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I I N T R O D U Ç Ã O 

Este trabalho estuda a microsporogénese em Cucumis sativus 
L.. Este estudo é particularmente complicado pelo facto de in
cluir, durante a formação do grão de pólen, muitos fenómenos 
que ocorrem, em sequência ou em paralelo, durante um curto pe
ríodo de tempo. Todo este processo biológico é pois complexo 
não só pela natureza especializada das células intervenientes, 
como pelos mecanismos citofisiológicos que estão intimamente 
relacionados com a microsporogénese. 

Nas espermatõfitas existem formações reprodutoras que cons 
tituem os gametófitos, que normalmente são de dimensões extre
mamente reduzidas e que se encontram alojadas no progenitor (es 
porõfito) e aí se desenvolvem. Dada a associação do gametófito 
ao esporõfito, foi necessário a atribuição de nomes como andro
ceu e gineceu para designar respectivamente os órgãos masculi -
nos e femininos da flor. É incorrecto, em termos científicos, 
falar em flores masculinas e femininas, pois estas estruturas 
não têm sexualidade. No entanto, correntemente empregam-se es
tes termos. 

O androceu compreende os estâmes ou microsporõfilos.Tipica 
mente cada estame é constituido por um filamento tendo na sua 
extremidade a antera, que vai sofrer uma série de transforma -
ções para a formação dos gâmetas masculinos. Como o tema deste 
trabalho é a microsporogénese ou a formação do grão de pólen 
apresentam-se os aspectos gerais deste processo com base, prin 
cipalmente, nos trabalhos de Ledbetter & Porter (1970), Esau 
(1980) e Knox (1984) . 

Do microsporângio ao micrõsporo 

A antera normalmente é bilobada possuindo portanto dois lõ 
bulos ou tecas cada um com dois lóculos alongados. Estes são os 
sacos polínicos ou microsporãngios. Os dois lóbulos da antera 
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estão ligados por tecido conectivo, que é estéril. 
Na generalidade das Dicotiledoneae, numa antera em formação, 

cada lóbulo é constituído por uma protoderme e a seguir uma as
sentada de células que constitui um tecido meristemático, cha -
mado "arquesporium" ou camada arqueosporial. Esta por divisões 
periclinais vai dar origem, para o interior,ao tecido esporogé 
nico primário e,para o exterior, ã camada parietal primaria,que 
por sua vez se divide periclinalmente originando duas camadas 
parietais secundárias. Destas duas camadas a mais interna pode, 
ainda em muitos casos, dividir-se periclinalmente, originando 
a camada mediana. Finalmente, a constituir a parede, temos três 
camadas parietais que são o endotécio, a camada mediana e o ta 
pete. 

Por outro lado, as células do tecido esporogénico também 
se dividem mitoticamente aumentando posteriormente de volume e 
dando origem âs células mães dos esporos. Inicialmente estas cé 
lulas (microsporócitos) constituem uma massa compacta e estão 
separadas umas das outras,por paredes primárias celulósicas de 
cerca de 200 A de espessura, comunicando entre si pelos plasmo 
désmios. Seguidamente, a membrana plasmática das células mães 
separa-se da parede primária e esta zona extracelular fica ocu 
pada por pequenas vesículas, que alguns autores admitem possui 
rem precursores e possivelmente enzimas que contribuirão para a 
formação da calose, polímero de glucose em ligações /3 (1—3) , 
ficando assim as células mães separadas do tecido que consti -
tui o tapete. 

As células envolvidas de calose são células/de grande rique 
za citoplasmática, que vão sofrer uma méiose. A deposição da ca 
mada de calose tem o seu início no leptõteno-zigõteno, não se 
formando uma parede rígida mas uma parede gelatinosa. Na fase 
inicial de deposição de calose os plasmodésmios, existentes 
entre as células, desaparecem muito possivelmente devido ã re
tracção do plasmalema. No entanto, estas células mães apresen
tam entre si continuidade citoplasmática, através de pontes in 
tercelulares (canais citomícticos), transformando o conteúdo 
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dos esporângios em sincícios. Não se sabe se estes canais cito 
mícticos resultaram de alguns plasmodésmios,que faziam parte 
da parede primária e se desenvolveram quando esta foi destruí_ 
da, ou se são formações novas. Os canais citomícticos são de 
grandes dimensões (mais de 1,5 um) permitindo trocas de orga-
nelos de uma célula para a outra, admitindo alguns autores também 
a possibilidade de repartição de material genético (Heslop-Har 
rison, 1966). Foi observado, em alguns casos, a passagem de ma
terial nuclear de um meiócito para outro através dos canais ci. 
tomícticos (Stanley & Linskens, 1974)e pensa-se, também, 
que a . continuidade dos microsporócitos sincroniza as divi -
soes meióticas e de algum modo a diferenciação dos esporos.Es
tes canais, normalmente, desaparecem no fim da méiose II ; no en 
tanto,em alguns casos,eles desaparecem no decorrer da méiose I 
e apesar da ausência aparente destas comunicações estruturais, 
entre os diversos meiócitos, as fases posteriores da méiose de 
senvolvem-se de uma maneira bastante sincronizada. Isto leva a 
admitir que existem outros mecanismos intervenientes para man
ter a simultaneidade dos fenómenos (Genèves, 1971). 

Na maioria das Dicotiledoneae, após a méiose II, dá-se uma 
citocinese simultânea com a formação do fragmoplasto caracterís 
tico das células vegetais, por fusão de vesículas. Este procès 
so inicia-se no centro da célula e vai progredindo para a pe 
riferia, originando tabiques que dividem o citoplasma. Simultâ 
neamente ocorre um outro processo que éo aparecimento de sulcos 
de estrangulamento na periferia do citoplasma, que vão progre
dindo para o centro da célula e levam ã divisão do citoplasma 
para formar as quatro células. Os passos associados com todo es 
te processo são análogos aos da formação da placa celular (Water 
keyn, 1962) . A formação dos quatro micrósporos faz com que, en
tre eles, se desenvolvam camadas de calose que não podem ser con 
sideradas como paredes rígidas de celulose mas sim como camadas 
gelatinosas, altamente hidratadas. Posteriormente, as camadas 
de calose são digeridas por uma enzima, a calase, ficando os mi. 
crósporos livres no lóculo da antera. 
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Por vezes nas angiospérmicas formam-se associações de grãos 
de pólen, após dissolução da camada de calose, constituindo té 
tradas como em algumas espécies de Ericaceae, Droseraceae e Jun 
caceae , poliníadas como nas mimosas (Acacia) formando conjun 
tos de 4, 8, 16, 32 ou 64 grãos de pólen, ou ainda constituindo 
massas de várias formas como em algumas espécies de Orchidaceae. 

Parede do microsporãngio 

0 estudo das camadas da parede do microsporãngio, nomeada
mente o tapete, tem recentemente tomado grande importância de
vido ã sua morfologia e ao seu papel fisiológico na formação do 
grão de pólen. 0 tapete tem em muitos casos uma origem mista. 
Na maior parte das Dicotiledoneae externamente aos microsporó-
citos situam-se as células do tapete, que são derivadas da ca
mada parietal primária, enquanto que internamente são células 
que têm origem no tecido conectivo. Em algumas Monocotiledoneae 
as células do tapete podem resultar da divisão da camada secun 
daria interna. 

No início da microsporogénese as células do tapete apresen 
tam um citoplasma denso, sendo por vezes binucleadas ou polinu 
cleadas. Como o tapete é o tecido que está em contacto íntimo 
com os grãos de pólen, admite-se que tenha um papel nutritivo 
durante a sua formação pois todos os materiais que entram nas 
células esporogénicas passam através dele ou são metabolizadas 
por ele. 

As células do tapete durante o seu desenvolvimento perdem 
as suas paredes adquirindo formas variadas, sendo umas mais a-
longadas outras mais aguçadas. Nesta fase, externamente ao plas_ 
malema, as células do tapete apresentam um revestimento de po-
lissacarídeos semelhante ao glicocálice que surge nas células 
animais. 

Nas angiospérmicas, geralmente, reconhecem-se duas espécies 
de tapete (Echlin, 1971a), tipo secretor (glandular ou parie
tal) e amebóide ou plasmodial. Estudos da relação entre a mi -
crosporogénese e o tapete foram efectuados ao microscópio elec 
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trónico. Anteras com tapete secretor foram descritas em várias 
plantas nomeadamente em Silène pêndula e Cannabis sativa (Hes-
lop-Harrison, 1963a), em Lilium sp.(Heslop-Harrison & Dickinson, 
1969), em Allium cepa L. (Risuerío et ai. , 1969), em Beta vulga
ris (Hoefert, 1971), em Pinus banksiana (Dickinson & Bell, 1972, 
1976a, b), em Antirrhinum majus, Pelargonium zonal e Kalanchõe 
obtusa (Lombardo & Carraro, 1976a, b ) , em Gentiana acaulis (Car 
raro & Lombardo, 19 76), em algumas Dicotiledoneae (Santos et ai., 
1979) e em Anona squanosa L. (Periasamy & Kandasamy, 1981). Na 
grande maioria das angiospérmicas o tapete secretor é mais ob 
servado que o tapete amebóide. Após méiose o tapete secretor en 
tra em degenerescência com destruição ("lise") das suas paredes 
e o citoplasma desintegrado é libertado para o lóculo onde pro 
dutos,tais como lípidos e outros, são depositados nos grãos de 
pólen formando uma camada exterior. No entanto, se o tapete é 
amebóide as células conservam-se intactas depois da "lise" 
das suas paredes e ficam a rodear os grãos de pólen. Por vezes 
dã-se a fusão dos protoplastos,ao longo da periferia do lóculo, 
formando um periplasmõdio (Mepham & Lane, 1969b, Nanda & Gupta, 
1977; Roland-Heydacker, 1979) que se conserva associado com 
os grãos de pólen até à sua maturação e então desidrata-se e de 
posita os seus restos à superfície dos mesmos. 

