontra-se Beta vu/gar/sL. em que se observa 
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amido em todas as fases da microsporogénese (Hoefert, 1969) em contraste com o 
"clone" Piemonte de Allium sativum L. no qual não foi observado amido em 
qualquer célula da antera (Gori & Ferri, 1982). A ocorrência de plastídios com amido 
foi descrita nos micrósporos uninucleados de várias espécies de Angiospermae 
(Maruyama, 1968; Pacini & Cresti, 1976; Rodriguez-Gracia & Garcia, 1978; Luck & 
Jordan, 1980; Willemse & Reznickova, 1980; Dickinson, 1981 a,b, 1982; Dickinson & 
Willson, 1983) enquanto que noutras espécies, nomeadamente, em Rhoeo discolot 
Hance (Abreu & Dexheimer, 1973), Impatiens balsamina L. (Dupuis, 1974) e Daturâ 
metei L. (Sangwan & Camefort, 1983) os plastídios não acumulavam este hidrato de 
carbono. 

Em alguns casos, foram sugeridas hipóteses sobre a génese e degradação do 
amido. Em Sc/lia non-scripta H. & L. foi sugerido que o amido, cuja deposição se 
iniciava nos plastídios do microspore tinha como origem a camada especial de calose 
que se degrada para a libertação das células (Rodriguez-Garcia & Garcia, 1978) 
enquanto que Dupuis (1974) relacionou o desaparecimento do amido dos plastídios 
do micrósporo uninucleado com o início da organização da exina. Em Liiium L. a 
síntese do amido foi associada a inclusões presentes no estroma dos plastídios e 
designadas por "membrane particle association" (MPA), que testes citoquímicos 
demonstraram conter elevada percentagem de hidratos de carbono (Dickinson & 
Willson, 1983). 

0 retículo endoplasmático rugoso apresenta aspectos peculiares no micrósporo 
uninucleado de Cucurbita polymorpna Duch.. As cisternas rugosas exibem aspectos 
diversos com dimensões variadas, dilatando-se e acumulando material finamente 
granular, possivelmente de natureza proteica. Não se conhecem na literatura da 
especialidade, referências a inclusões proteicas no retículo rugoso dos micrósporos, 
embora no pólen de Gossipium hirsutum L. (Fisher et al... 1968) tenham sido 
descritas bolsadas de retículo endoplasmático que armazenam proteínas, lípidos, 
hidratos de carbono e RNA, no pólen de Maius comunis Poiret (Cresti et al., 1983) 
cisternas dilatadas de retículo rugoso armazenem proteínas de reserva, e reservas 
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proteolipidicas se acumulem no retículo do gametófito feminino de Ginkgo hiloha L. 

IDexheimer, 1975). mas cuja morfologia é, em qualquer dos casos, distinta da que 

observamos 

No entanto, são variadas as referências, nas células das plantas, a dilatações das 

cisternas do retículo rugoso acumulando material granuloso, filamentoso, tubular ou 

mesmo cristalino. Assim, foram descritas estas inclusões nos pêlos radiculares de 

Raphanus sativus l (Bonnett & Newcomb, 1965), no nucelo de (hssipium htrsutum 

L ( (ensen, 1965), em elementos crivosos das folhas de isoetes muricata Dur. 

íKruatrachue & Evert, 1974), nas células em diferenciação do xilema das folhas de 

Mimosa pudica l. (fisau, 1975 b), em vários géneros de Brassicacese (Cresti et ai., 

1974; Hoefert, 1975; Jwrgensen et ai., 1977; Ponzi et ai, 1978) e Capparaceae 

(Jorgensen et ai, 1977; Ponzi et ai, 1978; Behnke & Eschlbeck, 1978). em células de 

tecido caloso de Armoracia Gilih (Gailhofer et ai , 1979), nas células basais da lígula 

de Isoetes lacustns L (Kristen & Biedermann, 1981), e também em células de 

caules jovens de duas espécies de fthipsalis Gaertn (Santos & Salema, 1983). 

Aspectos semelhantes foram também observados em células animais, 

nomeadamente, em fibroblasts durante a síntese de colagéneo (Goldberg & Green, 

1964; Ross & Benditt, 1964) e em células do endotélio vascular de ratos (Weibel & 

Palade, 1964). 

No mtcrôsporo de Cucurbita polymorpha Duch. as cisternas do retículo 

endoplasmático acumulam material densamente granular, com aspecto muito 

semelhante ao originalmente observado por Bonnett & Newcomb (1965). surgindo 

também apensos às membranas do retículo, ribossomas livres e outros em agregados 

tipo polissoma. A função destas inclusões proteicas nas cisternas dilatadas de 

retículo endoplasmático rugoso é ainda obscura. Em Mimosa pudica L. (Esau, 1975 

b) e isoetes muricata Dur (ICruatrachue & Evert, 1974) foi sugerida a sua relação 

com a formação dos espessamentos secundários das paredes celulares, embora, no 

segundo caso. não tenha sido excluída a hipótese de funcionarem apenas como 

substâncias ergásticas. Jensen il965) e Ponzi e colaboradores (1978) adiantaram a 
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hipótese de que estas acumulações funcionem como reservas proteicas ou 

enzimáticas, essenciais à nutrição e/ou desenvolvimento, durante a embriogénese. 

Esta última sugestão parece ser a mais aplicável as acumulações do microsporo 

devendo, provavelmente, constituir material de reserva a ser utilizado aquando da 

germinação do tubo polínico. 
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3 ACÇÃO DE AGENTES QUÍMICOS NAS ANTERAS DE CUCURBITA 

POLYMORPH A DUCH 

3.1 ACIDO GIBERELICO 
Nas células das plantas, o acido giberelico interfere com variados processos 

metabólicos, alguns dos quais se traduzem em alterações a nível ultraestrutural. Nas 

células de aleurona das sementes de Hordeum vulgare L. (Jones, 1969 a,b) , o ácido 

giberelico induziu um aumento considerável das cisternas do retículo endoplasmático 

rugoso, as quais se distribuíam paralelamente, em agregados. Acção semelhante se 

registou no retículo rugoso das células polinicas de Cucurbita polytnorpha Duch. Na 

camada de aleurona, após esta fase de latência, assistiu-se, também, ao aumento do 

numero de ribossomas, associados as membranas do retículo, que adquiriam a 

configuração polissomica, iniciando-se então a síntese de uma enzima hidrolitica, a 

oí-amilase, que ia actuar sobre o amido do endosperma das sementes. Seguia-se então, 

a fragmentação do retículo em numerosas vesículas, às quais se associava o 

transporte datx-amilase Resultados semelhantes foram descritos por Vigil & Ruddat 

M 973), Armstrong & Jones (1973) e Obata (1979), tendo este ultimo autor referido 

que a proliferação do retículo endoplasmático rugoso ocorria durante o período de 

síntese da enzima e a secreção se traduzia apenas por uma aproximação do retículo 

com o plasmalema. 

Nos cotilédones de Lactuca saúva L. (Das, 1973), a acção do acido giberelico 

motivou o desaparecimento do amido dos plastídios assim como diminuição do 

sistema lamelar Assistiu-se também ao aumento do volume do nucléolo e diminuição 

dos polissomas no citoplasma Em cloroplastos isolados do hipocótilo de Cucumh 

sativus L. (Katsumi et ai., 1982; Kazama & Katsumi, 1983, 1984), o ácido giberelico 

conduziu à degradação do amido, embora este hidrato de carbono não sofresse 

qualquer alteração, se a hormona actuasse após a incubação dos plastídios numa 

solução de sacarose Os autores concluíram, assim, que a degradação do amido, por 

acção do ácido giberelico, é devida à inibição da síntese do amido mas não acelera a 

sua degradação. 
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Em folhas de Digitaria decumbens Stent, verificou-se um aumento da actividade 

das enzimas degradativas do amido, após incubação com o ácido giberélico (Carter et 
ai., 1973) e durante o desenvolvimento do embrião de duas espécies de Medicagc 
Tour, foi também sugerida uma relação directa entre a síntese do ácido giberélico, 
que ocorre nestas células, e a degradação do amido (Sangduen et ai., 1983). 

Efeitos opostos foram referidos no gametófito de Lygodium fJeiuosum (L.) Sw. 
(Trivedi & Kher, 1977) onde o ácido giberélico, além de favorecer o aumento do 
número de ribossomas, dictiossomas, mitocôndrias e cloroplastos, provocou também , 
nestes últimos organelos, a formação de amido. Estas alterações traduziram, por 
conseguinte, um aumento da actividade das células. Nas células do endosperma de 
Ricinus communis L., o ácido giberélico foi responsabilizado pelo aumento da 
actividade de várias enzimas intervenientes no cicio da gluconeogénese (Marriott & 
Northcote, 1975; Wrigley & Lord, 1977; Gonzalez & Delsol, 1981). 

Nas anteras de Cucurbita poJymorpha Duch. não é fácil a explicação do efeito 
do ácido giberélico no amido dos plastídios das células polínicas em méiose. Após 24 
horas de tratamento, observaram-se grãos de amido nos plastídios e após 48 horas o 
tamanho dos grãos era significativamente menor. A razão deste comportamento 
torna-se ainda mais obscura pois, tal como foi descrito no Capítulo 2 dos Resultados, 
os plastídios apresentam amido antes da méiose, o qual vai progressivamente 
desaparecendo, deixando de se observar entre as fases de zigóteno e de paquíteno. 
Não é, assim, de excluir a hipótese de que as imagens observadas ao fim de 24 e de 
48 horas coincidam, respectivamente, com a fase anterior e final do desaparecimento 
do amido. Nesta situação, o ácido giberélico não deve ter exercido qualquer acção no 
amido já existente nos plastídios, tal como foi referido nos plastídios de Cucumis 
sativus L., quando a hormona exercia a sua acção após a incubação dos plastídios em 
meio com sacarose, o que conduzia à síntese do amido (Katsumi et ai., 1982; Kazama 
& Katsumi, 1983, 1984). Em culturas de tecidos derivados de anteras de Heiianthui 
annuus L. (Santos & Salema, 1984), o ácido giberélico, presente no meio de cultura, 
também não impediu a formação de amido nos plastídios. 
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Se, no entanto, se estava em presença dum estádio anterior à fase de degradação 
do amido, então é possível sugerir que a diminuição da quantidade de amido seja 
devida à acção do ácido giberélico, embora esta acção não se manifestasse durante a 
fase inicial de 24 horas. Assim, e tal como foi referido para as células de aleurona 
(Jones, 1969 a,b) poderá existir um período de latência, após o qual as enzimas 
hidrolíticas são sintetizadas. 

Os trabalhos publicados sobre a acção do ácido giberélico em diferentes tecidos 
apresentam, como referido, resultados contraditórios. Enquanto que nas células de 
aleurona se assiste ao aumento da síntese da o(-amilase, a actividade desta enzima 
não é afectada quando a hormona é fornecida a culturas de tecido caloso de Nicotiana 
tabacum L. (Leung & Thorpe, 1985). Mesmo nas células de aleurona de Hordeum 
vulgare L., a hormona estimulou a libertação de sacarose mas não teve qualquer 
influência na síntese do dissacarídeo (Chrispeels et ai., 1973). Já em 1972, Paleg & 
West tinham referido que, nas células do endosperma que continham amido não era 
observado qualquer efeito das giberelinas, enquanto que se desencadeava uma série 
de processos metabólicos quando a hormona atingia a camada de aleurona 
circundante. Resultados paralelos registaram-se no material em estudo pois, embora, 
o ácido giberélico alterasse o metabolismo das células polínicas, não teve qualquer 
efeito sobre o tapete que as rodeia. Resultados antagónicos foram também 
encontrados em culturas de tecidos, no que respeita à acção desta hormona na 
diferenciação de elementos de xilema (Minocha & Halperin, 1974; Phillips & Dodds, 
1977; Watson & Halperin, 1981). 

Na realidade, o efeito produzido varia grandemente com o tecido em causa e a 
concentração utilizada. Podemos, no entanto, verificar que nas anteras de Cucurbita 
poJymorpha Duch., o ácido giberélico interferiu com o desenvolvimento das células 
mães do grão de pólen, alterando de algum modo a actividade metabólica destas 
células. 
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3.2 ACIDO MEVALONICO 

A presença de carotenóides nas anteras das plantas é conhecida desde longa 

data, encontrando-se também estes compostos nas algas e fungos que produzem 

esporos (Shaw, 1971). A fim de relacionar os carotenóides com a esporopolenina 

presente na parede dos grãos de pólen, Brooks & Shaw (1968 a,b, 1971) e Shaw 

(1971) decidiram realizar a polimerização oxidativa de vários carotenóides, 

utilizando diferentes condições experimentais e vários catalizadores. Assim, vários 

carotenóides, incluindo o í3-caroteno, e ésteres de carotenóides, polimerizados nas 

mesmas condições, originaram, na maioria dos casos, polímeros semelhantes à 

esporopolenina natural. 

A incorporação de precursores radioactivos nos carotenóides tem sido utilizada 

para estudar a sua localização no pólen em desenvolvimento e aprofundar as 

inter-relações do pólen com o tapete. Os precursores mais utilizados foram o 

^H-acetato, o ^C-mevalonato e a ^H-colina. Quanto ao precursor presentemente em 

estudo, o mevalonato, os resultados não tém sido concordantes. Este precursor não foi 

incorporado nas anteras de Gerbera jamesonu Hook. (Southworth, 1971) enquanto 

que em LiJium L. se verificou a incorporação do mevalonato na anteroxantina, 

embora este composto não fosse significativamente detectado na esporopolenina 

(Brooks & Shaw, 1977, 1978). No entanto, Albertini e colaboradores (1981 a) 

demonstraram, através de estudo autorradiográfico a nível de microscopia óptica, a 

incorporação de ^C-mevalonato na exina do pólen em desenvolvimento de Rhœc 

discolor Hance, assim como no citoplasma do tapete, a partir da fase de tétrada. 

Nas anteras do material em estudo, o ácido mevalónico (sob a forma de lactona) 

foi fornecido a hastes florais imersas em solução aquosa do composto. 0 tratamento 

motivou alterações significativas da ultraestrutura das células mães do pólen, que se 

traduziram, essencialmente, pelo aparecimento de grânulos de aspecto e densidade 

electrónica semelhantes aos depósitos de esporopolenina das células do tapete. Como 

o mevalonato é um precursor dos carotenóides, parece possível sugerir que a 

aplicação exógena desencadeou todo o processo de síntese da esporopolenina. Parece, 
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no entanto, que este processo biossintético ocorreu, prematuramente, durante o 
desenvolvimento ontogénico da antera pois, no estádio normal, só durante a fase de 
tétrada se inicia a deposição dos primeiros elementos esporopoleninicos, que vão 
contribuir para a formação da parede do pólen.Durante a microsporogénese normal, é 
na primeiina, camada disposta entre o plasmalema e a calose das tétradas, que se 
depositam os precursores esporopoleninicos, funcionando a primexina como molde 
para a parede em formação (como referido no Capítulo 2.2 dos Resultados). É 
provável que a inexistência de primexina nas células mães justifique a disposição 
desordenada dos depósitos de esporopolenina. 

Nas células das plantas, os plastídios têm sido responsabilizados pela síntese 
dos carotenóides, pelo menos a partir da formação do mevalonato. Vários trabalhos 
têm referido a síntese de carotenóides, ocorrendo tanto em cloroplastos como em 
cromoplastos e estioplastos (Rogers et ai., 1966; Treharne et ai., 1966; Subbarayan et 
ai., 1970; Bickel & Schultz, 1976; Ridley & Ridley, 1979; Grumbach & Forn, 1980; 
Camará et al, 1982, 1985 a,b; Camará, 1984; Beyer et al., 1985; Kleinig & Beyer, 
1985). No material em estudo e após o fornecimento do mevalonato, não foi possível 
relacionar, ultraestruturalmente, os plastídios com a deposição do material 
electronicamente denso semelhante à esporopolenina.Estes depósitos, além da sua 
localização preferencial no plasmalema, foram também observados em relação com 
as cisternas de retículo endoplasmático rugoso, que exibia um certo grau de dilatação 
com a formação de vesículas, o que o assemelhava ao sistema elaborado de retículo 
endoplasmático rugoso característico das células do tapete desta espécie. A 
inexistência, pelo menos aparente, de qualquer relação nestas células, entre a síntese 
de carotenóides e os plastídios poderá ter explicação noutros trabalhos publicados 
que localizam, pelo menos alguns dos passos da biossíntese dos carotenóides, em 
outros compartimentos celulares. Assim, algumas das enzimas responsáveis por estas 
reacções biossintéticas foram localizadas no citoplasma de folhas variegadas, sem 
cloroplastos, de Pelargonium L. e Hibiscus L. (Rogers et ai., 1966) e dos cotilédones 
de CucumisL. (Loomis & Battaile, 1963). na fracção microssómica de plântulas de 
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Pisum sativum L. (Brooker & Russell, 1975 b) e nos proplastídios e mitocôndrias do 

endosperma de Ricinus communis L. (Green et al., 1975). Sabe-se também que a 

síntese dos carotenóides em ChJamydomonasreinhardtii Dang, é dependente do DNA 

nuclear (Sirevâg & Levine, 1973). Estudos realizados com um inibidor da síntese dos 

carotenóides, mostraram que o produto não podia penetrar nos cloroplastos em 

desenvolvimento, pelo que o seu efeito inibidor deveria ser exercido a partir do 

citoplasma (Ridley & Ridley, 1979). Nas folhas de Triticum L. e nos frutos de 

Capsicum L. (Camará, 1984) verificou-se que a síntese duma das enzimas do 

metabolismo dos carotenóides, a sintetase do fitoflueno, e sintetizada nos ribossomas 

80 S Finalmente, o estudo da biossíntese dos carotenóides em Neurospora crassa 

Shear & Dodge (Mitzka-Schnabel & Rau, 1980, 1981) revelou que a actividade 

máxima da génese dos carotenos (cerca de 80%) estava localizada em duas fracções 

membranares, que incluíam a membrana citoplasmática e, em particular, as 

membranas do retículo endoplasmático. 

Todos estes resultados parecem sugerir que este processo metabólico possa 

resultar da intervenção de vários organelos celulares ou que, pelo menos, algumas 

das enzimas intervenientes sejam sintetizadas em determinado local e depois 

transportadas para o local de síntese 

A biossíntese dos carotenóides nas anteras das plantas ainda não está 

totalmente esclarecida, desconhecendo-se os mecanismos bioquímicos que controlam 

a síntese destes pigmentos, a partir de precursores metabólicos comuns em vez de, 

alternativamente.conduzirem à síntese de esteróides ou de outros compostos (Stanley 

ScLinskens, 1974). 

3 3 COLQUICINA 
Os trabalhos que se conhecem sobre a acção da colquicina nas anteras das 

plantas superiores, durante a méiose, visam apenas os efeitos produzidos na divisão 

nuclear e nos cromossomas, omitindo quaisquer outros efeitos a nível citoplasmático, 

que possam interferir no desenvolvimento do gametófito. 0 efeito da colquicina foi 
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ensaiado nas anteras, em cultura (Walker, 1957; de la Pena & Puertas, 1978; de la 

Pena et ai., 1979) ou em hastes florais (Driscoll et ai., 1967; Roy, 1975; Bennett et al., 

1979 b; Hotta et al., 1979; Toledo et al., 1979), tendo sido descritas alterações na 

evolução do processo meiótico. De salientar, a inibição do emparelhamento dos 

cromossomas homólogos (Driscoll et ai., 1967; de la Pena & Puertas, 1978) e a 

interferência nos mecanismos e condições de formação dos quiasmata (Dover & Riley, 

1973; de la Pena et ai., 1979; Bennett et ai., 1979 b; Toledo et ai., 1979). A colquicina 

fornecida às células mães do pólen impediu, também, a formação do fuso mitótico nas 

anteras de Tradescantia L. (Walker, 1957), Triticum L. (Dover, 1972) e Zea L. (Roy, 

1975), possivelmente, por ligação às subunidades da tubulina inibindo a 

polimerização dos microtúbulos, induzindo assim a formação de mónadas em vez de 

tétradas. 

A nivel ultraestrutural apenas se conhecem os efeitos da colquicina nas anteras 

de Triticum œstivum L. (Bennett & Smith, 1979 a,b) Tratamentos prolongados 

induziram o aparecimento, nas células do tapete, de inclusões paracristalinas, que os 

autores relacionaram com a actividade funcional destas células (Bennett & Smith, 

1979 a). Porém, nas anteras de CucurbitapolymorphaDuch. independentemente da 

concentração da colquicina, do tempo de tratamento e da fase de evolução do tapete, 

estas células nunca apresentaram estruturas semelhantes às descritas nas anteras do 

trigo.Também nestas anteras e no estádio normal (Bennett et ai., 1979 a) as células 

mães do pólen apresentam feixes intranucleares de microfibrilas que não 

desaparecem por acção da colquicina, embora a concentração utilizada impeça a 

polimerização dos microtúbulos do fuso mitótico (Bennett & Smith, 1979 b). 

Recentemente, no tapete plasmodial de Tradescantia virginiana L (Tiwari & 

Gunning, 1986 d) foi referida a intervenção da colquicina na secreção da 

esporopolenina, conduzindo à deposição desordenada deste biopolimero. 

As alterações observadas nas anteras de Cucurbita poJymorpha Duch após 

tratamento pela colquicina, nomeadamente, a dilatação da cisterna perinuclear e do 

retículo endoplasmàtico, a desorganização dos dictiossomas, o aparecimento de 
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agregados de filamentos e as configurações tipo "nebenkern" do retículo 

endoplasmático rugoso, foram.em parte, já referidas em outras células, após a acção 

deste alcalóide. Assim, nas células meriste m áticas da raiz de Allium cepa L. 

(Wirkus & Meenakshi, 1968) foram descritas invaginações da membrana nuclear 

interna, além da formação de polirribossomas e disposição do retículo liso em 

estruturas multilamelares, e nas células da folha de Sedum telephium L. foi 

observada a dilatação dos grana dos cíoroplastos, surgindo também alterados o 

retículo endoplasmático e as mitocôndrias (Santos, 1979). Estudos bioquímicos 

realizados em células animais, demonstraram a ligação da colquicina a proteínas das 

membranas do invólucro nuclear e do retículo endoplasmático (Stadler &Franke, 

1974). 

Nos axopódios de Actinosphaerium nucleofilum (Barrett) (Tilney, 1968) após a 

desorganização dos microtúbulos por acção da colquicina, observava-se a deposição 

de material finamente fibrilar e de macrotúbulos com cerca de 320 Â de diâmetro, os 

quais se encontravam também, após despolimerização dos microtúbulos, por acção de 

baixas temperaturas (Tilney & Porter, 1967). Os túbulos observados nos micrósporos 

de Cucurbita polymorpha Duch. apresentam diâmetro semelhante aos destes 

macrotúbulos, embora os observados nas células polinicas durante a méiose sejam de 

menores dimensões. Tal como referido por Tilney & Porter (1967) e Tilney (1968) é 

possível que os túbulos, observados depois do tratamento pela colquicina, resultem 

da desorganização dos microtúbulos. A formação de inclusões tubulares, após adição 

desta alcalóide, foi também descrita em células de Allium L. (Deysson, 1975), no 

nucleoplasma e citoplasma de células de cultura de Sedum telephium (Santos, 

1979) e em células animais "in vivo" e em cultura (De Brabender et ai, 1975). 

Quanto à desorganização dos dictiossomas, é conhecida a acção directa ou 

indirecta da colquicina, inibindo fenómenos de secreção por interferência com o 

deslocamento de vesículas derivadas dos dictiossomas, para a periferia da célula. Tal 

situação foi detectada nas células do hipocótilo de Lactuca sativa L. (Srivastava et ai, 

1977) e em algumas células animais (Moskalewki et ai, 1975; Patzelt et ai, 1977; 
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Knudson et al., 1978). 

A formação de agregados concêntricos de cisternas do retículo endoplasmático 

rugoso foi referida, pela acção da colquicina, tanto em células vegetais, 

nomeadamente.nos tubos polínicos de Lobelia erinus L. (Dexheimer, 1966 b) e nas 

células meriste m áticas das raizes de Allium cepa L. (Mesquita, 1966) como em 

células animais (Knudson et ai., 1978).Disposições tipo nebenkern' do retículo 

endoplasmático foram também referidas, tanto em condições normais como 

expérimentais, nos meristemas radiculares de Hyacinthus orientaiis L. em estádio de 

anoxia (Gavaudan et ai., 1960), nos tubos polínicos de Lobelia erinus L. tratados 

pelo cloranfenicol (Dexheimer, 1966 a), nas células meristemáticas da raiz de Allium 

cepa L. após tratamento pelo fenil-uretano (Mesquita, 1968) e por inibidores da 

respiração (Podbielkowska et ai., 1975), nas células dos primórdios foliares de Betula 

verrucosa Ehrh. (Dereuddre, 1971), nos micrósporos uninucleados de Sainípauliã 

ionantha Wendl. (Abreu & Dexheimer, 1973), nas células dos ápices caulinares do 

trigo (Pomeroy & Andrews, 1978 a,b), nos embriões de Pyrus malus L. 