Para o exterior das células do tapete existe a camada medi 
ana ("middle layer") que normalmente é constituída por uma camada 
de células. Esta camada degenera cedo, ficando como que esmaga
da entre o tapete e o endotécio, podendo ser absorvida pelas cé 
lulas adjacentes. O endotécio é uma camada típica da parede das 
anteras das angiospérmicas, excepto naquelas em que a deiscên
cia se faz por poros. É constituído por uma ou mais camadas de 
células que se desenvolvem tardiamente atingindo o máximo de 
maturidade nos passos finais da formação do grão de pólen.Quan
do as células do tapete degeneram e expulsam os seus produtos 
para o lóculo da antera, as células do endotécio aumentam de vo 
lume e adquirem espessamentos, do lado interno das suas paredes, 
recebendo muitas vezes a designação de camada fibrosa. Na regi-
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ão dos estómios (aberturas da parede dos sacos polínicos) as 
células do endotécio não apresentam espessamentos nas suas pa
redes. Os espessamentos da parede têm sido interpretados como 
sendo lenhifiçados ou suberifiçados (Eames, 1961). No entanto, 
Fossard (1969) em Chenopodium fez vários testes histoquímicos 
e não detectou lenhina, observando apenas fibrilas orientadas 
de oí-celulose. Este autor sugere que durante algum tempo o 
endotécio não sedesenvolve, pois existe um produto no tapete que 
o inibe. O seu desenvolvimento só ocorre, portanto, depois da 
ruptura do tapete.O endotécio é funcionalmente importante, pois 
participa na deiscência da antera. 

Exteriormente ao endotécio, existe uma camada de células 
que é a epiderme. 

Parede do grão de pólen 

O grão de pólen maduro possui uma parede com um elevado 
grau de consistência, organização e desenvolvimento. 

Apesar da multiplicidade de estudos que têm sido efectua -
dos sobre a parede do grão de pólen ou esporoderme, não existe 
ainda uma uniformidade da terminologia utilizada. Neste traba
lho utiliza-se a terminologia de Erdtman (1960) que se esque 
matiza na Fig.56. Neste esquema, apresenta-se uma comparação 
da terminologia de Faegri (1956) e de Erdtman (1960). 

Erdtman (1952) apresentou uma primeira terminologia da pa
rede do grão de pólen e considerou-a essencialmente constituí
da por exina. Segundo este autor a exina apresenta-se subdivi
dida em sexina (camada exterior) parte esculpida e nexina (ca
mada interior) parte não esculpida. Geralmente a sexina apre -
senta colunas ou báculas, que são formações cilindricas perpen 
diculares ao plasmalema. Estas formações normalmente estão uni 
das superiormente por uma camada formando o tecto, que pode ser 
uma camada compacta ou perfurada possuindo poros minúsculos que 
permitem a entrada e saida de macromoléculas. O tecto pode apre 
sentar-se liso ou ornamentado,exibindo picos ou outras saliên-
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cias. Contudo, existem grãos de pólen cuja sexina é simples , 
pois não possuem tecto, observando-se as extremidades das bácu-
las bastante espessadas e em alguns casos muito dilatadas. Ge
ralmente a sexina surge envolvida externamente por uma fina ca
mada pigmentada. 0 material que constitui esta camada pigmenta
da compreende o "pollenkitt" e as trifinas. Estes dois termos 
têm sido usados separadamente, no entanto há autores que prefe 
rencialmente usam apenas um deles ou ainda a expressão "pollen 
coat" que engloba os dois termos. O termo "pollenkitt" tem sido 
amplamente utilizado para designar carotenóides que se deposi
tam externamente ao grão de pólen , dando-lhe cõr (Echlin, 1971a), 
apresentando uma função importante na polinização por insectos. 
0 termo trifinas é mais usado para referir restos das células 
do tapete, que sofreram degenerescência, e compreendem uma mis
tura complexa de substâncias hidrofílicas (Echlin, 1971a), que 
se acumulam entre as bãculas e o tecto. 

Internamente ã sexina surge a nexina que normalmente se sub 
divide em nexina 1 e nexina 2. Estas camadas podem ser muito es 
pessas, mas em algumas espécies estão muito reduzidas ou ausen
tes. 

A nexina e a sexina constituem a camada de exina. Nesta ca
mada há a distinguir a presença de aberturas que são os locais 
de germinação do tubo polínico. As zonas onde se formam estas 
aberturas são determinadas no estado de tétrada, de acordo com 
a orientação das células. Assim,em algumas espécies no estado 
de tétrada, nos locais das futuras aberturas surgem perfis de 
reticulo endoplasmãtico dispostos paralelamente, impedindo a 
deposição da primeira camada (primexina) nessas zonas (Godwin, 
1968, Heslop-Harrison, 1971a; Vasil, 1973). Enquanto os micrõs_ 
poros estão rodeados de calose e antes da exina se depositar, 
forma-se uma camada entre o plasmalema e a calose que é a pri
mexina, constituida por fibrilas de celulose (Echlin & Godwin, 
1968b). Esta camada serve de matriz das camadas de exina que se 
depositam posteriormente. 

De uma espécie para outra as aberturas, quando presentes no 
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grão de pólen, diferem no seu número, posição, forma e ainda pe 
la natureza da camada de exina que lhes deu origem. Assim, têm 
sido designadas ecto-aberturas se derivam da sexina e endo-a-
berturas se têm uma origem na nexina. As aberturas como áreas 
bem definidas derivam da sexina, enquanto que as endo-aberturas 
se apresentam como áreas difusas. 

As aberturas podem ter a forma alongada, circular ou uma 
combinação das duas formas. As aberturas quando são circulares 
designam-se por poros, e quando de forma alongada por fendas. 
Estas são definidas como apresentando um comprimento cerca de 
duas vezes maior que a largura. O número de aberturas varia con 
forme a espécie. Normalmente, os grãos de pólen das Monocotile-
doneae apresentam uma só abertura (Kress & Stone, 1983) e nas Di. 
cotiledoneae podem existir 3, 4, 5 ou mais e podem ser do tipo 
fenda, poro ou uma combinação de poro e fenda. Por vezes os po 
ros estão recobertos por um opérculo de esporopolenina, o qual 
é libertado no momento da germinação do tubo polínico. 

A exina determina a forma do grão de pólen. De uma maneira 
geral os grãos de pólen são mais ou menos esféricos ou triangu 
lares, embora possam surgir grãos de pólen alongados em forma 
de cilindro como emCrossandra, cujo comprimento é 30 vezes maior 
que a largura (Brummitt et ai., 1980). Nas plantas marinhas per 
tencentes à família das Zoosteraceae, Cymodoceaceae ou Posido-
niaceae os grãos de pólen têm a forma filiforme (Ducker et ai., 
1978). Por vezes a camada da exina surge grandemente reduzida 
estrutural e funcionalmente ou até totalmente ausente como em 
algumas espécies marinhas, Amphibolis antárctica e Thalassoden-
dron ciliatum (Ducker et ai., 1978). 

Normalmente a exina recobre uma única célula ou grão de pó 
len, exceptuando-se os casos em que os grãos de pólen estão 
aderentes de modo a formar tetradas, poliníadas ou ainda massas 
polínicas de várias formas. 

Junto ã camada de nexina, entre esta e o plasmalema, depo-
sita-se uma camada que é de natureza polissacaridica e que se 
designa por intina. É uma camada de muita importância e encon-
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tra-se presente em todos os tipos de grão de pólen. 
A intina contém celulose, hemicelulose e substâncias pécti-

cas, e pode facilmente ser solubilizada por acetólise (Erdtman, 
1966). A camada de intina é muito espessada e estruturalmente 
mais complexa na região dos poros, apresentando vulgarmente uma 
rede de microvilosidades. Sabe-se que a intina é sintetizada pe 
lo próprio micrõsporo durante a fase vacuolizada. Vários auto
res admitiram que a intina, em alguns grãos de pólen, possuia ca 
madas quimicamente distintas. Recentemente alguns autores a par 
tir do estudo de vários grãos de pólen de Monocotiledoneae mos
traram que a intina compreendia duas camadas distintas, sendo 
uma exterior composta de polissacarídeos acídicos, e uma mais 
interna contendo polissacarídeos neutros (Kress & Stone, 1982). 

Na intina existem também proteínas, localizadas em estrutu 
ras tubulares na matriz polissacarídica. Estas proteínas foram 
detectadas citoquimicamente (Knox & Heslop-Harrison, 1971). 

0 principal constituinte da exina da parede do grão de pó -
len é a esporopolenina que é constituída por polímeros de caro-
tenóides e ésteres de carotenõides (Shaw, 1971). A esporopoleni 
na é altamente resistente a agentes químicos, físicos e biolõgi. 
cos. Na preparação de grãos de pólen para estudos palinolõgicos 
é habitual remover o material contaminante da exina por acetõljL 
se, no entanto a esporopolenina resiste a este tratamento sendo 
apenas degradada pelo ácido crõmico e pelo 2-etanolamina (Row
ley & Flynn, 1966), assim como por certas enzimas presentes no 
estigma, durante a germinação. 

Ao tapete tem-se atribuído um papel importante na formação 
da parede do grão de pólen , pois o tapete secretor possui,exte
riormente ao plasmalema e em maior número nas porções das pare
des que estão voltadas para o lõculo da antera, grânulos de ma
terial com propriedades químicas semelhantes às da esporopole -
nina. Estes grânulos foram designados por corpos de "Ubisch" , 
mas Heslop-Harrison (1962, 1963b) não considerou este termo 
apropriado e preferiu o termo placas, enquanto que outros auto
res (Banerjee, 1967; Rowley & Erdtman, 1967) designaram estas 
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formações por orbículos. 