(Bouvier-Durand et ai., 1981) por acção de baixas temperaturas, nas raízes de 

Lycopersicum esculentum Mill. (Morisset, 1983) e também durante a maturação do 

embrião de Sinapsisalba L. (Bergfeld fcSchopfer, 1984). De um modo geral.quer nas 

situações naturais quer em condições experimentais, a formação dos "nebenkerns do 

retículo endoplasmático rugoso foi relacionada com alterações da actividade 

metabólica das células. No presente caso, parece possível sugerir também que os 

agregados reticulares correspondam a uma resposta a alterações do metabolismo, 

devido á acção da colquicina. 

É também possível que as alterações observadas nestas anteras com o 

tratamento pela colquicina resultem de um efeito secundário deste alcalóide. Na 

verdade, sabe-se que a colquicina interfere com variados processos metabólicos, não 

directamente relacionados com a desagregação dos microtúbulos. Assim, a colquicina 

tem sido relacionada com síntese de DNA, RNA e proteínas (Chakraborty & Biswas, 

1965; Gustafsson, 1968; Fitzgerald & Brehant, 1970; Kurmich & Zimmerman, 1972), 
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com mecanismos de processos de secreção (Robins & Juniper, 1980; Godfrey et al., 

1982; Oda et al., 1983), com alterações da ultraestrutura da membrana celular 

(Wunderlik et al., 1973), com o transporte de RNA do núcleo para o citoplasma 

(Agutter & Suckling, 1982; Schumm & Webb, 1982) e também com a estabilidade dos 

polirribossomas (Walker k Whitfield, 1985). 

O facto de se terem observado alterações por acção directa ou indirecta da 

colquicina, tanto nas células do tapete como nas células polínicas, sugere uma 

possivel interferência nas relações entre os dois tipos de células. Tal situação foi já 

referida durante a méiose em Litium spedosum Thunb. (Bennett et ai.. 1979 b), 

tendo os autores adiantado a hipótese de que o alcalóide interfere com o transporte 

entre o tapete e os microsporócitos. 

3.4 GLUCOSE E SACAROSE 

No pólen, a glucose e a sacarose são os açúcares livres que se encontram em 

maior concentração. A quantidade relativa destes compostos varia consoante as 

espécies e as condições fisiológicas (Stanley & Linskens, 1974) O mesmo se verifica 

quanto à presença de amido. Baker & Baker (1979, 1982) verificaram que as 

Angiosperme compreendem familias caracterizadas por possuírem pólen com amido, 

enquanto que o pólen de outras famílias não o acumulam. Dentro da mesma família, 

algumas espécies apresentam pólen com amido e outras sem este hidrato de carbono. 

Nas células mães do grão de pólen, durante a méiose, é variável a presença de 

amido nos plastídios. Em alguns casos (Heslop-Harrison, 1963 a; Vasil & Aldrich, 

1970; Audran, 1978, 1981; Albertini & Souvré, 1978; Souvre, 1981) os plastídios 

acumulam amido durante a méiose, enquanto que noutros este polissacandeo não se 

deposita neste estádio (Dickinson & Heslop-Harrison, 1970 b; Luck k Jordan, 1980) 

ou só se observa durante algumas fases (Maruyama, 1968). 

Também nas células do tapete, a presença ou ausência de amido é variável 

consoante as espécies e, na mesma espécie, durante a microsporogènese. Durante o 

período meiótico, foram observados plastídios com amido no tapete de P/nus L. 
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(Willemse, 1971 b), Ceratozamia Brongn. (Audran, 1978), Lens Miller (Biddle, 1979) 

e Parthenium hysterophorus L. (Rudramuniyappa, 1985), mas sem amido no de 

Tradescantia L. (Mepham & Lane, 1969 b), Antirrhinum L. (Lombardo & Carraro, 

1976 a) e Rhoeo discolor Hance (Souvrè & Albertini, 1982). 

Para as outras camadas da parede da antera, as referências são escassas, embora 

nas anteras de Zea maysY,. (Panchaksharappa b. Rudramuniyappa, 1974), Iphigenia 

pallidaBak. (Panchakskarappa & Syamasendar, 1974) e Pisuoi L. (Biddle, 1979) se 

tenha observado amido nas células da parede, do endotécio e da camada mediana. O 

mesmo se verificou nas anteras de Lilium candidum L. (Reznickova & Willemse, 

1980), tendo os autores admitido que este produto de reserva forneça os precursores 

essenciais para o pólen em desenvolvimento. 

No material em apreço, não se observou, durante a méiose, amido nas células da 

parede da antera e, no tapete e nas células mães do grão de pólen, este hidrato de 

carbono só se evidenciou no período pré-meiótico e no início deste estádio de divisão. 

Após o tratamento das anteras com glucose, registou-se um aumento do número de 

grãos de amido por plastídío, no início da méiose. Depois da deposição da parede de 

calose, e tal como no estádio normal, os plastídios não acumulavam amido. O mesmo 

se verificou nas células do tapete, embora nos plastídios das células da parede se 

acumulasse este polissacarídeo 0 tratamento com a sacarose não induziu a formação 

de amido em qualquer dos diferentes tipos de células constituintes da antera. 

Os resultados observados parecem sugerir que a glucose penetrou facilmente as 

células mães do pólen mas a parede de calose passou a impedir a passagem deste 

monossacandeo. Estas observações estão em contradição com as de Southworth 

(1971) e de Albertini & Souvré (1978) que concluíram, através de estudos 

autorradiográficos, que a glucose passava livremente através da calose dos 

micros por ócitos. A parede de calose foi, no entanto, considerada como um filtro 

molecular", permitindo a passagem de nutrientes mas impedindo a penetração de 

moléculas de dimensões mais elevadas como, por exemplo, a timidina tritiada 

(Heslop-Harnson & Mackenzie, 1967). 
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Pode também admitir-se a hipótese de que a glucose tenha penetrado a parede 

de calose mas tenha sido impedida de atravessar o invólucro dos plastídios. Esta 

hipótese parece pouco provável pois sabe-se que o invólucro dos cloroplastos parece 

permitir a passagem de glucose (Heber, 1974; Walker, 1976; Heber & Heldt, 1981 ) e 

nas células da parede da antera a passagem efectuou-se pois, ao contrário do 

processo ontogénico normal, depositou-se amido nos plastídios Embora o transporte 

da glucose seja inibido por uma concentração elevada do composto no meio (Schâfer 

et ai., 1977), este monossacarídeo, que constitui grande parte dos produtos 

resultantes da degradação do amido (Heldt et ai., 1977; Peavey et ai., 1977), é 

transportado por meio de um translocador específico associado à membrana interna 

do invólucro plastidial (Schafer et ai., 1977). 

Experiências realizadas com hastes florais isoladas de cravo {Dianthus L.) 

mergulhadas em soluções aquosas de glucose, mostraram que a glucose é 

transformada em sacarose antes de ser translocada para as flores (Ho & Nichols, 

1975). A sacarose acumula-se então nas peças florais e nas folhas e tem de ser 

posteriormente hidrolisada para que glucideos livres sejam utilizados pela flor 

(Paulin, 1979; Paulin & Droiilard, 1982) 

Em face destas considerações, e admitindo a hipótese de que o mecanismo de 

transporte da glucose nas hastes florais de Cucurbita po/ymorp/ra \)uch é análoga à 

observada em DJaníhusL., poderíamos avançar a hipótese de que, nas anteras desta 

Cucurbitaceae em estudo, não se encontrem as enzimas necessárias á hidrólise da 

sacarose. Esta mesma hipótese poderia aplicar-se ao facto de não se ter observado a 

formação de amido, quando se forneceu uma solução de sacarose às hastes florais. Na 

verdade, diversos estudos efectuados em vários laboratórios, mostraram que o 

invólucro dos cloroplastos é impermeável à sacarose e que este composto não é 

sintetizado nestes organelos isolados (Heber & Willenbnnk, 1964; Nobel, 1969; Heldt 

& Sauer, 1971; Wang & Nobel, 1971; Walker, 1976; Avigad, 1982). 0 mesmo se 

verificou nos amiloplastos de tecidos de reserva, onde a sacarose é previamente 

hidrolisada em trioses fosfato, antes que os átomos de carbono penetrem no plastídio 



172 

(Liu & Shannon, 1981; Preiss, 1982). Esta teoria não tem sido, no entanto, partilhada 

por todos os autores. Estudos efectuados com sementes de trigo (Jenner, 1974), 

embriões de soja (Thome, 1982) e discos foliares de Phaseolus coccinius Lamk. 

(Daie, 1985) concluiram que a utilização da sacarose não está dependente da 

hidrólise extra ou intracelular. Thorne (1982) adiantou mesmo que a entrada do 

açúcar para os vacúolos e para os proplastidios se faz com a molécula de sacarose 

intacta 

De salientar, contudo, que experiências realizadas com culturas de pólen de 

Pinus mugo Turra (Nygaard, 1977) mostraram que a sacarose incorporada no meio 

de cultura, e ai hidrolisada em frutose e glucose antes de ser utilizada, durante o 

crescimento do tubo polínico e na síntese do amido. Situação idêntica foi descrita 

durante a germinação do pólen de Camellia japonica L. (Nakamura et ai., 1980) e de 

Lilium /ongiflorum Thunb. (Deshusses et ai., 1981 ). 

A hidrólise da sacarose é realizada por acção de invertases associadas a parede 

celular ou presentes nos vacúolos. ou pela reacção inversa da catalisada pela sintase 

da sacarose, no citoplasma. A actividade da invertase foi detectada no pólen de 

várias espécies (Brewbaker, 1971; Lendzian & Schafer, 1973; Stanley & Linskens, 

1974; Singh et ai., 1977; Bryce & Nelson, 1979; Nakamura et ai., 1980; Singh k Knox, 

1984). Nestas espécies, a utilização da sacarose para a síntese de polissacarídeos 

far-se-à através da hidrólise da sacarose É, no entanto possível, que esta hidrolase 

não se encontre ou não esteja activa nas anteras de Cucurbita poJymorpha Duch., 

impedindo assim a utilização da sacarose.Tambem não é de excluir a hipótese, 

adiantada por Bryce & Nelson (1979) de que os produtos resultantes da hidrólise da 

sacarose possam ser utilizados em outras vias metabólicas nomeadamente, a glicólise, 

o ciclo das pentoses e a biossintese de polissacarídeos da parede, em vez da síntese 

do amido. 
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4 LOCALIZAÇÃO CITOQUÍMICA DE ALGUMAS ENZIMAS A NÍVEL 
ULTRAESTRUTURAL NAS ANTERAS DE CUCURBITA POLVMORPHA DUCH. 

4.1 HÏDROLASBS 

4.1.1 Fosfatase ácida 

Nas célula? vegetais, a enzima hidrolítica mais extensivamente estudada é a 

fosfatase ácida. Porem, nas plantas, as fosfatases ácidas nào são específicas (Shaw, 

1966; Matile, 1975), característica que facilita o seu envolvimento em vários 

processos líticos na célula. 

As células do tapete de Cucurbtta polytnorpha Duch. apresentaram elevada 

actividade, quando incubadas no meio de Gomori. Assim, manifestaram reacção 

positiva o plasmalema, o invólucro das mitocôndrias e dos plastídios, e os 

dictiossomas. Alguma marcação foi também encontrada no sistema elaborado de 

retículo endoplasmático rugoso. 

Nas células das plantas, são várias as referências, a nível ultraestrutural, desta 

enzima htdrolítica, cujos resultados estão de acordo com os observados neste 

trabalho. A localização citoquímica da fosfatase ácida no plasmalema foi referida no 

tubo polínico de Prunus avium L. (Lin et al., 1977), no pólen de Tradescantia L 

(Horvat, 1969) e de Crocus vernus (L.) Hill. (Knox h Heslop-Harrison, 1971 a) e, 

desde o início da méiose, no tapete de Taxus baccata L. (Pennell & Bell, 1986). 

Parece provável que esta localização traduza, no caso do pólen, a passagem da enzima 

do citoplasma para a intina, onde se deposita. De salientar, o estudo realizado durante 

a microsporogénese em Zanua Hondana A. DC. (Zavada, 1983) em que a actividade 

da fosfatase ácida foi detectada no plasmalema das células do tapete e, nos 

micrósporos durante a formação da esporoderme, aparecia associada ao plasmalema 

e a vesículas citoplasmáticas. Esta localização enzimática levou o autor a sugerir que a 

fosfatase ácida desempenhe um papel importante na esterificação do isopentenil 

pirofosfato, um precursor envolvido no processo de biossintese de carotenóides, 

estando assim implicado na formação da esporopolenina. 

A marcação ao nível do plasmalema foi descrita por outros autores, 
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nomeadamente, em tecidos esporogénicos (Genevès, 1969), em meristemas 

radiculares iPoux, 1970), nos tecidos nutritivos de certas zoocecídeas (Bronner, 

1973, 1974), em células crivosas (Sauter, 1977) em laticíferos em diferenciação 

(Giordani, 1981), em células caulinares (Moore & Walker, 1981) e em células 

estomáticas (Couot-Gastelier & Louguet, 1985) Embora alguns autores não atribuam 

função especial para a fosfatase ácida do plasmalema, outros implicam esta enzima 

no transporte activo de açúcares 

A marcação de fosfatase ácida nas membranas das mitocòndrias e dos plastídios 

tem sido também descrita para algumas células vegetais, embora sejam escassas as 

referências existentes. De referir, a reacção positiva observada nas mitocõndrias das 

células xilémicas de Phaseolus vulgaris L. (Charvat & Esau, 1975), nas células 

floémicas de Nicotiana tabacum L. (Bentwood & Cronshaw, 1976), nas células das 

glândulas digestivas de Drosera capensis L (Dexheimer, 1978 a), nas células 

meióticas de Li/ium L. (Bird et ai., 1983) e nas células epiteliais do escutelo de 

Hordeum vulgare L. (Chaffey & Harris, 1985), embora diversos autores considerem 

os depósitos intramitocondriais de fosfato de chumbo como artefacto. A presença de 

fosfatase ácida nas mitocôndrias das células mães do pólen de Lilium L. (Bird et ai., 

1983) foi relacionada com o início da degradação que estes organelos vão sofrer 

durante a méiose Também, nas células do tapete, após este período de síntese activa, 

os diversos organelos celulares vão degenerando, acabando estas células por sofrer 

uma autólise completa. 

A fosfatase ácida foi também indicada como activa nos cioroplastos das células 

xilémicas de Phaseolus vulgaris L. (Charvat & Esau, 1975) e em proplastídios de 

células das raízes de Vicia faba L. (Gahan & McLean, 1969) e de Lens escuJenta 

Moench. (Nougarède & Pilet, 1976) e nos meiócitos femininos de CapseJIa Medicus 

(Schulz & Jensen, 1981). A actividade desta enzima nos proplastídios do tapete de 

Cucurbita poJymorpha Duch poderá estar, tal como nas mitocôndrias, relacionada 

com o início do processo degenerativo que vai atingir estas células 

Os dictiossomas são, também, dos organelos que manifestam reacção positiva à 
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fosfatase ácida. Tal facto foi descrito nas células meriste m áticas (Poux, 1963 a.b; 

Coulomb, 1969; Gahan & McLean, 1969; Coulomb & Coulon, 1971; Marty, 1972; 

Coulomb & Coulomb, 1972; Pellegrini, 1974), em zonas de abscisão de folhas (Hall & 

Sexton, 1974), em células de elementos condutores de xilema e floema (Charvat & 

Esau, 1975; Bentwood & Cronshaw, 1976), em células de glândulas digestivas 

(Dexheimer, 1978 a) e em vários tipos de células vegetais (Dauwalder et ai., 1969; 

Poux, 1974). A presença de fosfatase ácida nos dictiossomas levou, a maioria dos 

autores, a admitir que estes organelos participam na destruição de elementos de 

origem intra ou extracelular. Este processo realiza-se por intermédio de vesículas 

golgianas que veiculam um certo número de hidrolases activas a pH ácido, 

funcionando de modo análogo aos lisossomas das células animais. 

0 retículo endoplasmático rugoso, característico das células do tapete da espécie 

em estudo, apresentava uma certa actividade da fosfatase ácida, observando-se 

também marcação das membranas de retículo que limitavam as vesículas 

pleomórficas. A marcação do retículo endoplasmático, ainda que nào seja 

característica geral das células vegetais, foi referida por vários autores, em tecidos 

condutores (Catesson & Czaninski, 1967; Arsanto, 1972; Esau & Charvat, 1975; Sauter. 

1977), em colócitos em crescimento (Roland, 1969), em vários tipos de células 

vegetais (Dauwalder et ai., 1969), em células meristemáticas de raiz (Poux, 1970), 

nos esporos de Matteucia struthiopteris (L.) Todd (Olsen & Gullvâg, 1971), nos 

tecidos nutritivos de zoocecídeas (Bronner, 1973, 1974), em células glandulares 

(Dexheimer, 1978 a), em células de aleurona (Pyliotis et ai., 1979), em meiócitos 

femininos de Capsella Medicus (Schulz & Jensen, 1981), em células estomáticas 

(Couot-Gastelier & Louget, 1985) e na epiderme dos óvulos de Gossypium hirsutum 

L. (Joshi et ai., 1985). De salientar, que nos meiócitos de Lilium L.,a fosfatase ácida 

foi também encontrada nas membranas de retículo endoplasmático, dispostas em 

camadas concêntricas (Bird et ai., 1983). Na realidade, as características morfológicas 

do compartimento lítico das células, sugerem que o retículo endoplasmático rugoso é 

o principal local de síntese das enzimas digestivas (Matile, 1975). 
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Trabalhos ultraestruturais e bioquímicos assinalam a actividade da fosfatase 

ácida na parede celular (De Jong et ai., 1967; Poux, 1970; Hall & Sexton, 1974; 

Bronner, 1973; 1974; Esau & Charvat, 1975; Toth & Kuijt, 1977; Dexheimer, 1978 a; 

Giordani, 1981; Joshi et ai., 1985) e no nucléolo das células vegetais (Sanchez-Pina et 

ai., 1980) Nas células do tapete de Cucurbita polymorpha Duch.no entanto, estes 

organelos não apresentavam marcação. 

Às fosfatases ácidas tém sido atribuídas numerosas funções, incluindo 

mobilização de produtos de reserva (Ashford & Jacobsen, 1974; Colson, 1979), 

transporte de metabolitos, nomeadamente, de hidratos de carbono (Catesson & 

Czaninski, 1967, Gahan & McLean, 1969; Dexheimer, 1978 a), autólise do citoplasma e 

das paredes celulares (Poux, 1963 a; Coulomb & Coulon, 1971; Hall & Sexton, 1974; 

Matile, 1975; Giordani, 1981) e diferenciação celular (Fosket & Miksche, 1966; 

Onofeghara, 1972; Catesson, 1973; Shaykh & Roberts, 1974; Bentwood & Cronshaw, 

1976;Dosier&Riopel, 1977; Jacqmard, 1978; Joshi et ai., 1985). 

A actividade de fosfatase ácida demonstrada nas células do tapete de Cucurbita 

polymorpha Duch poderá estar relacionada com a principal função destas células, 

que é o transporte de substâncias para o pólen em crescimento. Também não é de 

excluir a hipótese, principalmente no caso dos organelos sequestrados nas vesículas 

pleomórficas resultantes da actividade do retículo endoplasmático, que a enzima 

participe no fenómeno de autólise celular que ocorre nas células do tapete, durante a 

fase final da microsporogénese. 

4.1.2. Adenosina trifosfatase (ATPase) 

Os métodos citoquimicos para a detecção das actividades ATPásicas, que usam os 

iões chumbo para precipitar o fosfato inorgânico libertado através da hidrólise 

enzimática, embora postos em causa por alguns autores (Moses & Rosenthal, 1968; 

Tice, 1969: Van Steveninck, 1979) foram considerados válidos por outros (Novikoff, 

1967; Essner, 1973; Hall et ai., 1980). 

Na generalidade das células das plantas, a actividade da ATPase foi associada a 

http://Duch.no
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membranas, essencialmente ao plasmalema e ao tonoplasto, e relacionada com 

fenómenos de transporte (Hodges, 1976) 

Nas células do tapete das anteras de Cucurhita polymorpha Duch foram o 

tonoplasto e o plasmalema que mostraram actividade da ATPase A marcação destas 

membranas celulares foi também referida noutras células vegetais, nomeadamente, 

em meristemas radiculares (Poux, 1967, Shifrin & Levine, 1968; Hall, 1969; Malone 

et ai., 1977), em elementos condutores (Gilder b. Cronshaw, 1973, a, b. 1974; 

Cronshaw & Bentwood, 1977; Sauter, 1977; Winter-Sluiter et al„ 1977; Browning et 

ai., 1980; Didehvar & Baker, 1986; Oparka, 1986), nas células das raizes e folhas de 

Suaeda marítima Dum (Hall Sc Davie, 1975), nas células glandulares defírosera 

capensis L (Dexheimer, 1978 b), nos óvulos de Saintpauha wnantha Wendl 

(Mogensen, 1981), em células de Chara coraJJina Klein ex Willd (Price & Whitecross, 

1983), nos cotilédones de Pisum L. (Nougarède et ai., 1983) e nas células epiteliais 

do escutelo de Hordeum vulgare L. (Chaffey & Harris, 1985) A localização da ATPase 

no plasmalema e no tonoplasto das células vegetais foi também confirmada 

bioquimicamente (Balke & Hodges, 1975, 1979; Leonard & Hotchkiss, 1976; Hendnx 

& Kennedy, 1977; Lurie & Hendrix, 1979; Travis & Booz, 1979; Du Pont et ai., 1981; 

Perlin & Spanswick, 1981;Niemitz & Willenbrink, 1985; Kasamo, 1986,1 

Nas células mães do pólen a marcação da ATPase revelou-se, não só em 

associação com o tonoplasto e no interior dos vacúolos, mas também nas cisternas de 

retículo endoplasmático, dispostas na periferia da célula. Na literatura de 

especialidade existem também algumas referências sobre a actividade da ATPase 

associada ao retículo endoplasmático, nomeadamente, em elementos condutores de 

floema (Catesson, 1973; Gilder & Cronshaw, 1973, a,b; Browning et ai., 1980) e de 

xilema (Cronshaw & Bentwood, 1977; Winter-Sluiter et ai, 1977), em células da raiz 

de Zea mays L. (Malone et ai., 1977), nos óvulos de Sainípaulia ionantha Wendl 

(Mogensen, 1981) e nas células de transferência do xilema dos cotilédones de Pisum 

L. (Nougarède et ai., 1983) 

Nas anteras da Cucurbitaceae em estudo, a associação preferencial da actividade 



178 

da ATPase ao plasmalema e ao tonoplasto, quer nas células do tapete quer nas 

células polínicas em desenvolvimento, parece garantir o metabolismo de transporte 

que durante a microsporogénese se opera entre o esporófito e o gametófito Além dos 

nutrientes que passam através do tapete para o pólen em desenvolvimento, também 

as células haplóides, tal como sugerido por Rowley e colaboradores (1973) recebem 

os iões presentes no lóculo da antera, que acumulam nos vacúolos, possivelmente, 

por um processo de transporte activo A presença da ATPase nas cisternas de retículo 

endoplasmático poderá traduzir a sua intervenção em fenómenos de transporte 

intracelular que tém lugar nas células polinicas, essencialmente, durante a formação 

da parede do grão de pólen. A actividade desta enzima hidrolitica nas células do 

tapete e nas células mães do pólen, durante a méiose, nas anteras de Datura L. 

(Hedge & Andrade, 1982/1983) e o seu declínio após esta fase, foi relacionada com 

este processo de divisão nuclear A partir da fase de micrósporo, a elevada actividade 

de ATPase foi correlacionada com a grande actividade metabólica necessária à 

diferenciação e viabilidade do pólen 

No pólen de Brassica L (Ga.ude & Dumas, 1984) foi demonstrada, pela primeira 

vez, a actividade da ATPase numa camada de estrutura trilamelar e com algumas 

características morfológicas, enzimológicas e fisico-quimicas duma membrana 

biológica. Tal estrutura membranar, a rodear externamente a exina da esporoderme, 

foi designada por camada exmica externa, tendo sido implicada em processos de 

adesão e reconhecimento, durante a fecundação. 