Do micrõsporo ao grão de pólen maduro 

Algum tempo após a formação dos quatro micrósporos, dá-se 
a dissolução da camada de calose. Aqueles aumentam de volume e 
o citoplasma vacuoliza-se, mostrando um ou vários vacúolos. A 
expansão do vacúolo é acompanhada pela migração do núcleo para 
a periferia da célula, restando apenas uma pequena camada de 
citoplasma a rodear o vacúolo. O núcleo desloca-se sempre, se
gundo uma direcção preferencial, para um local oposto a um dos 
poros. Posteriormente, ocorre a divisão do núcleo e do citoplas_ 
ma originando duas células desiguais. Os produtos desta divi
são, ou seja as células vegetativa e germinativa são quantita
tiva e qualitativamente diferentes. A célula germinativa é mais 
pequena e, segundo alguns autores, contém menos RNA que a vege
tativa. Esta última possui o núcleo vegetativo próximo do cen
tro do grão de pólen, enquanto que a célula germinativa com o 
seu núcleo permanece próximo da periferia e apresenta-se encur 
vada constituindo um menisco ligado â intina. 

No grão de pólen maduro a célula germinativa destaca-se da 
intina e move-se para o interior do grão de pólen.Esta célula 
é precursora de duas células espermáticas, que são libertadas 
no tubo polínico antes da germinação. Em algumas angiospérmi-
cas esta divisão, em duas células espermáticas, ocorre no grão 
de pólen antes da germinação e noutras ocorre já no tubo polí
nico (Sanger & Jackson, 1971c). 

O estudo da microsporogénese vem sendo efectuado desde lon 
ga data. Assim já em finais do século XIX se sabia que o grão 
de pólen era formado por duas células desiguais, a vegetativa 
e a germinativa. Mangin (1886) assinalou no grão de pólen a pre 
sença de amido e gotas lipídicas. Trabalhos posteriores confir 
maram estes resultados e envolveram numerosas espécies. 

A microscopia electrónica veio dar uma nova perspectiva ao 
desenvolvimento e formação do grão de pólen. Assim, na lite
ratura da especialidade alguns autores dedicaram a sua aten-
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ção ao estudo de um só estado de evolução do grão de pólen, ou 
seja, o grão de pólen maduro ou a germinação, enquanto que ou
tros autores compararam a ultrastrutura do grão de pólen de di
versas espécies desde o estado imaturo até â germinação (Larson 
& Lewis, 1962; Diers, 1963a, b; Sassen, 1964; Dexheimer, 1969, 
1970, 1972; Gimenez-Martin et ai., 1969; Sanger & Jackson,1971a, 
b, c; Brighigna et ai., 1981). Outros, descreveram toda a onto
genia polinica desde a célula mãe até ao grão de pólen antes da 
germinação, como Bal & De (1961) e Maruyama (1965, 1968) em Tra-
descantia paludosa, Echlin & Godwin (1968b, 1969) e Echlin(1972) 
em Helleborus foetidus, Bidle (1972) em Pisum sativum e Lens cu-
linare e Abreu & Dexheimer (1973) em varias espécies de angios-
pérmicas, aspectos também focados no trabalho de revisão de Di
ckinson (1982) . 

XXX 

XXX XXX 

0 presente trabalho descreve os estudos efectuados em ante
ras de Cucumis sativus L., com células polinicas em diferentes 
estados de formação do grão de pólen. Esta planta tem particu -
lar interesse pois as mitocôndrias, que ocorrem nas células em 
determinados estados da microsporogénese, apresentam profundas 
modificações ultrastruturais. Procedeu-se não só ao estudo des
tas modificações, procurando apreciar o seu inicio, evolução e 
suas possíveis causas, bem como ao estudo do comportamento dos 
outros organelos citoplasmáticos durante a formação do grão de 
pólen. 

Durante o desenrolar da microsporogénese consideraram-se as 
seguintes fases: 

1 - Estado de células esporogénicas 
2 - Estado de méiose (células mães) 
3 - Estado de tétrada jovem 
4 - Estado de tétrada madura 
5 - Estado de micrõsporo jovem com inicio de vacuolização 
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6 - Estado de microspore» vacuolizado com um vacúolo muito 
grande 

7 - Estado de grão de pólen jovem em que a célula germina-
tiva, recentemente formada, fica encostada ã parede do 
grão de pólen 

8 - Estado de grão de pólen maduro, com a célula germinati-
va no interior da célula vegetativa. 

Dada a importância das células do tapete na formação da pa
rede do grão de pólen, procedeu-se também ao seu estudo ultras-
trutural. 
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I I M A T E R I A L E M É T O D O S 

A - M a t e r i a l 

Cucumis sativus L. é uma Dicotiledoneae da família das Cu -
curbitaceae, originária da índia, bastante utilizada sob o pon
to de vista hortense e cultiva-se em Portugal de Junho a Agosto. 

Ë uma planta anual, herbácea, áspera, com folhas simples , 
cerdosas, pecioladas e sem estipulas. O limbo das folhas é cor-
diforme e apresenta nervação palmítica com cinco lóbulos dentea 
dos. No caule desenvolvem-se gavinhas, cuja parte terminal cor
responde a folhas, designadas gavinhas caulinares. As flores 
são axilares, actinomórfiças, de perianto duplo, com cinco peta 
las amarelas ligadas até metade do seu comprimento (gamopéta -
las). É uma espécie monóica, isto é, possui flores unissexuais 
femininas e masculinas na mesma planta. 

0 androceu é constituído por cinco estâmes tridelfos, apre-
sentando-se, por conseguinte, associados em três grupos, sendo 
dois grupos pares e um ímpar, formado por um só estame. Todos os 
estâmes são constituídos por filete e antera apresentando um fi. 
lete reduzido. As anteras são extrosas, flexuosas, possuindo 
uma configuração sinuosa em forma de S. 

As anteras quando possuem células esporogénicas, células 
mães ou tétradas apresentam a cor verde, passando a branca 
quando o lóculo da antera contém micrósporos e amarela quando 
estes micrósporos evoluiram para grãos de pólen maduros. 
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B - Métodos 

Anteras de Cucumis sativus L., contendo células polínicas 
em diferentes estados de desenvolvimento, foram preparadas para 
serem observadas ao microscópio electrónico de transmissão,uti
lizando as seguintes soluções fixadoras: 

- glutaraldeído (GA) 1,25 e 2,5%, seguido de põs-fixação em 
tetróxido de ósmio a 2%, utilizando diversas soluções tam 
pões (fosfato de Sorensen, cacodilato de sódio ou acetato 
de veronal) com pH compreendido entre 7,2-7,3 e concen
tração 0,1 M. Os tempos de fixação foram para o GA cerca 
de 3 horas e para o tetróxido de ósmio de 2 horas 

- permanganato de potássio a 2% em H20 (Mollenhauer, 1959), 
durante 2 horas 

- paraformaldeído 2% - glutaraldeído 1,25% em tampão fosfa
to de Sorensen 0,1 M e pH 7,2 durante 2 horas ou o mesmo 
fixador em tampão cacodilato 0,1 M e pH 7,2. 

As peças foram depois desidratadas, usando séries ascenden
tes de acetona e por último óxido de propileno. A inclusão fez-
-se em Epon 812 ou resina de baixa viscosidade (Spurr, 1969). 

Os cortes foram efectuados num ultramicrótomo LKB Ultrotome 
III, utilizando facas de vidro ou diamante e foram recolhidos 
em grelhas sem membrana ou previamente recobertas com uma fina 
película de colõdio ou formvar. Para observação ao microscópio, 
os cortes foram contrastados em acetato de uranilo (Valentine , 
1965) e citrato de chumbo (Reynolds, 1963) As observações foram 
efectuadas ao microscópio electrónico Siemens, Elmiskop 1A, com 
aberturas de condensador de 200 Jim e de objectiva de 50 /im (fo
lha fina de cobre) e registadas em película fotográfica Agfa Ge 
vaert 23 D 56. 
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Microsporogénese seguida em meios de cultura 

Como meio de cultura utilizou-se o meio MS de Murashige & 
Skoog (1962), conforme o indicado no quadro 1. O pH do meio foi 
ajustado para 5,7 com NaOH 0, 5N ou HCl 1N, e após adição de 0,6% 
de agar o meio foi autoclavado a 120°C, durante 25 minutos.Não 
foram adicionados reguladores de crescimento. 

As culturas foram colocadas ã temperatura de 27°C e subme
tidas a períodos alternados de 12 horas em luz artificial e 12 
horas em obscuridade.A luz utilizada era produzida por lâmpadas 
fluorescentes, tipo luz branca ("white light"), fornecendo a in 
tensidade de 800 cd m~2 ao nível da cultura. 

Tratamentos físicos 

Plantas envasadas foram colocadas nas seguintes condições: 
- luz contínua durante 2 meses. Utilizou-se nesta experiên 
cia um conjunto de lâmpadas fluorescentes, tipo luz bran
ca, fornecendo a intensidade de 1 000 cd m"2 ao nível da 
planta 

- obscuridade durante 6 semanas. 

Tratamentos químicos 

Foram utilizadas as seguintes soluções: 
1 - Cloranfenicol em tampão fosfato 0,0 2 M pH 6,8 nas con

centrações de 2,5 mg/ml e 5 mg/ml 
2 - Cicloheximida em solução aquosa, nas concentrações de 

5 pg/1 e 10 jug/1 
3 - Brometo de etídio em solução aquosa, nas concentrações 

de 5 ug/ml, 50 ug/ml e 100 ug/ml 
4 -343,4- diclorofenil) - 1,1 - dimetilureia (DCMU) em solu 
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Q U A D R O 1 

MACRONUTRIENTES (mg/l) 

NH4N03 1 650 
KN03 1 900 
CaCl2 2H20 440 
MgS04 7H20 370 
KH2P04 170 

MICRONUTRIENTES (mg/1) 

H3B03 6,2 
MnS04 4H20 22,3 
ZnS04 4H20 8,6 
Kl 0,83 
Na2Mo04 2H20 0,25 
CuS04 5H20 0,025 
CoCl2 6H20 0,025 
Na2EDTA 37,5 
FeS04 7H20 27,9 
Sacarose 30 000 

VITAMINAS (mg/l) 

Glicina 20 
Acido nicotínico 0,5 
Cloridrato de tiamina 0,1 
Cloridrato de piridoxina 0,5 
Inositol 10° 
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ção aquosa, nas concentrações de 50 mg/ml e 100 mg/ml 
por dissolução em etanol 0,1% 

5 - 2,4 - dinitrofenol em solução aquosa, na concentração 
de 50 mg/l 

6 - Citocalasina B em solução aquosa, nas concentrações de 
35 ug/ml e 50 ug/ml. Como este composto orgânico é 
praticamente insolúvel na água, dissolveu-se primeira
mente em pequena quantidade de DMSO de modo que a con
centração final do DMSO,na solução usada, não ultrapas 
sasse 0,2% 

7 - Colquicina em tampão fosfato 0,2 M pH 6,8 e em solução 
aquosa, nas concentrações de 5 mg/ml e 10 mg/ml 

8 - Rotenona em solução aquosa, na concentração de 5 mg/l 
por dissolução numa pequena quantidade de etanol de mo 
do que a concentração final do etanol na solução usada, 
não ultrapassasse 2% 

9 - Campferol em tampão fosfato 0,1 M e pH 7,0 , na concen 
tração de 10 jug/ml. Este composto foi previamente dis
solvido em etanol de modo que a concentração final do 
etanol, na solução utilizada, não fosse superior a 2% 

10 - 2-DOG (2-deoxi-D-glucose) em solução aquosa, nas concen 
trações de 1,64 g/l e de 16,4 g/l 

11 - Glucose em solução aquosa, na concentração de 30g/l. 
No quadro 2 está indicado o tempo máximo,em horas de trata

mento, relativamente ãs diferentes soluções.. As soluções foram 
fornecidas ãs anteras quer mergulhando hastes florais directa
mente nelas (coluna I), quer adicionando-as ao meio MS por fil 
tração, utilizando filtros com membranas Millipore, em condições 
assépticas (coluna II). 

As soluções onde as hastes florais estavam mergulhadas, fo 
ram sucessivamente renovadas de 12 em 12 horas. 

As soluções 10 e 11 foram utilizadas, pois pretendeu-se ob 
servar a acção de diferentes fontes de carbono sobre a micros-
porogénese. Quando adicionadas ao meio de cultura, este não pos 
suia sacarose. 



Q U A D R O 2 

Solução Kx) II(xx) 

1 48 24 
2 96 24 
3 72 -

4 48 -

5 72 24 
6 72 24 
7 72 -

8 96 -
9 72 -
10 48 24 
11 48 24 

0 herbicida DCMU (solução 4) na concentração 0,1%, foi usa
do também em nebulizações sobre plantas envasadas, duas vezes 
por dia durante 8 dias consecutivos, tendo as colheitas de mate
rial sido efectuadas antes de cada nebulização. 

(x). Nas experiências de 48 horas, foram efectuadas observa
ções ao fim de 12,24 e 48 horas de tratamento; nas de 7 2 horas 
ao fim de 12,24,48 e 72 horas e finalmente nas de 96 horas ao 
fim de 12, 24,48,7 2 e 96 horas de tratamento. 

(xx) Em todos os casos foram efectuadas observações ao fim 
de 1,7 e 24 horas. 

Localização citoquímica 

O tratamento citoquímico foi efectuado em cortes e em frag -
mentos de anteras antes ou após a pré-fixação. 

1 - Em cortes 

Ensaiou-se o método de Thièry (1967) para localização de po 
lissacarídeos neutros e outros carbohidratos. Este método utili 
za a presença do grupo glicol na molécula das oses que constitu 
em a cadeia polissacarídica.Estes grupos glicol são substituí-
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dos por grupos aldeídos, pela tiocarbohidrazida ou tiossemicar 
bohidrazida, que são depois marcados pelos sais de prata.Assim, 
cortes recolhidos em grelhas de ouro, com membrana, foram trata 
dos durante 30 minutos em ácido periódico a 1% e após várias la 
vagens em água destilada os cortes permaneceram durante 20 ho
ras em tiocarbohidrazida ou tiossemicarbohidrazida a 0,2% pre
parada em ácido acético a 20%. Seguidamente os cortes foram tra 
tados com ácido acético a 15%, 10%, 5% e água destilada durante 
20 minutos cada. Finalmente os cortes permaneceram no proteina-
to de prata a 1% durante 30 minutos na obscuridade e ã tempera
tura do laboratório. 

O ácido fosfotúngstico (PTA) em HCl 1N ensaiou-se, para lo
calização de polissacarídeos ácidos. Cortes recolhidos em gre
lhas de ouro,com membrana, foram tratados durante 15 minutos em 
ácido periódico a 1 % e seguidamente durante 10 minutos com o 
PTA a 1% em HCl 1N. 

2 - Em fragmentos de anteras 

As reacções enzimáticas ensaiadas visaram o estudo do 
estado metabólico das células, durante o desenrolar da microspo-
rogénese,assim como a confirmação da actividade respiratória 
das mitocôndrias. 

i - Enzimas hidrolíticas 

Nestes testes citoquímicos realizou-se uma prévia fixação 
em glutaraldeído a 1,25% durante 1 hora. Após incubação o mate
rial foi pós-fixado em tetrõxido de õsmio. 

a) Fosfátase ácida (E C.3.1.3.2)-utilizando o meio de 
Gomori segundo a técnica de Miller & Palade (1964), 
tendo como substrato o (b -glicerof osf ato de sódio a 
pH 5,0 . O meio de incubação foi aquecido a 60°C du
rante 1 hora,arrefecido ã temperatura ambiente e fil 
trado. A incubação efectuou-se a 37°C durante um tem 
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po máximo de 4 horas. Duas experiências testemunhas 
foram realizadas: uma em meio de incubação sem o su
bstrato, outra em meio de incubação total com o fluo 
reto de sódio 10 mM. 

b) Fosfátase alcalina (E C . 3 .1 . 3 .1) - usando a técnica de 
Dickson (1978) utilizando o fi -glicerofosfato de só
dio na presença de CaCl2 a pH 9,0 . Como testemunha 
usou-se o mesmo meio de incubação sem o substrato . 
A incubação efectuou-se a 37°C durante um tempo máxi 
mo de 4 horas. 

c) Adenosina trifosfátase (ATPase) (E C.3.6.1.3)-pelo 
método de Gomori (Sauter, 1977), usando ATP dissódi-
co como substrato em tampão acetato a pH 5,0 . A in
cubação realizou-se a 37°C durante um tempo máximo 
de 4 horas. Como controlo usou-se o meio de incuba
ção sem o substrato, ou o meio completo adicionado 
de fluoreto de sódio 10 mM. 

ii - Enzimas respiratórias 

Efectuou-se o estudo citoquímico de duas enzimas respirató
rias . 

a) Citocromo-oxídase (E C.1.9.3.1)-utilizando o meio 
de Opik (1975), tendo como substrato o 3,3' - diami 
nobenzidina (DAB). A incubação efectuou-se na obscu 
ridade a 27°C, durante um tempo máximo de 4 horas. 
O material foi pré-f ixado em GA e, após incubação, 
foi põs-fixado em tetróxido de ósmio. Para controlo 
destes ensaios realizaram-se preparações nas quais 
a incubação se fez em meio sem substrato e meio to
tal adicionado de KCN 0,01 M. 

b) Desidrogénase succínica (E C.1.3.99.1)-segundo a téc 
nica de Kerpel-Fronius & Hajós (1968), utilizando o 
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ferricianeto como aceitador de electrões. Fragmen
tos pequenos de anteras foram incubados â tempera
tura ambiente,durante um tempo máximo de 5 horas , 
num meio tendo como substrato o succinato de sódio. 
Para controlo realizaram-se preparações adicionando 
o malonato de sódio (140 mM) ao meio de incubação. 
Posteriormente o material foi fixado em GA seguido 
de tetróxido de õsmio. 

Técnicas de reconstrução tridimensional e análise estereo-
lõgica 

Procedeu-se ã construção de um modelo tridimensional de mi 
tocôndrias que ocorrem no micrósporo vacuolizado, a partir de 
cortes ultrafinos seriados. As ténias de cortes sucessivos fo 
ram colocadas em grelhas de buraco rectangular, recobertas de 
filme de colódio. 

A evolução mitocondrial foi quantificada por análise este-
reolõgica segundo método de Weibel e colaboradores (1969) e 
Williams (1977). Fizeram-se cortes ao acaso de várias células 
polínicas e fotografaram-se a uma ampliação final de 6 000 X. 
Volumes mitocondriais (Vv) referentes à mitocõndria total (ma
triz mais enclaves) e apenas à matriz mitocondrial (Vv), fo -
ram determinados por contagem de pontos. 

Considerou-se o princípio que a área de um dado componente 
em secção (Av), obtida de um corpo sólido, ê directamente pro
porcional ao volume desse componente (Vv) no corpo sólido ori
ginal (princípio de Delesse). Temos que: 

Vv ^ /Ãv\ 
VT IAT; 

VT e AT representariam,no presente caso, respectivamente o volume 
total da célula,que contém as mitocôndrias, e a área total da 
secção correspondente à mesma célula. 
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Para a contagem de pontos utilizouse uma malha quadrada de 

1 cm de lado e contaramse o número de intersecções que corres
pondiam à célula total (n), â mitocôndria total (ni) e somente 
à matriz mitocondrial (n2). Assim: 

ni x 100 „, n2 x 100 
Vv ■ e V'v = 

n n 

Os valores médios de Vv e V'v foram comparados usando o tes_ 
te t de Student. 

Para cada estado de formação do grão de pólen foi usada uma 
série de 40 microfotografias para determinação estereológica. 