4 1 3 Glucose-6-fosfatase 
Nas células animais, onde foi citoquimicamente demonstrada, a 

glucose-6-fosfatase foi considerada como enzima marcadora especifica do retículo 

endoplasmático (Leskes et ai., 1971; Farquhar et al„ 1974; Drochmans et ai, 1975) 

Nas células das plantas, esta enzima tem sido pouco estudada. A nível 

ultraestrutural conhece-se apenas a sua localização nos colócitos em crescimento de 

BaJIotantgra (Roland, 1969), nas células radiculares de Beta vulgaris L. (Hall, 1977), 
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nas glândulas digestivas de Drosera capens/sL. (Dexheimer, 1979) e nas células da 

raiz de Zea maysh. (Moore &McClelen, 1985). Roland (1969) observou a formação 

dos depósitos densos, resultantes da actividade da enzima, no plasmalema e no 

retículo endoplasmático. Na raiz de Beta L. (Hall, 1977), a glucose-6-fosfatase 

manifestou-se no plasmalema e no tonoplasto. Nas glândulas de Drosera capensis L. 

(Dexheimer, 1979) e nas raiz de Zea mays (Moore & McClelen, 1985), cujas células 

apresentavam uma fase de secreção, a actividade da enzima apareceu associada ao 

plasmalema e à parede celular A presença constante da glucose-6-fosfatase no 

plasmalema das células vegetais estudadas, levou Dexheimer (1979) a sugerir que, ao 

contrário das células animais onde não foi detectada, grande parte da actividade 

desta enzima, nas células das plantas, estaria concentrada na membrana 

citoplasmática. A presença da glucose-6-fosfatase no plasmalema das células 

secretoras citadas, levou os respectivos autores (Dexheimer, 1979; Moore & McClelen, 

1985) a relacionar a sua actividade com o transporte dos produtos de secreção. Esta 

hipótese poderá ser, razoavelmente, aplicada às células do tapete de Cucurbits 

poiymorpha Duch. pois estas células estão envolvidas em processos de secreção de 

vários metabolitos e seu transporte para as células adjacentes. 

A justificação para a marcação generalizada observada após incubação no meio 

ao qual se adicionou DMSO não é óbvia. Torna-se mesmo mais difícil, pelo facto do 

plasmalema, significativamente marcado no meio sem DMSO, praticamente não 

apresentar produtos de reacção. Os resultados obtidos paracem conduzir-nos à 

hipótese de que este agente crioprotector teria provocado a difusão dos produtos da 

reacção e que a sua localização possa representar, assim, um artefacto. 

4.2. LIASES 

4.2.1. Ciclase adenílica. 

A actividade da ciclase adenílica, tem sido extensivamente estudada nas células 

animais (Robison et ai., 1968; Jost & Rickenberg, 1971; Abel & Monahan, 1973) 

devido ao importante papel regulador do AMP-cíclico, em vários processos 
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metabólicos, tendo sido mesmo designado por mensageiro secundário" (Robinson et 

ai., 1968). 

A ocorrência do AMP-ciclico e da ciclase adenílica nas células das plantas foi 

posta em causa por alguns autores (Alvarez et ai., 1974; Niles & Mount, 1974; 

Amrhein, 1977) No entanto, vários investigadores conseguiram demonstrar, com 

êxito, nas plantas, a presença de AMP-ciclico e da enzima envolvida na sua 

biossíntese (Becker & Ziegler, 1973; Brown & Newton, 1973, 1981; Raymond et ai., 

1973; Wellburn et ai., 1973; Drlica et ai., 1974; Giannattasio et ai., 1974; Kessler & 

Levinstein, 1974; Miller & Galsky, 1974; Bressan et al., 1976, 1980; Handa & John. 

1976, 1977; Smith et al, 1977; Ashton & Polya, 1978; Brown et al., 1979: Newton et 

al., 1980). Nas células das plantas, foram também referidos alguns efeitos fisiológicos 

dos nucleotídeos cíclicos. Nas sementes de cevada, Galsky & Lippincott (1969) 

verificaram que, tal como o ácido giberélico, o AMP cíclico promove a síntese da 

ofcamilase Este nucleotídeo cíclico manifestou também, analogamente ao ácido 

giberélico, efeitos estimuladores na sintese de algumas enzimas, nomeadamente da 

ATPase (Earle & Galsky, 1971 ) da protease e da fosfatase ácida (Nickells et ai., 1971) 

e da nitrato redutase (Higgins et ai., 1974) Alguns estudos relacionaram também a 

actividade do AMP-ciclico com a das auxinas. Nas sementes de Cicer arietmum L. 

(Azhar & Murti, 1971 ), o tratamento com o ácido indolacético estimulava a síntese do 

AMP-ciclico. Cromatina isolada a partir de coleóptilos de Avena L., com AMP-ciclico 

no meio de isolamento, apresentava um aumento da síntese do RNA, comparável á 

obtida com o ácido indolacético (Salomon & Mascarenhas, 1972), tendo os autores 

sugerido que, nos sistemas vegetais, o AMP-ciclico intervém nos efeitos provocados 

pelas auxinas. 

Trabalhos realizados com um musgo Bryum argenteuoi L. (Bhatla & Chopra, 

1979; Chopra & Bhatla, 1981) mostraram que o AMP-ciclico desempenha um papel 

importante na indução de clones" masculinos e femininos e, em ChJamydomonas 

reinhardtii Dang., verificou-se que um aumento do nível deste nucleotídeo cíclico 

inibe o movimento dos flagelos e a sua regeneração nas estirpes selvagens, sem 
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contudo inibir a multiplicação das células (Rubin & Filner, 1973). 

Nas anteras de Cucurbita poiymorpha Duch., os produtos resultantes da 
actividade da enzima responsável pela síntese do AMP-cíclico, a ciclase adenílica, não 
apresentaram localização constante nos diferentes tecidos. Assim, enquanto que nas 
células do tapete a actividade da enzima apareceu preferencialmente associada aos 
dictiossomas, nas células mães do grão de pólen e nas células da parede da antera a 
actividade foi mais generalizada, surgindo também, além do aparelho de Golgi, em 
associação com outras membranas celulares, nomeadamente, as do invólucro 
nuclear, do retículo endoplasmático, de vesículas citoplas m áticas e dos tilacóides dos 
cloroplastos. 

Nas células das plantas, são raros os estudos sobre a localização citoquímica, a 
nível ultraestrutural, da ciclase adenílica, sendo assim mal conhecidos os locais de 
acção da enzima. Nas células dos meristemas radiculares de Zea mays L. e Pisum 
sativum L., a actividade da enzima surgiu associada às membranas do invólucro 
nuclear, do retículo endoplasmático e do plasmalema da primeira espécie mas só se 
localizou no plasmalema das células da ervilheira (Al-Azzawi & Hall, 1976). Mas nos 
meristemas do hipocótilo de Pisum sativum L. a enzima funcionou ao nível dos 
vacúolos citoplasmáticos e, na coifa do mesmo material, no retículo endoplasmático 
liso (Hilton & Nesius, 1978). Em células jovens de Trifoiium repens L. os produtos 
resultantes da reacção enzimática marcaram o invólucro nuclear, o plasmalema e o 
sistema membranoso dos cloroplastos (Tu, 1979). A actividade da ciclase adenílica 
tinha já sido citoqui mica mente localizada na membrana externa do invólucro 
cloroplastidial de Eugiena graciiis Klebs. (Schwelitz, 1974) e bioquimicamente 
demonstrada nos estioplastos de Avena L. (Wellburn et ai., 1973) e nos cloroplastos 
de Phaseolus vuigaris L. (Brown et ai., 1979). Nos ápices germinativos de Bryum 
argenteum L. os produtos da reacção enzimática localizaram-se no plasmalema, no 
tonoplasto e no sistema membranoso dos plastídios (Bhatla & Chopra, 1984). Nas 
células de transferência do xilema e do floema dos cotilédones de Pisum sativum L. 
apenas o plasmalema apresentou marcação enzimática (Nougarède et ai., 1985). Dos 
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trabalhos referidos, ressalta uma variação dos locais de acção enzimática, não só em 

células de espécies diferentes, como até em diferentes tecidos da mesma espécie. 

Não é, portanto, de estranhar a diversidade de resultados obtidos nos diferentes 

tecidos das anteras do material em estudo. Contrariamente à quase generalidade dos 

trabalhos citados, nos vários tecidos testados, o plasmalema nunca apresentou 

actividade enzimática, a qual apareceu sempre associada aos dictiossomas, organelo 

que nos tecidos das outras espécies nunca apresentou marcação. No entanto, em 

algumas células animais (Mckeel & Jarett, 1974; Cheng & Farquhar, 1976; Fujimoto et 

ai., 1981; Vorbrodt et ai., 1984) a actividade da ciclase adenílica manifestou-se ao 

nível do aparelho de Golgi. 

Os resultados obtidos após incubação de fragmentos de anteras no meio 

específico para a detecção citoquímica da actividade da ciclase adenílica, sugerem 

que esta enzima está activa nestas células, mais intensamente nas que, após 

crescimento e diferenciação, vão originar os grãos de pólen. A acção do AMP-cíclico 

foi considerada de grande significado fisiológico como regulador do crescimento das 

células animais (Abel & Monahan, 1973) e na diferenciação de elementos 

reprodutores nas células vegetais (Bhatla & Chopra, 1979, 1984; Chopra & Bhatla, 

1981). 

4.3 OXIREDUTASES 

4.3.1 Citocromo c oxidase 

A actividade da citocromo c oxidase foi bioquimicamente determinada no pólen 

das espécies estudadas, tendo sido relacionada com as actividades metabólicas 

envolvidas na germinação do tubo polínico (Brewbaker, 1971; Stanley & Linskens, 

1974). 
As mitocôndrias das células do tapete de Cucurbita poiymorpha Duch., quando 

incubadas no meio contendo DAB, apresentaram um comportamento semelhante ao 

descrito nas células de coleóptilos de Oryza sativa L. (Opik, 1975 a). Assim, todas as 

mitocôndrias da mesma célula apresentavam o mesmo grau de actividade, mas em 



183 

células diferentes o grau de marcação podia variar. Esta situação verificou-se entre 
as mitocôndrias das células do tapete e as das células mães do pólen. Sabe-se 
também que na microsporogénese, as enzimas mitocôndriais (citocromo oxidase e 
desidrogenase succínica) permanecem activas durante a méiose (Sauter, 1971). 

A reacção positiva das cristas mitocôndriais à actividade da citocromo c oxidase 
foi também referida em mitocôndrias das folhas do espinafre (Nir & Seligman, 1970), 
dos laticíferos de Euphorbia charadas L. (Marty, 1970 a), de folhas de CoJeus blumei 
Benth. (Marty, 1977) e de folhas estioladas de Phaseolus vulgaris L. (Wrischer, 1978 
b), quando os tecidos eram incubados, na obscuridade, em meio contendo DAB. Este 
substrato foi também utilizado para a marcação das membranas das mitocôndrias de 
células animais (Novikoff & Goldfischer, 1969). 

Os resultados obtidos nas anteras desta Cucurbitaceae permitem concluir que as 
mitocôndrias das células do tapete apresentavam actividade da citocromo c oxidase, o 
que torna possível sugerir uma certa relação entre esta actividade enzimática e os 
elevados níveis energéticos necessários aos diversos processos biossintéticos que 
ocorrem neste tecido. 
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5. TAPETE COM SISTEMA ELABORADO DE RETÍCULO ENDOPLASMATICO EM 

ANTERAS DE OUTRAS ESPÉCIES 
Após a observação e estudo detalhado do sistema elaborado de retículo 

endoplasmático rugoso que caracterizava, em todas as fases ontogénicas, as células do 

tapete de Cucurbita polymorpha Duch., propusemo-nos verificar se no tapete das 

anteras de outras espécies e géneros da mesma família, o retículo rugoso apresentava 

alterações semelhantes. Os resultados obtidos mostraram que nas espécies 

observadas pertencentes ao género Cucurbita {Cucurbita f/ci/o/ia Bouché, Cucurbita 

pepo L.) durante o desenvolvimento do tapete, o retículo rugoso adquiria a 

configuração do sistema elaborado descrito. Espécies pertencentes a outros géneros 

de Cucurbitaceae ( Citrulius anguria, Samp Cucumis meiol., Ecbaiiium eiaterium (L.) 