Microscópio electrónico de varrimento (SEM) 

Flores masculinas completas ou seccionadas e grãos de pólen 
isolados foram preparados para observação ao microscópio elec
trónico de varrimento (SEM). As amostras foram tratadas pelos 
fixadores de microscopia electrónica,anteriormente mencionados, 
ou o fixador usado para microscopia óptica, nomeadamente a so
lução de Navachine (10 cc de ácido crómico a 1%, 4 ce de formol 
a 40% e 1 cc de ácido acético). Com a finalidade de obtermos 
grãos de pólen isolados fizeramse centrifugações,no fim de ca 
da tratamento, com eliminação do sobrenadante. Após fixação os 
grãos de pólen isolados foram submetidos a ultrasons (frequência— 
40 KHz), durante 2 minutos, para se provocarem fracturas nas 
suas paredes. Após desidratatação,com álcool absoluto, o mate
rial foi seco ao ar e depositado sobre um filme adesivo coloca 
do sobre um suporte metálico. A metalização das amostras efec
tuouse pelo método de vaporização de ouro sob vácuo, e os es
tudos foram realizados no Stereoscan 600 Cambridge. 

Microscópio óptico (MO) 

Na preparação de material, para observação ao microscópio 
óptico, utilizaramse como fixadores as soluções de Navachine 
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e o Carnoy (3 ce de álcool etílico e 1 ce de ácido acético).Pa 
ra a desidratação em álcool etílico e inclusão em parafina se 
guiu-se o método habitual. 

Os cortes de 8-10 jum de espessura foram colados em lâminas 
de vidro previamente molhadas,com uma solução de albumina glice 
rinada de Mayer,para melhor aderência dos cortes. Seguidamente 
procedeu-se ã desparafinização e coloração pelo azul de tolui-
dina a 1 % ou pelo método de Feulgen com hidrólise durante 7 mi 
nutos em HCl 1N a 60 C,e a coloração em reagente de Schiff du
rante 1 hora. As preparações foram depois desidratadas pelo ál̂  
cool etílico, diafanizadas pelo xilol e montadas em bálsamo do 
Canadá. 

A partir de blocos incluídos em Epon, efectuaram-se ao ul -
tramicrótomo cortes semifinos com cerca de 1 um que, depois de 
corados por flutuação numa solução de azul de metileno e azur 
II (azul de metileno a 1 % em bórax a 1% e azul azur II a 1%) ou 
azul de metileno, azur A e safranina (Warmke & Lee,1976) sobre 
placa aquecida (45-60 ), foram lavados em água destilada, cola 
dos em lâminas de vidro e secos a 60 C. 
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1 - Aspectos gerais do androceu 

Cucumis sativus L., conhecida vulgarmente por planta do pe
pino, é como se vê nas Figs. 1a e 1b uma planta monóica pois 
possui flores unissexuais femininas e masculinas no mesmo ramo. 

Como o androceu apresentava pequenas dimensões, procedeu-se 
ao seu estudo morfológico com o microscópio electrónico de var
rimento (SEM) o que permitiu facilmente observar os 5 estâmes 
associados em grupos de 2+2+1 (Figs.2 e 3). Cada estame apresen 
tava um filete muito reduzido e uma antera de configuração sinu 
osa em forma de S (Figs.2 e 4). Nos grupos em que as anteras es 
tavam associadas (grupos pares), dispunham-se simetricamente 
(Fig.2) e verificou-se que essa associação se efectuava pela fa 
ce posterior através do conectivo (Fig.5), sendo este apendicu-
lado no cimo. 

Para estudar o número de tecas,ou lóbulos da antera, execu-
taram-se cortes transversais do androceu a vários níveis. Cor
tes efectuados perto do cimo do androceu, de modo a seccionar 
todos os segmentos das anteras, foram preparados para microsco
pia óptica (Figs.6 e 7) e também para serem observados ao mi
croscópio electrónico de varrimento (Fig.8). Assim, pôde obser-
var-se que cada antera, devido à sua forma em S, fora cortada 
3 vezes e cada segmento da antera,em corte transversal, apre
sentava um lóbulo ou teca com dois microsporângios. Efectuaram-
-se também cortes transversais perto da base do androceu, de mo 
do a seccionar cada antera uma só vez, e verificou-se mais fa
cilmente a sua constituição (Fig.9). 



Fig.1a - Ramo de Cucumis sativus L., com flor (seta) e frutos jo 
vens (ponta de seta). 

Fig.1b - Flor masculina completa e flor após dissecção, mostran 
do os estâmes. 
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Androceu de Cucumis sativus L. observado ao 
microscópio electrónico de varrimento (SEM) 

Fig.2 - Androceu visto lateralmente. 53 X. 

Fig.3 - Androceu constituído por 5 estâmes, visto de topo. 46 X. 

Fig.4 - Antera em forma de S com a sua parede rebentada em dois 
locais, com libertação dos grãos de pólen. 70 X. 

Fig.5 - Face posterior de 2 anteras, observando-se que a asso
ciação se efectua através do conectivo (Co). 60 X. 





Fig.6, 7 e 8 - Cortes transversais do androceu efectuados na 
parte superior,de modo a seccionar os três segmentos 
de cada antera. As figuras 6 e 7 são de microscopia 
óptica (MO), inclusão em parafina e Epon respectiva
mente. 50 X.A figura 8 - SEM 60 X. 

Fig.9 - Corte transversal do androceu efectuado perto da base. 
Cada antera é apenas seccionada uma só vez. M O. 
Inclusão em parafina. 50 X. 
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2 - Microsporogénese 

2.1-Microscopia óptica 

A microeporogénese, ou formação do grão de pólen, compreende 
toda uma série de transformações,desde a célula mãe até ao grão 
de pólen maduro, que se tentou esquematizar na Fig.10.Essas trans 
formações equivalem a estados que foram observados ao microscó
pio óptico. 

Assim, observou-se que as células mães (Fig.11) se dividiam 
meioticamente dando origem às tétradas jovens (Fig.12), cujosmi 
crósporos ficavam envolvidos apenas por uma camada de calose. 
Neste estado não se verificou deposição da parede de natureza 
exinica, a qual só surgiu ã volta de cada micrósporo, entre o 
plasmalema e a camada de calose, no estado de tétrada madura(Fig. 
13).Após dissolução da camada de calose observaram-se os micros: 
poros dispersos no lõculo da antera, designando-se este estado 
por micrósporo jovem (Fig.14). Posteriormente teve início um pe 
ríodo de vacuolização do citoplasma até se atingir o estado de 
micrósporo vacuolizado, isto é, micrósporo com um grande vacúo-
lo (Fig.15). Seguidamente assistiu-se â redução do aparelho va 
cuolar ao mesmo tempo que o núcleo se dividiu dando origem a 
duas células - a vegetativa e a germinativa. Numa primeira fase 
a célula germinativa,em forma de lentícula, surgiu encostada ã pa
rede do grão de pólen, caracterizando o que se designa por esta 
do de grão de pólen jovem (Fig.16). Depois aquela célula sepa-
rou-se da parede do grão de pólen,deslocando-se para o interior 
da célula vegetativa, atingindo assim o estado de grão de pó 
len maduro. 

Através destas imagens de microscopia óptica observou-se,também, 
que a antera era monotécica ou monolobada e que cada lóbulo pos 
suia dois sacos polínicos • o lõculo da antera, onde se observa 
vam os micrósporos (Figs.14 e 15) ou os grãos de pólen (Fig.16), 
estava rodeado por camadas de células, que analisadas do inte 



Fig. 10 - Esquema dos diferentes estados da microsporogénese. 
1 - célula esporogénica; 2 - célula mãe; 3 - tétrada 
jovem; 4 - tétrada madura; 5 - micrósporo jovem; 
6 - micrósporo vacuolizado; 7 - grão de pólen jovem 
e 8 - grão de pólen maduro. 
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Anteras de Cucumis sativus L. 
observadas ao microscópio óptico 

Fig.11 - Células mães (CM). 110 X. 

Fig. 12 - Tétradas jovens envolvidas por uma camada de calose(C). 
230 X. 

Fig.13 - Tétradas maduras rodeadas por calose (C). Ta-tapete. 
210 X. 

Fig.14 - Micrõsporos jovens dispersos no lóculo da antera (L) , 
observando-se as várias camadas que constituem a pare
de da antera e o tapete (Ta) que compreende a camada 
mais interna. 300 X. 

Fig.15 - Micrõsporos vacuolizados caracterizados por um grande 
vacúolo (V). 240 X. 

Fig. 16 - Grãos de pólen jovem dispersos no lóculo da antera (L), 
vendo-se o núcleo vegetativo (NV) e núcleo germinativo 
(NG) . Ta-tapete, Cm-camada mediana, E-endotécio, Ep-
epiderme. 220 X. 
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rior para o exterior se denominam por tapete (Ta), camada medi
ana (CM) , endotécio (E) e epiderme (Ep). 

Estudou-se a relação entre o comprimento da antera (L) e o 
estado de formação do grão de pólen. Devido à forma sinuosa das 
anteras tornava-se difícil e moroso medir a sua altura to 
tal e considerou-se como comprimento da antera a altura 
máxima (L),que ela exibia na flor (Fig.17), desprezando assim 
as porções que se apresentavam dobradas. 

f 
Fig.17 - Desenho esquemático de uma antera. 

L - altura da antera. 
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A partir das medições efectuadas em anteras com células po-
línicas,nas várias fases de formação do grão de pólen (célula 
mãe, tétrada, micrósporo jovem, micrõsporo vacuolizado, grão de 
pólen jovem e grão de pólen maduro), elaborou-se o Quadro 3. 

n L - SEM (mm) 

Célula mãe 70 1 ,06 - 0,02 

Tétrada 70 1,43 - 0,04 

Micrõsporo 100 1,67 ± 0,02 
jovem 

Micrõsporo 100 2,00 Í 0,02 
vacuolizado 

Grão de pólen 70 2,60 ± 0,02 
jovem 

Grão de pólen 70 3,50 i 0,13 
maduro 

Quadro 3 - Comprimento médio (L) das anteras, nas diferen
tes fases de desenvolvimento. 
n-número de amostras; SEM-erro padrão da média 
com limites de confiança de 95%. 
Os valores médios dos comprimentos das anteras 
foram comparados recorrendo ao teste t de Student 
tendo-se verificado que para um limite de confi
ança de 99% as diferenças são significativas. 
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2.2-Microscopia electrónica 

No desenrolar da microsporogénese os organelos citoplasmáti 
cos apresentavam modificações ultrastruturais que caracterizam 
os diferentes estados de formação do grão de pólen. Neste capi
tulo não será feita referência ao processo de deposição da exi-
na, durante a microsporogénese, ficando a sua descrição para o 
capítulo seguinte. 

2.2.1-Célula esporogénica 

Na fase pré-meiótica verificou-se que o microsporângio era 
constituído por uma massa central de células esporogénicas. Lo
go após a sua individualização das células do tapete, normalmen 
te, as células esporogénicas primárias sofrem um mitose origi -
nando as células esporogénicas secundárias. No entanto Heimlich 
(1929) fez um estudo dos meiõcitos de Cucumis sativus L. e ad
mitiu que as células esporogénicas primárias funcionavam directa
mente como células mães do grão de pólen. 

Verificou-se que as células esporogénicas (Fig.18) apresenta 
vam núcleos com nucléolo volumoso e o seu citoplasma continha al_ 
guns pequenos vacúolos, plastídios geralmente em forma de halte 
re possuindo estroma denso com grãos de amido e uma ou outra la 
mela isolada . As mitocõndrias apresentavam matriz pouco den 
sa em electrões e cristas dilatadas embora em número reduzido . 
O aparelho de Golgi estava representado por numerosos dictiosso 
mas,constituídos por um empilhamento de sáculos achatados,pro 
duzindo numerosas e pequenas vesículas que se dispersavam no c_i 
toplasma. 0 retículo endoplasmáticoypresente neste estado, sur
gia pouco desenvolvido, formando cisternas de tamanho variável 
com ribossomas nas suas membranas. Também se observavam ribosso 
mas livres, no citoplasma, bem como alguns glóbulos lipídicos 
(Fig.19). 

Nesta fase pré-meiótica observaram-se,nas paredes das cé 
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lulas esporogénicas,plasmodésmios que estabelecem continuidade, 
também,com as células do tapete. 

Posteriormente ocorreu um isolamento das células esporogéni 
cas, começando por se observar o afastamento da membrana plasma 
tica relativamente ã parede celular. Nesta zona extracelular ve 
rificou-se a presença de pequenas vesículas (Fig.20, setas) que 
se admite possuirem material e possivelmente enzimas que contri 
buirão para a formação da parede de calose que as irá envolver. 

Seguidamente, cada célula esporogénica ou célula mãe indivi 
dual começou a tomar a forma arredondada e a rodear-se de calo
se. Os plasmodésmios,que existiam entre estas células e as célu 
las do tapete, foram desaparecendo, enquanto que entre as própr_i 
as células esporogénicas surgiram os canais citomícticos. Estes 
canais permitem a troca de organelos entre as células e,segun
do alguns autores,intervêm na sincronização das divisões meiõti 
cas bem como na diferenciação. 

2.2.2 - Célula mãe do grão de pólen 

Todos os estádios,que constituem a méiose, foram primeira
mente identificados quer com a coloração de orceína acética quer 
pelo método de Feulgen (Material e Métodos) . Como os cromosso -
mas eram de pequenas dimensões e reduzida espessura, tornou-se 
por vezes difícil a sua identificação a nível de microscopia 
óptica. 

A acompanhar o processo de divisão nuclear (méiose) no ci
toplasma ocorriam profundas modificações, tendo sido interpreta 
das como estando associadas com a transição da fase esporófita 
ã fase gametófita. 

Em Cucumis sativus L. no início de méiose, estádio de leptó 
teno-zigõteno (Fig.21), observavam-se as células mães envolvi
das por uma pequena camada de calose. O citoplasma apresentava-
-se bastante denso com numerosos ribossomas livres. As mitocôn-
drias tinham pequenas dimensões e forma mais ou menos esféri -



Fig.18 - Região que mostra células esporogénicas (CE) e célula 
do tapete (Ta), observando-se núcleos volumosos (N) , 
plastídios (P) com grãos de amido e mitocõndrias (M). 
19 200 X. 

Fig.15 - Células esporogénicas com grande densidade de ribosso-
mas e organelos citoplasmáticos. P-plastídio, A-amido, 
M-mitocôndria, D-dictiossoma, L-glóbulo lipídico. 
24 500 X. 

Fig.20 - Células esporogénicas observando-se o afastamento do 
plasmalema relativamente à parede celular (PC), e a pre 
sença de pequenas vesícula (setas) . M-mitocôndria, D -
-dictiossoma. 12 800 X. 
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ca com matriz pouco densa, e cristas longas em número reduzido. 
Os plastídios eram de grandes dimensões,comparativamente ãs mi-
tocôndrias,e apresentavam um estroma mais ou menos homogéneo on
de se podiam observar glóbulos osmiofilicos . Os dictiossomas 
eram formados por sãculos empilhados (máximo de 5), apresentan 
do os seus bordos dilatados e envolvidos por algumas vesículas 
que se dispersavam no citoplasma. 

No estádio de zigo-paquíteno (Fig.22) observaram-se modifica 
ções a nível dos organelos celulares. Assim, as mitocõndrias 
apresentavam-se com formas alongadas, matriz densa com cristas 
bem visíveis e áreas menos densas em electrões com fibrilas de 
DNA. Os plastídios eram do tipo proplastídio de estroma mais ou 
menos homogéneo com algumas lamelas isoladas. . Neste estádio 
da méiose, estes organelos por vezes confundiam-se com as mito
cõndrias. Observaram-se também, perfis de retículo endoplasmáti_ 
co rugoso e ribossomas livres no citoplasma bem como dictiosso 
mas constituídos por cisternas empilhadas em fase de formação 
não se observando vesículas na sua vizinhança. O núcleo era vo
lumoso contendo complexos sinaptonémicos (Fig.22,seta). 

No paquíteno não se notou alteração dos organelos citoplas_ 
mãticos vendo-se apenas uma reduzida população de ribossomas li_ 
vres e um aumento do número de sáculos empilhados e achatados 
dos dictiossomas. 

No diplóteno (Fig.23) observaram-se imagens sugestivas de 
actividade dos dictiossomas, pois surgiam constituídos por sá
culos-- empilhados e achatadas com as suas extremidades dilata
das e envolvidas por numerosas vesículas, cujo tamanho parecia 
aumentar à medida que se afastavam dos dictiossomas. 

No estádio de diacinese (Fig.24), no citoplasma,observavam-
-se algumas vesículas de tamanho variado provavelmente origina 
das dos dictiossomas. Os plastídios começavam a acumular ami
do, observando-se pequenos cristais no estroma. O retículo endo 
plasmático rugoso estava praticamente ausente, e os dictiosso
mas apresentavam a forma de sáculos empilhadas com pequenas 
vesículas ao seu redor. 



Profase I 

Fig. 21 - Célula mãe em leptóteno-zigóteno rodeada de calose (C), 
observando-se o citoplasma com bastantes ribossomas , 
dictiossomas (D) e mitocôndrias (M). 24 500 X. 

Fig.22 - Célula mãe em zigo-paquiteno possuindo núcleo volumoso 
(N), observando-se um complexo sinaptonémico (seta) . 
M-mitocôndria, RE-reticulo endoplasmático. 21 000 X. 

Fig.23 - Célula mãe em diplóteno com um reduzido número de ri
bossomas no citoplasma. P-plastídio, M-mitocôndria , 
D-dictiossoma, C-calose. 14 000 X. 

Fig.24 - Célula mãe no fim da profase I (diacinese) observando-
-se a presença de amido (A) nos plastidios (P), e que 
as mitocôndrias (M)são de pequenas dimensões e arre -
dondadas. 24 000 X. 
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Durante a metafase I e anafase I os organelos citoplasmá-
ticos não sofriam alterações na sua forma, apenas se observou 
a presença de pequenas vesículas no citoplasma. 

No estádio de interfase, como se pode ver na Fig.25, as cé 
lulas mães comunicam umas com as outras através dos canais cito 
mícticos. Os organelos citoplasmáticos apresentam-se bastante 
modificados. As mitocôndrias surgiam em forma de taça, apresen
tando formas amebóides sendo frequente a presença de algumas 
formas em haltère que pareciam ser fases iniciais da forma de 
taça. Nesta fase as mitocôndrias apresentavam-se também encur
vadas, parecendo ocorrer um consequente crescimento das extre
midades e posterior ligação. Os plastídios continuavam a pos
suir grãos de amido no estroma. 0 retículo endoplasmãtico era 
pouco abundante, sendo constituído por pequenas extensões tubu 
lares que formavam cisternas de tamanho variável e contornos 
irregulares, sem ribossomas nas suas membranas (retículo endo
plasmático liso). Os dictiossomas surgiam como sãculos acha
tadas e empilhados, não se observando vesículas de secreção na 
sua vizinhança parecendo, por isso, estarem inactivos. No cito 
plasma destas células observou-se, frequentemente, a presença 
de corpos semelhantes a nucléolos, designados correntemente na 
literatura da especialidade por "nucleolóides". Verificou-se 
que estes corpos, em estádios posteriores, se desintegravam ori 
ginando corpos microscopicamente indistintos dos ribossomas.No 
entanto foi possível observar estes corpos durante a telofase 
II (Fig.26) e mesmo no estado de tétrada. 

A partir da interfase de méiose iniciou-se o restabelecimen 
to da população de ribossomas. Também este estádio de méiose põ 
de caracterizar-se por uma modificação a nível das mitocôndrias 
e plastídios. 

Na telofase II (Figs.27, 28, 29 e 30) o citoplasma apresen 
tava-se mais rico resultante não só de um aumento em número de 
ribossomas presentes, mas também de organelos. Para uma melhor 
observação dos organelos citoplasmáticos a pré-fixação efectua 
da com o glutaraldeído em tampão cacodilato seguida de pós-fixa 



Méiose (continuação) 

Fig.25 - Célula mãe em interfase rodeada de calose (C), existin
do ainda os canais citomícticos (CC). No citoplasma ob-
servam-se os plastidios (P) com pequenos grãos de ami
do, os dictiossomas e as mitocôndrias (M) de formas 
ameboides encerrando uma ãrea de citoplasma (setas). 
11 200 X. 