A. Richard), exibiam idêntico sistema reticular. Resultados idênticos foram registados 

para o tapete das anteras de Cucumis sativus L. (Santos & Abreu, 1977; Abreu, 

1984). 
No entanto, esta característica ultraestrutural do tapete não é comum a todos os 

géneros das Cucurbitaceae, pois em Cyclanthera sp. o retículo endoplasmático 

rugoso dispunha-se em camadas paralelas de cisternas não dilatadas e, não foi 

observada a formação do sistema elaborado em qualquer fase do desenvolvimento 

Além disso, num género da família das Leguminosas {Lupinus) e numa espécie de 

Solanacese {Soianum tuberosum L.) o sistema elaborado do retículo endoplasmático 

rugoso ocupava grande parte do citoplasma tapetai. Em todas as espécies em que o 

retículo endoplasmático assumia a forma de sistema elaborado, observaram-se 

depósitos de esporopolenina nas cisternas dilatadas, tal como foi descrito para o 

tapete de Cucurbita poiymorphaDuch.. Esta associação sugere também uma relação, 

mais ou menos íntima, do retículo endoplasmático com a síntese da esporopolenina 

ou dos seus precursores ou, pelo menos, a intervenção deste organelo no transporte 

dos orbículos. 

Os restantes organelos dos diferentes tapetes observados apresentavam 

características ultraestruturais normais. De salientar, porém, os plastídios do tapete 
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de Cucumismeio L.. De um modo geral, os plastídios das células do tapete são de tipo 
proplastídio, possuindo por vezes amido, como se observou em Ecbai/ium eíaterium 
(L.) A. Richard e um sistema lamelar pouco desenvolvido. Pelo contrário, os plastídios 
de Cucumis me/o L. continham uma inclusão constituída por túbulos, tipo corpo 
prolamelar, mas que não se convertiam em tilacóides. Este tipo de plastídio tinha já 
sido observado no tapete de Cucumis sativus L. (Santos & Abreu, 1977; Abreu, 
1984), e nos plastídios do tapete de Tradescantiabracteata Small (Mepham & Lane, 
1969 b) foram observados corpos proiamelares, em vários estádios de organização. 
Plastídios com um sistema tubular compleio semelhante ao observado em Cucumis 
me/o L. tinham sido anteriormente referidos em outros tipos de células. Nas células 
do suspensor do embrião de /pomoea purpurea Lamk. (Ponzi & Pizzolongo, 1972, 
1973) o complexo tubular foi relacionado com a acumulação de proteínas específicas, 
a serem utilizadas durante o crescimento do embrião. Nas células glandulares de 
Cannabis sativa L. (Hammond & Mahlberg, 1978) a estrutura paracristalina, 
semelhante ao corpo prolamelar, foi relacionada com a actividade secretora das 
células. Nas sementes de duas Cucurbitaceae {Cucurbita pepo L. e Cyc/anthera 
exp/odens Naud.) foram também observados plastídios com um compleio de 
túbulos tipo corpo prolamelar. Durante a maturação das sementes, este sistema 
tubular desorganizava-se e concomitantemente ocorria a formação de plastoglóbulos 
onde se localizavam, provavelmente, os pigmentos protoclorofílicos (Sundqvist & 
Ryberg, 1979; Ryberg et ai., 1980). 0 complexo tubular que observamos nos 
plastídios do tapete de Cucumis me/o L. poderá, possivelmente, estar relacionado 
com a actividade metabólica destas células. 
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6. INCORPORAÇÃO DE 3H ACETATO NAS ANTERAS DE CUCURBJTA 
POLYMORPHA DUCH. RESULTADOS PRELIMINARES 

0 acetato de sódio, radioactivamente marcado, tem sido grandemente utilizado 
para o estudo do metabolismo de lípidos, incluindo os que são sintetizados durante a 
formação e germinação dos grãos de pólen. 

Durante a germinação do pólen de Tradescantia paJudosa E. Anders & 
R.E.Woodson (Whipple & Mascarenhas, 1978) o {1-140 acetato foi incorporado em 
lípidos neutros e polares, tendo os autores concluído que as enzimas para a 
biossíntese destes compostos não eram sintetizados "de novo", estando já presentes 
no pólen, antes da germinação. A incorporação deste mesmo isótopo nos lípidos 
polares e apoiares foi também reconhecida durante o crescimento do tubo polínico de 
CrotaJaria juncea (Malik & Chawla, 1983). Este precursor lipídico foi também 
incorporado na esporopolenina dos esporos úeMucor mucedo e Neurospora crassa e 
também nos grãos de pólen de Cucurbita pepoliShaw, 1971; Brooks & Shaw, 1977, 
1978). 

Durante o desenvolvimento dos microsporócitos e do tapete de Rhoeo discoloí 
Hance foi realizado um estudo autorradiográfico a nível de microscopia óptica, 
utilizando vários precursores de lípidos e de polissacarídeos (Albertini et ai., 1981 
a,b). Os resultados referentes à incorporação de acetato marcado mostraram que este 
composto é incorporado no citoplasma dos meiócitos, aumentando a taxa de 
incorporação no pólen jovem, ao nível da exina. Nas células do tapete, o acetato foi 
activamente incorporado durante a méiose das células polínicas e mais fracamente, 
embora significativamente nas fases seguintes. Os autores relacionam esta elevada 
incorporação nas células do tapete, com o aumento significativo de membranas 
principalmente de retículo rugoso, das mitocôndrias e dos proplastídios que têm 
lugar nestas células, durante a méiose. 

0 Ĥ acetato de sódio foi também utilizado para o estudo da evolução dos 
amiloplastos do microgametófito de Lilium longiftorum Thunb. (Miki-Hirosige & 
Nakamura, 1983) e é, na literatura da especialidade, o único trabalho que apresenta 
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os resultados de autorradiografia a nível ultraestrutural. Os resultados apresentados 

apenas registam a incorporação do isótopo radioactivo no amido dos plastidios do 

grão de pólen e sugerem haver transferência de marcação para inclusões lipídicas, 

que posteriormente se depositam no citoplasma das células haplóides. Os autores 

não fazem, contudo, qualquer referência quanto ao local ou locais de incorporação do 

acetato nos estádios iniciais da microsporogénese nem nas células do tapete. 

A marcação do amido foi também observada nos meiócitos de Cucurbitz 

polymorpha Duch. embora a marcação também se verificasse no estroma dos 

plastidios, após a hidrólise deste polissacarídeo. 

A incorporação de acetato marcado em açúcares foi claramente demonstrada nos 

cotilédones de sementes de Cucurbitapepoh. antes da germinação (Thomas & Ap 

Rees, 1972) e nos embriões de Lactuca sativa L. (Raymond et ai. 1985). Estes estudos 

autorradiográficos mostraram que grande parte da radioactividade resultante do 

acetato marcado apareceu associado principalmente com a estaquiose e a sacarose. 

Os resultados obtidos, ainda que preliminares, sobre a incorporação do acetato 

tritiado nas anteras de Cucurbita polymorpha Duch., parecem sugerir que, nas 

células do tapete, tanto os plastidios como o retículo endopiasmático rugoso poderão 

estar implicados na produção da esporopolenina. A incorporação do composto 

radioactivo nos plastidios das células polínicas poderá apoiar a hipótese de que as 

células do gametófito intervenham, pelo menos em parte, neste processo 

biossintético. 



RESUMO E CONCLUSÕES 
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Neste trabalho procurou estudar-se a ultraestrutura e evolução das células do 

tapete das anteras de Cucurbitã poJymorpha Duch. e, seguir a intervenção destas 
células do esporófito na formação da parede do grão de pólen. 0 estudo 
ultraestrutural foi complementado com o estudo da actividade destas células, 
traduzida na localização citoquímica de algumas enzimas intervenientes no 
metabolismo celular. Foram também registadas as alterações ultraestruturais 

sofridas quando as anteras eram sujeitas a tratamentos com substâncias que 
poderiam intervir em determinados processos metabólicos. 0 estudo das 
inter-relações das células do tapete com a parede do grão de pólen foi ainda 
aprofundado com a utilização de um isótopo radioactico - acetato de sódio tritiado -
que é um precursor lipídico e que poderia, deste modo, dar algumas indicações sobre 
o objectivo pretendido. 

1. Em CucurbJtapoJymorpha Duch., o androceu apresenta uma anatomia particular e 
é formado por 5 estâmes concrescentes, cujas anteras apresentam configuração 
sinuosa, em forma de S. 0 tapete constitui o tecido mais interno da parede da antera 
e rodeia as células do gametófito em desenvolvimento. 

A ultraestrutura e evolução das células do tapete foi seguida e comparada com 
as várias fases da ontogenia do pólen e, mais particularmente, com as várias étapes 
da formação da esporoderme. Assim, registaram-se vários aspectos: 
1.1. Durante a fase que coincide com o estádio de células esporogénicas e com a 
divisão de méiose que origina as quatro células haplóides, o tapete apresenta 
características ultraestruturais semelhantes às das células meriste m áticas. De 
salientar, a evolução sofrida pelos plastídios. Antes da méiose das células mães, os 
plastídios acumulam amido e, durante a méiose, já não se observa este hidrato de 
carbono e no estroma dos organelos deposita-se uma inclusão paracristalina de 
natureza proteica. 

Os dictiossomas iniciam uma fase activa, com proliferação de numerosas 
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vesículas que se distribuem pelo citoplasma em direcção à periferia da célula, 
podendo esta actividade estar relacionada com a síntese e transporte da calase, 
enzima interveniente na dissolução da calose das tétradas. 

Durante a méiose, o retículo endoplasmático rugoso, bem desenvolvido, inicia 
uma série de alterações que se traduzem pela dilatação das cisternas e invaginações 
da membrana, englobando áreas citoplasmáticas, por vezes, contendo organelos. Este 
processo origina vesículas pleomórficas que posteriormente se destacam para o 
interior das cisternas. Esta vesiculação ocorre também a partir da membrana externa 
do invólucro nuclear. Ainda durante a méiose, inicia-se a deposição de grânulos 
densos de esporopolenina ou dos seus precursores, que constituem os orbículos ou 
corpos de Ubisch. Os orbículos surgem preferencialmente associados com o retículo 

endoplasmático rugoso. 
1.2. Quando nas células que vão originar o gametófito se inicia a formação da 
esporoderme, acentua-se, nas células do tapete, a vesiculação do retículo 
endoplasmático rugoso que se transforma num sistema altamente elaborado. 
Registou-se também um aumento em tamanho e número, dos depósitos de 
esporopolenina que surgem, então, não só no sistema reticular, mas também junto do 
plasmalema. As paredes das células do tapete iniciam então um processo de 
degenerescência. 
1.3. Durante a fase final da formação da esporoderme, o sistema elaborado de 
retículo rugoso ocupa uma área considerável do citoplasma. Estas células, embora 
mantendo a sua posição inicial na periferia do lóculo da antera, já não possuem 
parede celular. 

Os plastídios apresentaram também alterações, desaparecendo a estrutura 
paracristalina e observando-se, no estroma, vacúolos plastidiais, possivelmente 
resultantes da dilatação de lamelas estromáticas. Nestes organelos observaram-se 
também plastoglóbulos que vão evoluindo e, nas fases finais da diferenciação, os 
plastídios adquirem o aspecto de oleopiastos. Após a degenerescência do tapete, 
observaram-se, juntamente com os organelos em fase de desorganização, glóbulos 
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lipídicos, possivelmente derivados dos oleoplastos e que vão alojar-se na parede do 
pólen, constituindo o "pollenkitt". 

A desorganização da parede das células do tapete, mantendo as células a sua 
posição na periferia do lóculo antera, e a síntese de esporopolenina, são 
características que, segundo critérios consagrados (Echlin, 1971 a.b), permitem 
classificar o tapete das anteras. Deste modo, o tapete de Cucurbitapojymorpha Duch. 
será classificado como secretor ou parietal. 

2. Durante o desenvolvimento da geração esporofítica, foram estudados mais 
pormenorizadamente, as várias fasr \ da formação da parede do grão de pólen. 
2.1. A fase preliminar da formação da esporoderme foi caracterizada pela deposição 
de uma parede de calose, entre o plasmalema e a parede celulósica que rodeava as 
células esporogénicas. A deposição da calose marcou o início da divisão meiótica das 
células esporogénicas, de que resultou a formação das células haplóides. 