Fig.26 - Célula mãe em telofase II, rodeada de calose (C) obser-
vando-se os nucleolóides (n). P-plastídio, M-mitocôn-
dria, D-dictiossoma. 14 000 X. 

Fig.27 - Célula mãe em telofase II, sendo visíveis 3 núcleos (N). 
As mitocôndrias (M) têm a forma de taça com um enclave 
citoplasmãtico (Ci) menos denso em electrões. C-calose. 
4 400 X. 

Fig.28 - Ã superfície da célula mãe o citoplasma invagina-se for
mando 4 sulcos (setas). No interior da célula observa-
-se o fragmoplasto em formação . N-núcleo, D-dictiosso
ma, P-plastídio, M-mitocôndria. 4 500 X. 

Fig.29 - Célula mãe no fim da méiose. P-plastídio, RER-retícu-
lo endoplasmãtico rugoso, REL-retículo endoplasmático 
liso, D-dictiossoma. 16 800 X. 

Fig.30 - Pormenor de uma célula no fim da méiose observando-se 
lamelas anuladas (LA) em continuidade com o retículo 
endoplasmático. 22 200 X. 
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ção em tetróxido de ósmio no mesmo tampão pareceu ser a mais in 
dicada (Figs.29 e 30). Assim, observaram-se as membranas do re
tículo endoplasmãtico formando cisternas alongadas rugosas e li 
sas, os dictiossomas com as suas cisternas empilhadas produzin
do pequenas vesículas e os plastídios continuando a acumular 
pequenos grãos de amido. As mitocôndrias foram aumentando de 
volume, apresentando um sistema de cristas bem desenvolvidas e 
áreas menos densas em electrões com fibrilas de DNA. As formas 
das mitocôndrias eram variadas, observando-se não só formas a-
longadas ou esféricas mas também formas amebõides encerrando 
uma área de citoplasma menos densa em electrões que o citoplas
ma exterior (Figs.27 e 28). Também se observaram frequentemente 
lamelas anuladas (Fig.30) durante a telofase II. No fim da meio 
se observou-se na célula não só o início de formação do fragmo-
plasto, que resultou da fusão de pequenas vesículas que migra
ram para o centro da célula, como a formação de quatro sulcos 
â periferia da célula (Fig.28). A divisão das células mães ocor 
reu simultaneamente, pois a célula dividiu-se no fim da méiose, 
dando origem a quatro células. 

Com a chegada ao fim da telofase II pode considerar-se o iní 
cio de uma nova fase, que irá terminar com a formação do grão 
de pólen maduro. 

2.2.3 - Tétrada 

As quatro células resultantes da méiose ficaram envolvidas 
por uma camada de calose e este estado é denominado tétrada. 

2.2.3.1 - Tétrada j ovem 

0 estado de tétrada jovem compreende toda a fase que vai 
desde o fim da méiose até ao aparecimento de uma camada de exi-
na entre o plasmalema e a calose. 

Logo após a méiose, os dictiossomas eram pouco abundantes , 



41 

apresentando-se constituídos por 3 a 4 sáculos empilhados,ven 
do-se na sua proximidade um número reduzido de pequenas vesícu
las originadas dos sáculos e dispersando-se pelo citoplasma 
(Figs.31 e 32). O retículo endoplasmático surgia pouco abundante 
observando-se perfis do tipo liso, com a forma de cisternas um 
pouco dilatadas e de contornos irregulares, sem ribossomas nas 
suas membranas (Fig.33). Os plastídios eram pouco abundantes 
(Fig.31). Como se viu no fim da méiose, os plastídios possuíam 
numerosos pequenos grãos de amido, que possivelmente foram gas
tos durante a divisão da célula, observando-se na fase de tetra 
da proplastídios com ausência ou reduzido número de grãos de 
amido. A fase lamelar destes organelos era pouco estruturada 
apresentando apenas algumas lamelas em forma de túbulos. As mi-
tocôndrias aumentavam de volume e adquiriam formas amebóides 
mais complexas. Assim, observavam-se formas em anel englobando 
uma e até duas áreas de citoplasma (Fig.31). Nestas zonas o ci
toplasma era mais claro, podendo possuir retículo endoplasmáti
co e ribossomas quer livres quer na forma de polirribossomas em 
hélice (Fig.33). Estes polirribossomas também se observavam dis 
persos no citoplasma (Fig.32) . As cristas mitocondriais apresen 
tavam-se mais ou menos bem desenvolvidas e viam-se na matriz 
áreas menos densas em electrões com fibrilas de DNA. 

2.2.3.2 - Tétrada madura 

Os micrósporos,embora envolvidos por uma camada de calose , 
já possuiam parede exínica entre o plasmalema e essa camada 
(Fig.34). 

No estado de tétrada madura os dictiossomas estavam em gran 
de actividade, produzindo numerosas vesículas que se observavam 
dispersas no citoplasma (Fig.35). 0 retículo endoplasmático 
rugoso era mais abundante que no estado anterior, observando-se 
também alguns perfis de cisternas dilatadas lisas (Fig.35). Ne^ 
te estado surgiam no citoplasma numerosas vesículas e até peque 
nos vacúolos em associação com o retículo endoplasmático liso . 



Tétrada jovem de Cucumis sativus L. 

Fig. 31 - Microspore» rodeado de calose (C) mostrando núcleo cen
tral (N), plastídios (P), dictiossomas (D) e mitocôn -
drias (M) com enclave citoplasmático (Ci). 6 600 X. 

Fig.32 e 33 - Pormenores de células em fase de tétrada jovem ob 
servando-se polirribossomas em hélice (setas), retícu
lo endoplasmãtico liso (REL), dictiossomas (D) e mito-
côndrias (M) com enclave citoplasmático (Ci). N-núcleo, 
L-glóbulo lipídico. 20 800 X e 24 000 X. 

Tétrada madura 

Fig.34 - Porção de micrósporo ainda rodeado de calose (C). As 
mitocõndrias (M) são de maiores dimensões com enclaves 
citoplasmáticos (Ci) vendo-se perfis de retículo endo
plasmãtico rugoso (RER). Os dictiossomas (D) produzem 
pequenas vesículas. B-bácula, n^-nexina 1. 17 600 X. 

Fig. 35 - Pormenor de micrósporo no mesmo estado de desenvolvi--
mento. M-mitocôndria, Ci-enclave citoplasmático,D-dic-
tiossoma, RE-retículo endoplasmãtico, N-núcleo, P-pro-
plastídio. 13 200 X. 
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Os plastídios raramente possuíam amido. Eram proplastídios de 
forma mais ou menos arredondada, de estroma homogéneo com lame
las isoladas,vendo-se por vezes pequenos glóbulos osmiofílicos. 

Ã medida que a microsporogénese prosseguia as mitocôndrias 
aumentavam de volume, a sua forma surgia cada vez mais comple
xa e continham um ou dois grandes enclaves citoplasmáticos. 

Foi feita a análise estereológica das mitocôndrias, bem co
mo cortes em série para determinar a sua forma tridimensional. 
No entanto apresentar-se-ão esses resultados noutro capítu
lo pois neste apenas iremos tratar da descrição das alte
rações básicas de citoplasma durante a microsporogénese. 

2.2.4 - Micrósporo 

2.2.4.1 - Micrósporo jovem 

Após a dissolução da camada de calose que envolvia os quatro 
micrósporos estes libertavam-se, ficando livres no lõculo da an 
terá. 

No micrósporo jovem os dictiossomas eram constituídos por 
alguns sáculos empilhados parecendo não produzirem vesículas 
(Fig.36). 0 retículo endoplasmãtico, embora pouco abundante es
tava sempre presente surgindo sob a forma de elementos tubula
res finos e flexuosos, quer do tipo rugoso, quer do tipo liso 
(Fig.36). Algumas cisternas do retículo endoplasmático apresen 
tavam dilatações nas suas extremidades. Neste estado da micros
porogénese frequentemente se observou a presença de perfis de 
retículo endoplasmático de forma circular, englobando uma 
área de citoplasma que se apresentava menos densa em electrões 
relativamente ao citoplasma exterior. 

Como se pode observar nas Figs.36 e 37, as mitocôndrias a-
presentavam grandes dimensões, contendo de dois a cinco encla
ves citoplasmáticos, o que sugere o crescimento bastante acentua 
do das várias zonas da mitocôndria. A zona da matriz era bastan 
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te reduzida, contendo um sistema de cristas mais ou menos de -
senvolvido e fibrilas de DNA situadas em áreas menos densas em 
electrões. Os plastídios viam-se sempre sob a forma de proplas-
tídios de estroma mais ou menos homogéneo, observando-se algu
mas lamelas isoladas e glóbulos osmiofílicos. 

A partir do estado de micrósporo jovem assistiu-se a um iní 
cio de desenvolvimento do sistema vacuolar. Novamente se viam 
imagens sugestivas da actividade dictiossómica, pois numerosas 
vesiculas surgiam dispersas no citoplasma. Estas vesículas e 
as originadas a partir do retículo endoplasmático liso, contri 
buem para a formação do sistema vacuolar. Neste estado da mi -
crosporogénese já se observavam pequenos vacúolos no citoplas
ma (Fig.37). 

2.2.4.2 - Micrósporo vacuolizado 

0 estado de micrósporo culmina com o aparecimento de um 
grande vacúolo; esta expansão do sistema vacuolar é acompa 
nhada pelo deslocamento do núcleo para a periferia da célula, 
para um local oposto âs zonas dos poros. 