Durante a profase da méiose, os plasmodésmios que inicialmente atravessam as 
paredes celulares, transformam-se em canais de dimensões consideráveis, 
designados por canais citomícticos. Estes canais foram progressivamente obliterados 
por calose, de modo que, no início da segunda fase da méiose, as células mães do grão 
de pólen ficaram completamente rodeadas por calose, totalmente independentes 
umas das outras. 

Durante a profase meiótica, verificou-se também um processo de 
desdiferenciação e rediferenciação das mitocôndrias e dos plastídios. Nas 
mitocôndrias, a desdiferenciação traduziu-se pela diminuição e, em alguns casos, 
desaparecimento das cristas o que levou ao aparecimento de organelos com matriz 
pouco densa, cujo sistema membranoso era praticamente constituído pelo invólucro 
mitocondrial. A partir da segunda fase da méiose, assistiu-se á rediferenciação destes 
organelos que passaram a apresentar as características usuais. 

Nos plastídios, a desdiferenciação traduziu-se pelo desaparecimento do amido, a 
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partir da fase de zigóteno, e pela diminuição do sistema das membranas 
estromáticas. Este processo acentuou-se mais durante a fase de paquíteno e de modo 
semelhante ao das mitocôndrias, a partir da segunda fase meiótica, registou-se a 
rediferenciação dos organelos, com a deposição de novos grãos de amido e a 
reorganização do sistema lamelar. 

De salientar, também, as alterações que atingiram os ribossomas citoplasmáticos. 
A partir do zigóteno-paquíteno observou-se uma redução drástica do número de 
ribossomas. A partir da segunda fase meiótica, a população ribossómica foi 
restabelecida, possivelmente, através da formação de inclusões de estrutura 
semelhante ao nucléolo (nucleolóides), que inicialmente se encontravam associadas a 
este componente nuclear e posteriormente se distribuíam pelo citoplasma. 

No citoplasma dos meiócitos foram também observados elementos de "annulate 
lamellae ' e a actividade do aparelho de Golgi registou-se, principalmente, no final da 
méiose, com a produção de vesículas que organizavam o fragmoplasto que dividia o 
citoplasma dos meiócitos, de modo a originar as quatro células haplóides. 

2.2. A formação da parede do grão de pólen iniciou-se quando os quatro micrósporos 
haplóides ainda estavam reunidos em tétrada, pela parede de calose. Este processo 
teve origem numa camada de natureza celulósica (primeiina), depositada entre o 
plasmalema e a calose. Na primexina, de aspecto fibrilar e com reacção positiva ao 
teste de Thiéry, organizaram-se os primeiros elementos da esporoderme, as báculas, 
constituídos por esporopolenina, depositando-se depois uma nova camada 
esporopoleninica unindo a base das báculas (nexina 1). Esta camada basal 
encontrava-se interrompida nas regiões das aberturas ou poros da parede. 

Nesta fase, as mitocôndrias e os plastídios continuavam o seu processo de 
rediferenciação, assistindo-se à completa repopulação dos ribossomas. 
2.3. É após a libertação dos micrósporos haplóides e antes da formação do grão de 
pólen binucleado, que se completa a formação da esporoderme. Entre a nexina 1 e o 
plasmalema deposita-se uma outra camada granular, esporopoleninica (nexina 2) e 
entre esta e o plasmalema, a intina essencialmente de natureza pecto-celulósica. 
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Antes da formação da intina, observaram-se na nexina 2, junto do plasmalema e no 
citoplasma periférico, depósitos com forma e densidade electrónica semelhante aos 

orbículos do tapete. 
Assim, a parede do pólen de Cucurbitapolymorpha Duch. compreende a intina, 

situada internamente e, externamente, a eiina. A eiina (de natureza 
esporopoleninica) compreende a sexina (constituída por espinhos com dois tamanhos 
distintos e que resultaram da evolução das báculas) e a nexina que compreende a 
nexina 1 (camada homogénea, só interrompida na região dos poros) e a nexina 2 
(camada de aspecto granular, contínua, que preenche os poros). 

Na parede do grão de pólen desta espécie, distribuem-se 7-9 poros operculados, 
que possuem espinhos idênticos aos das regiões inter-porais. A deposição da 
esporopolenina na nexina 1 ocorreu em associação com estruturas membranosas, 
semelhantes a membranas designadas por lamelas, "white lines" ou "tapes" e 
inicialmente descritas por Rowley & Southworth (1967) e por Dickinson & 
Heslop-Harrison(1968). 

Durante a fase final da formação da esporoderme, foi também acompanhada a 

evolução dos organelos citoplasmáticos, merecendo especial atenção os plastídios que 

acumulavam amido e evoluíam para amiloplastos e o retículo endoplasmático rugoso, 

cujas cisternas dilatadas, acumulavam material gr anular,possivelmente de natureza 

proteica. 

3. Estudou-se, também, a acção de vários agentes químicos que interferem com 
alguns processos metabólicos e que poderiam alterar a ontogenia das células do 
tapete e do gametófito, intervindo, de algum modo, na relação entre as duas gerações 

celulares. 
0 ácido giberélico não provocou, nas células do tapete, alterações que se 

traduzissem por modificações da ultraestrutura.Nas células mães do grão de pólen 
verificou-se uma proliferação de vesículas no citoplasma, e o amido dos plastídios 
pareceu, de algum modo, afectado pela acção desta fito-hormona. 0 retículo 
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endoplasmático rugoso adquiriu configurações tipo "nebenkern". 

0 ácido mevalónico foi ensaiado pelo facto de se tratar dum precursor de 
carotenóides, que poderia interferir na síntese da esporopolenina. Os efeitos deste 
tratamento traduziram-se pelo aparecimento de depósitos de densidade electrónica 
semelhante à dos orbículos, que se depositaram na periferia dos meiócitos. De 
salientar que, no desenvolvimento normal, os primeiros depósitos de esporopolenina 
surgiam apenas na fase de tétrada. Alguns depósitos densos surgiram também em 
associação com o retículo endoplasmático rugoso, que passou a apresentar aspectos 
semelhantes ao sistema elaborado, característico das células do tapete da espécie em 
estudo. Nas células do tapete surgiram também depósitos lipídicos que não foram 
observados nas células sem tratamento. 

0 tratamento pela colquicina, alcalóide que promove a despolimerização dos 
microtúbulos mas que provoca também numerosos efeitos secundários, induziu, nas 
células do tapete, a hipertrofia do retículo rugoso e a desorganização dos 
dictiossomas. Nas células mães do pólen, os efeitos traduziram-se pela dilatação 
localizada do invólucro nuclear, por configurações tipo "nebenkern" do retículo 
endoplasmático rugoso e pela deposição de microfilamentos. Em fase mais 
diferenciada, após a libertação de micrósporos uninucleados, surgiram no citoplasma 
agregados de túbulos com dimensões superiores às dos microtúbulos. 

A glucose e a sacarose foram fornecidas às anteras em desenvolvimento de 
modo a funcionarem como fonte exógena de hidratos de carbono. Nos meiócitos 
observou-se um aumento da quantidade de amido nos plastídios, mas apenas após 
tratamento com a glucose e nas fases que normalmente o acumulavam. Após 
tratamento com a glucose, os plastídios das células da parede da antera e que 
usualmente não possuem amido, passaram a acumular este hidrato de carbono. A 
sacarose, em qualquer das células dos tecidos da antera, não provocou a síntese deste 
polissacarídeo de reserva. Nas células do tapete, a glucose e a sacarose não induziram 
alterações que tivessem tradução morfológica. 
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4. A actividade metabólica dos tecidos do gametófito e do esporófito foi também 
avaliada pela localização citoquímica de algumas enzimas, a nível ultraestrutural. 

A actividade da fosfatase ácida manifestou-se no plasmalema, no invólucro das 
mitocôndrias e dos plastídios e nos dictiossomas das células do tapete. Ligeira 
actividade foi encontrada no sistema elaborado do retículo endoplasmático rugoso. A 
actividade desta enzima poderá estar relacionada com o transporte de substâncias 
para o pólen em crescimento e, a sua presença nos organelos sequestrados nas 
vesículas pleomórficas que constituem o sistema elaborado do retículo 
endoplasmático rugoso, poderá traduzir uma intervenção nos processos de lise, que 
ocorrem nas fases finais da ontogenia do tapete. Nas células mães do grão de pólen 
não foi detectada actividade significativa desta enzima hidrolítica. 

A actividade da adenosina trifosfatase apareceu associada com o tonoplasto e o 
plasmalema das células do tapete. Nas células haplóides, nas fases iniciais da 
formação da parede, a actividade da ATPase foi detectada nos vacúolos e em 
cisternas do retículo rugoso na periferia do citoplasma. Em qualquer das situações, 
esta enzima poderá estar relacionada com mecanismos de transporte de nutrientes. 

A actividade da glucose-6-fosfatase foi significativamente detectada no 
plasmalema das células do tapete, tendo também marcado, ainda que fracamente, o 
sistema de lamelas estromáticas dos plastídios. Após adição de dimetilsulfóxido ao 
meio de incubação.o plasmalema deixou de apresentar marcação, a qual se 
generalizou a todas as membranas, quer das células do tapete quer dos meiócitos. É 
provável que este agente crioprotector tenha provocado a difusão dos produtos de 
reacção. 

A actividade da liase ensaiada, a ciclase adenílica, apareceu preferencialmente 
associada aos dictiossomas das células do tapete e nos meiócitos e nas células da 
parede da antera, apareceram marcadas várias membranas, nomeadamente.as dos 
dictiossomas, do invólucro nuclear, do retículo endoplasmático, dos tilacóides dos 
plastídios e vesículas citoplasmáticas. 

Nas anteras de Cucurbita polymorpha Duch. a actividade respiratória das 
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mitocôndrias foi, em parte, traduzida pela actividade da citocromo c oxidase. A 

actividade desta enzima foi verificada nas mitocôndrias do tapete e das células mães 

do pólen. 

5. A observação de um sistema altamente elaborado de retículo endoplasmático 

rugoso no tapete de Cucurbitapolymorpha Duch., sugeriu a observação do tapete das 

anteras de espécies de outros géneros da mesma família, a fim de averiguar se se 

tratava de uma característica taxonómica. Os resultados encontrados levaram a 

concluir que não se tratava duma característica do tapete das anteras da família das 

Cucurbitaceae, pois pelo menos numa planta do género CycJanthera não se observou 

o sistema elaborado de retículo rugoso que estava, no entanto.presente no tapete de 

algumas espécies desta família {CitruJius anguria Samp., Cucumismelo L., EcbaiJium 

eiaterium (L.) A.Richard) e de outras espécies do género Cucurbita ( C. pepo L. e 

Cficifoha Bouché). 0 sistema elaborado de retículo endoplasmático rugoso foi 

também observado no tapete de plantas pertencentes a outras famílias de 

Angiospermae {lupiaussp.- Leguminosas; Soianum tuberosumh- Solanacese). 

6. Um precursor lipídico radioactivamente marcado, o acetato de sódio tritiado, foi 

fornecido a hastes florais de Cucurbita poiytnorpha Duch. a fim de apreciar a 

intervenção das células do tapete e das células polínicas na formação dos precursores 

da esporopolenina. As anteras tratadas foram processadas para autorradiografia 

ultraestrutural e os resultados obtidos, embora preliminares, parecem sugerir que 

tanto as células do esporófito como as do gametófito intervêm na síntese dos 

carotenóides. 0 facto de a marcação aparecer associada aos plastídios e ao sistema 

elaborado de retículo rugoso das células do tapete, leva a admitir que estes organelos 

celulares poderão intervir, directa ou indirectamente, neste mecanismo de 

biossíntese. A mesma hipótese se poderá aplicar às células polínicas, nas quais o 

acetato foi incorporado no amido dos plastídios nas fases iniciais da méiose e se 

manteve, embora em menor quantidade, no estroma destes organelos, durante a 
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méiose. 

X 

* * 

A actividade metabólica das células do tapete e das células polínicas foi 
testemunhada através de resultados ultraestruturais, citoquímicos e 
autorradiográficos. No desenvolvimento do tapete e do pólen estão envolvidas três 
vias metabólicas distintas : hidratos de carbono, lípidos e proteínas. 

0 metabolismo dos hidratos de carbono diz respeito, essencialmente, à formação 
e dissolução da camada de calose que envolve os meiócitos, à deposição da intina na 
parede do grão de pólen e à desintegração da parede das células do tapete e da 
parede primária das células mães do pólen. Os produtos resultantes da dissolução da 
calose e da parede celulósica do tapete e dos meiócitos, representam glucídeos simples 
que serão utilizados pelo pólen em desenvolvimento. 

0 mecanismo de síntese de lípidos está principalmente relacionado com a 
produção de esporopolenina. Nas anteras de Cucurbita polymorpha Duch., as 
observações ultraestruturais e os resultados autorradiográficos apontam e sugerem 
que tanto as células do esporófito como as do gametófito participam neste processo de 
biossíntese. 

Embora as células do tapete possam representar o principal local de síntese da 
esporopolenina, parece possível afirmar que as células do gametófito também 
possuem esta capacidade biossintética. A observação de depósitos, de forma e 
densidade electrónica semelhantes à dos orbículos do tapete, em associação com a 
parede em desenvolvimento e com o citoplasma das células polínicas, a sua indução 
por acção de um precursor exógeno e a incorporação de um precursor lipídico 
radioactivo tanto nas células do tapete como nas células polínicas, são factos que 
apoiam esta hipótese. 

Aliás, a participação conjunta das células do esporófito e do gametófito na síntese 
da esporopolenina foi também evidenciada em anteras de Angiospermae e 
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Gymnospermae (Heslop-Harrison, 1968 d; He slop-Harrison & Dickinson, 1969; Vasil & 
Aldrich, 1970; Dickinson & Bell, 1972; Rohr, 1977; Hideux & Abadie, 1980-1981; 

Cerceau-Larrival et al., 1980-1981). A dupla origem do material esporopoleninico 
levou mesmo à adopção das designações de esporopolenina T e esporopolenina S para 
a que é originada, respectivamente, a partir do tapete e do micrósporo (Dickinson, 
1976 a). Este autor considera mesmo que as duas formas representam, também, dois 
polímeros de substâncias diferentes: a esporopolenina do esporo mais flexível, 
permitindo a expansão após a sua libertação das tétradas e a esporopolenina 
produzida pelo tapete, mais rígida, depositada nos micrósporos livres. 

No metabolismo dos lípidos há ainda a considerar uma segunda fase de produção 
destes compostos, possivelmente a partir dos oleoplastos do tapete, e que vão 
contribuir para a constituição do "pollenkitt". 

A actividade relacionada com o metabolismo das proteínas é traduzida 
essencialmente pela acção de enzimas. Em processos de síntese, há a salientar as 
enzimas intervenientes na formação de novas paredes celulares (celulósicas ou de 
calose) e nos processos de biossíntese da esporopolenina. Outras enzimas participam 
em processos de desorganização das paredes do tapete e as calases produzidas por 
este tecido degradam a parede de calose que envolve os meiócitos. 

Estas três vias metabólicas interdependentes são possivelmente controladas por 
um mecanismo complexo que controla o desenvolvimento da antera, tendo sido 
indicado, com um papel fundamental neste processo, o meio de natureza bioquímica 
que preenche o lóculo da antera e põe em contacto o tapete com as células haplóides 
(Hideux & Abadie, 1980-1981; Pacini & Juniper, 1979 b; Pacini & Franchi, 1983). As 
inter-relações entre as células das gerações esporofítica e gametofítica poderão 
também alicerçar-se na origem comum destes dois tipos de células (Hideux & Abadie, 
1980-1981). As inter-relações funcionais entre o tapete e o pólen foram também 
confirmadas durante a formação de haplóides em cultura. Sunderland & Rogers 
(1977), Wernicke & Kohlenbach (1977), Dunwell (1978) e Raghavan (1978) 
implicaram, substâncias originadas no tapete, na indução das divisões embriogénicas, 
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em grãos de pólen isolados ou no pólen de anteras, em cultura. 

* 

As inter-relações esporófito-gametófito merecem e necessitam ser mais 
aprofundadas, pois as dúvidas subsistem e alguns aspectos continuam por esclarecer. 
0 assunto poderá ser abordado com o uso de precursores radioactivos específicos dos 
carotenóides e outros metabolitos. 

Um outro aspecto importante a resolver é o do isolamento do tapete, de modo a 
permitir o estudo de processos biossintéticos, nomeadamente da esporopolenina e 
dos fenilpropanóides. Aqui podem dar contribuição importante as técnicas de cultura 
asséptica de tecidos, cultivando células do tapete isoladas por micromanipulação, ou 
culturas de protoplastos destas células. 

Importante é, também, conhecer o metabolismo dos ácidos nucleicos nas células 
do tapete, pois como foi sugerido por Raghavan (1981) o mRNA poderá codificar a 
síntese de enzimas responsáveis pela senescéncia deste tecido ou pela formação dos 
precursores de ácidos nucleicos e da esporopolenina. 

Todos estes aspectos serão encarados futuramente de modo a obter maior 
informação sobre o papel do tapete durante a formação do microgametófito e mesmo 
na embriogénese do pólen. Estas áreas oferecem grandes possibilidades para o estudo 
da ontogenia e fisiologia das duas gerações celulares que constituem as anteras das 
plantas superiores pois segundo a opinião de Rosen (1968) - "Pollen offers 
opportunities and challenges because it is unique among higher plant tissues. Yet this 
very uniquiness also adds to its value in research on fundamental and universal 
problems". 



SUMMARY AND CONCLUSIONS 
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Cucurbita poJymorpha Duch. anthers are composed by 5 monolobed stamens 

with a long sinuous S shape. Along microsporogenesis, the ultrastructure and 
evolution of tapetai cells was studied and compared during the various stages of 
pollen wall formation. 

Tapetum plastids display an evolutionary process, which begins at pre-meiotic 
stage, when those proplastids accumulate starch. Later on, during meiosis, this 
carbohydrate disappears and in the stroma was observed a pronase-sensitive, 
paracrystalline inclusion. When microspores have already initiate the formation of 
sporoderm, the proteic inclusions of the plastids of the tapetum are replaced by 
vacuoles, possibly originated by dilation of stroma lamellae. At the end of this 
ontogenic process, before the dégénérescence that leads to the senescence of this 
cells, plastids (considered as oleoplasts) accumulate lipids, which constitute the 
pollenkitt, to be later deposited on the pollen surface. 

Rough endoplasmic reticulum (RER) of these tapetai cells exhibits peculiar 
aspects, appearing as a complex and elaborate system, with dilated cistern*, 
containing numerous vesicle-like structures limited by a single membrane, formed 
through invagination of the RER membrane. This vesiculation process leads to the 
engulfment of cytoplasm and even organelles and to the appearance of ribosomes 
lining the inner face of the vesicles bounding membranes. The same process of 
vesiculation occurrs at the outer membrane of the nuclear envelope. This membrane 
is often in contact with plasmalemma, through this elaborate system of RER to which 
is directly connected. The formation of vesicles by RER membranes increases 
throughout microsporogenesis and in association with this elaborate system, 
sporopollenin containing bodies (orbicles or Ubisch bodies) were observed. By the 
end of microsporogenesis they appear mostly located near and outside the 
plasmalemma. 

When pollen mother cells are at meiosis, tapetai dictiosomes show an intense 
phase of activity, producing vesicles which spread through the cytoplasm to the cell 
surface. This activity may be related to the synthesis and transport of callase, an 
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enzyme which degrads the callose wall around the tetrads. 

After callose disorganization, tapetai cell wall also disorganizes progressively, 
producing protoplasts which maintain their original position at the periphery of the 
anther loculus. This situation and the formation of sporopollenin bodies allow to 
recognize the tapetum of Cucurbitapolymorphs Duch. as secretory or parietal. 

During the ontogeny of gametophytic cells pollen wall formation was studied. 
The preliminary phase was characterized by the deposition of callose wall between 
plasmalemma and cellulosic wall of sporogenous cells. Cytomictic channels are seen 
at the beginning of meiosis, being progressively obliterated by callose and then 
pollen mother cells became completely invested by callose. The plastids and the 
mitochondria show a cycle of di- and rediferentiation. The number of ribosomes 
decreases significantly in early meiosis and is later replenished, a process probably 
involving inclusions newly arising in the cytoplasm (nucleoloids). 

Pollen wall formation begins when the four microspores are still enclosed by the 
callose wall. The first formed cellulosic wall is the primexine, laid down between 
plasmalemma and callosic wall. At the fibrilar primexine, the first elements of 
sporopollenin (bacula) are established. The bases of bacula are held together by the 
footlayer or nexine 1. 

After the spores release from the tetrad, it was observed a thickening of bacula 
(with two distinct profiles) and of nexine 1. Soon after, between plasmalemma and 
nexine 1, another sporopolleninic granular layer - nexine 2 was deposited and finally 
the pecto-cellulosic intine, thus completing the sporoderm of Cucurbita polymorph* 
pollen. The exine comprises the external sexine and the internally located nexine. 
The sexine is formed by two types of free spines derived from the evolution of the 
bacula. The nexine is formed by two layers - nexine 1, at the base of the spines, 
which is homogenous and absent in the porus regions, and the granular nexine 2, 
which increases in thickness under apertures. The cellulosic intine appears as a thin 
layer surrounding the pollen grain. These pollen grains are seen as spheroids, having 
7-9 operculated apertures with spines similar to those of the interporal regions. 
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The deposition of sporopollenin at neiine 1 arises associated with 

membrane-like structures, probably derived from plasmalemma, and firstly named 

as lamellae, white lines or tapes. The tapes were also observed at the porus regions 

in continuity with nexine 1. 
Anthers of this Cucurbitace* were subjected to the action of several treatments 

using chemical agents in order to interfere with the metabolism and relationships 
between tapetai and gametophytic cells. After gibberellic acid treatment, pollen 
mother cells already displayed some ultrastructural alterations, translated into a 
vast cytoplasmic vesiculation, formation of endoplasmic reticulum stacks of the 
"nebenkern" type, and a spatial association of plastid envelopes and endoplasmic 
reticulum cisternas. The treatment by mevalonate (a carotenoid precursor) produced 
the most significative alterations in pollen mother cells, translated into a deposition 
of electron dense granules at the plasmalemma and the endoplasmic reticulum, 
similar to the ones characteristic of tapetai cells. This situation may suggest that 
mevalonate triggered the premature synthesis and/or deposition of sporopollenin. 
Colchicine treatment promoted a considerably hipertrophy of rough endoplasmic 
reticulum, a deposition of Golgi vesicles from the dictyosomes and an absence of 
cytoplasmic microtubules. Glucose and sucrose did not affect the normal 
microsporogenesis, but in some cases glucose promoted formation of starch. 

The metabolic activity of sporophytic and gametophytic cells were essayed by 
the cytochemical localization of some enzymes. In the tapetum, acid phosphatase 
activity was observed in the plasmalemma, in the envelopes of both mitochondria 
and plastids and in dictyosomes. During the senescence of this tissue, the activity 
was associated with organelles sequestred in pleomorphic vesicles of the rough 
endoplasmic reticulum. ATPase was found in the plasmalemma and in the tonoplast 
of tapetai cells. Pollinic cells showed ATPase activity associated with vacuoles and 
cisternas of rough endoplasmic reticulum. Glucose-6-phosphatase activity was mostly 
associated with the plasmalemma of tapetai cells. Electron dense deposits from 
adenylate cyclase activity appeared preferentially associated to dictyosomes of 
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tapetai cells, whereas in the initial stages of pollen grain differentiation, a more 
general distribution of the reaction products was observed, located in the nuclear 
envelope, endoplasmic reticulum, dictyosomes and cell membrane. The functional 
activity of mitochondria was confirmed by the ultrastructural localization of 
cytochrome c oxidase in these organelles in all cells of the anthers. 

Radioactive acetate was supplied to anthers of C. poJymorpha to study lipid 
metabolism involved in sporopollenin biosynthesis. The preliminary results obtained 
showed that 3H acetate was incorporated by plastids and by the elaborate system of 
endoplasmic reticulum of tapetai cells. In pollen mother cells the radioactive 
precursor appeared in the plastids. These results suggest that both sporophytic and 
gametophytic cells are likely to be involved in the synthesis of sporopollenin 
precursors. 

The relationships sporophytic-gametophytic cells need to be researched. This 
type of study will imply the use of precursors of carotenoids and other metabolites. 
A most useful approach would come by isolation of tapetai cells to study metabolic 
pathways of sporopollenin synthesis and to cultivate them "in vitro" as a versatile 
model system capable to supply a variety of information. These possibilities will be 
considered to deeper the role of this unique tissue during gametophytic development 
and pollen embryogenesis. 
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