No micrósporo vacuolizado, como se pode ver nas Figs.38 e 
39, os dictiossomas produziam pequenas vesículas, os plastídios, 
de estroma simples, possuiam algumas lamelas isoladas assim co
mo glóbulos osmiofílicos. As membranas do retículo endoplasmá
tico formavam cisternas de tamanho variável, observando-se con 
tinuidade entre a forma lisa e a forma rugosa. Estes aspectos 
assemelhatn-se aos observados no micrósporo jovem. As mitocôn-
drias apresentavam igualmente grandes dimensões, com vários en
claves citoplasmáticos que por vezes continham perfis de retí -
culo endoplasmático e ribossomas livres ou associados em polir 
ribossomas helicoidais. Nestas mitocôndrias a matriz era muito 
reduzida, observando-se cristas bem desenvolvidas e fibrilas de 
DNA em zonas menos densas em electrões. 



Micrõsporo jovem de Cucumis sativus L. 

Fig.36 - Micrõsporo jovem;apõs dissolução da camada de calose, 
vendo-se no citoplasma mitocôndrias de grandes dimen
sões e formas irregulares,havendo duas mitocôndrias 
com dois enclaves citoplasmáticos (Ci) j os plastídios 
(P) de estroma homogéneo e os dictiossomas (D). O nú
cleo (N) é volumoso. 11 200 X. 

Fig.37 - Pormenor de micrõsporo observando-se uma mitocõndria 
com vários (5) enclaves citoplasmáticos (Ci). 8 400 X. 

Micrõsporo vacuolizado de Cucumis sativus L. 

Fig.38 e 39 - Micrósporos contendo um grande vacúolo (V). As mi 
tocõndrias têm formas irregulares e enclaves citoplas-
máticas e os plastídios (P) têm estroma homogéneo com 
pequenos glóbulos osmiofílicos. 5 600 X e 7 000 X. 
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2.2.4.3 - Micrõsporo em divisão nuclear 

Antes de descrevermos o estado de grão de pólen jovem é de 
interesse referir um estado em que o núcleo do micrõsporo se di_ 
vide (mitose) para dar origem ao grão de pólen jovem. Simultã -
neamente/com esta divisão nuclear, ocorre a redução do siste
ma vacuolar. 

Assistiu-se, neste estado, a uma fragmentação do vacúolo 
principal e a uma retracção do tonoplasto penetrando no interior 
do vacúolo. Foi possível observar digitações do tonoplasto, de 
forma e tamanho variadas, que por constrição davam origem a ve
sículas no interior do próprio vacúolo. Nesta fase tornava-se 
possível distinguir a área ocupada anteriormente pelo vacúolo , 
pois apresentava-se menos densa em electrões que o restante ci 
toplasma (Figs.40a e 40b). 

Este estado de redução do sistema vacuolar apresenta uma 
característica particular, pois quase todos os organelos pareci, 
am estar em grande actividade metabólica notando-se a presença 
de inúmeros polirribossomas em espiral. Os dictiossomas surgiam 
constituídos por vários sáculos empilhados produzindo vesícu
las. O retículo endoplasmático apresentava-se bastante desenvo_l 
vido , com os seus perfis longos e flexuosos formando conjuntos 
membranares regularmente alinhados e com ribossomas nas suas 
membranas (RER), notando-se também a presença de perfis de RER 
junto ao plasmalema (Fig.42, seta). As mitocõndrias adquiriam 
formas em bastonete ou formas irregulares e,simultaneamente,ob 
servavam-se formas mais ou menos esféricas (Fig.41). 

Neste estado da microsporogénese não foram mais observadas 
as mitocõndrias profundamente modificadas, descritas anterior
mente. Porém os plastídios apresentavam forma e estrutura seme
lhantes aos observados nos estados anteriores. 



Micrósporo em divisão nuclear 

Fig.40a e 40b - Micrósporos cujo vacúolo entrou em regressão. 
40a-nota-se a presença de grande vacúolo mas sem tono 
plasto. No citoplasma as mitocõndrias (M) são de pe
quenas dimensões e os plastídios (P) são de estroma 
mais ou menos homogéneo. 40b-verifica-se que o espaço 
ocupado pelo vacúolo tem menor densidade que o restan 
te citoplasma e é desprovido de organelos. M-mitocôn-
dria, P-plastídio, RER-retículo endoplasmático rugoso. 
16 800 X e 5 600 X. 

Fig.41 - Porção de micrósporo em regressão vacuolar observando 
-se algumas mitocõndrias (M) de pequenas dimensões e 
arredondadas e outras englobando uma área de citoplas_ 
ma (Ci). RER-retículo endoplasmático rugoso. 20 000 X. 

Fig.4 2 - Pormenor de micrósporo vacuolizado contendo núcleo (N) 
volumoso, dictiossomas (D) activos, mitocõndrias (M) __ 
de pequenas dimensões e perfis de retículo endoplasmá 
tico (seta) nas proximidades do plasmalema. 27 200 X. 





48 

2.2.5-Grão de pólen 

2.2.5.1-Grão de pólen jovem 

O estado de grão de pólen jovem caracteriza-se pela presen 
ça da célula germinativa em forma de lentícula e encostada ã pa 
rede do grão de pólen (Figs. 43 e 44). 

Neste estado da microsporogénese as mitocôndrias, de peque
nas dimensões e forma arredondada, exibiam cristas bem desen
volvidas e fibrilas de DNA em áreas menos densas em electrões. 
Os plastídios começavam novamente a acumular amido, observando-
-se vários cristais no estroma. Os dictiossomas produziam nume 
rosas vesículas. O retículo endoplasmático rugoso era muito 
abundante, observando-se a presença de ribossomas e polirribos 
somas em espiral ou. livres ou em associação com as membranas do 
retículo endoplasmático. O sistema vacuolar,dado que tinha vin 
do a diminuir progressivamente, observava-se apenas constituí
do por pequenos vacúolos distribuídos no citoplasma. 

Na célula germinativa observavam-se todos os organelos ci-
toplasmáticos descritos, bem como a presença de amido nos pias 
tídios (Fig.43). 

2.2.5.2-Grão de pólen maduro 

No estado de grão de pólen maduro vérifie a-se que a célu
la germinativa se tinha separado da parede do grão de pólen, 
deslocando-se mais para o interior da célula vegetativa. 

0 citoplasma apresentava-se bastante rico, observando-se 
numerosos organelos citoplasmãticos. Assim, os plastídios pos
suíam grãos de amido ocupando quase todo o estroma, as mito
côndrias surgiam pequenas e arredondadas com cristas bem desen 
volvidas e o retículo endoplasmático rugoso era abundante, for-



Fig.43 - Grão de pólen jovem mostrando a célula germinativa (CG) 
encostada ã parede exínica (E). Nesta célula observam-
-se mitocõndrias (M), plastídios (P) com grãos de ami
do, dictiossomas (D) activos e retículo endoplasmático 
rugoso (RER). Na célula vegetativa (CV) vêem-se idênti 
cos organelos . In-intina, pCG-parede da célula germi
nativa. 18 000 X. 

Fig.44 - Grão de pólen jovem observando-se o núcleo da célula 
vegetativa (NCV) e o núcleo da célula germinativa (NCG). 
As duas células estão separadas pela parede da célula 
germinativa (pCG) em formação. M-mitocôndria. 16 800 X. 

Fig.45 - Porção de grão de pólen maduro observando-se os plastí
dios (P) com vários grãos de amido (A). As mitocõndrias 
(M) são de pequenas dimensões e arredondadas. D-dicti-
ossomas. GA-KMn04. 21 600 X. 





Fig.46 - Evolução de dictiossomas, retículo endoplasmático, pias 
tídios e mitocôndrias desde o estado de tétrada ao es
tado de grão de pólen maduro. 
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Fig.47 - Modificações do sistema vacuolar durante a microsporo-
génese, compreendendo a fase de vacuolização, que vai 
desde o micrósporo jovem ao micrósporo vacuolizado (1 
a 4) e a fase de redução do vacuoma, que vai desde o 
micrósporo em divisão nuclear até ao grão de pólen jo 
vem (5 e 6 ) . 
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mando perfis longos e finos. Nas proximidades dos dictiossomas 
viam-se pequenas vesículas, parecendo resultar da desintegra -
ção dos sãculos (Fig.45). 

XXX 

XXX XXX 

A Fig.46 representa esquematicamente a evolução de dic
tiossomas, retículo endoplasmático, plastidios e mitocôndrias, 
desde o estado de tétrada ao de grão de pólen maduro. 

Ao longo da descrição da microsporogénese fez-se referên
cia ãs modificações morfológicas e citolõgicas do sistema va
cuolar, havendo uma primeira fase de vacuolização que vai 
desde o micrósporo jovem ao micrõsporo vacuolizado e uma se
gunda fase de redução do vacuoma, que vai desde o micrósporo 
em divisão nuclear ao grão de pólen jovem (Fig.47). 
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3 - Mitocôndria 

3.1 - Forma tridimensional 

De todos os organelos citoplasmáticos descritos, durante a 
formação do grão de pólen, as mitocôndrias eram os organelos 
que sofriam modificações mais profundas,da sua forma e tamanho/ 
em estados bem precisos da microsporogénese. 

Como se referiu atrás , as mitocôndrias começavam a surgir 
com formas modificadas durante a interfase de méiose, aumentan
do progressivamente de tamanho e apresentando configurações ca
da vez mais complexas e irregulares, englobando vários enclaves 
citoplasmáticos,no micrõsporo vacuolizado. Posteriormente, es
tas mitocôndrias profundamente modificadas começavam a dimi -
nuir de tamanho e adquiriam formas menos complexas e em divisão. 
No grão de pólen jovem apenas se observaram mitocôndrias de pe
quenas dimensões e de formas mais ou menos esféricas. 

As formas modificadas das mitocôndrias não são artefactos 
da fixação normalmente efectuada com o glutaraldeído e o tetró-
xido de õsmio pois ensaiaram-se outros fixadores,como o gluta
raldeído seguido de permanganato de potássio ou apenas o per -
manganato de potássio,e essas modificações continuaram a ser ob 
servadas. 

Uma vez que as mitocôndrias apresentavam formas bizarras e 
grandes dimensões, efectuaram-se cortes seriados desses organe
los que ocorrem no micrõsporo vacuolizado (mitocôndrias com vá
rios enclaves citoplasmáticos). Com base em microfotografias, 
obtidas desses cortes, traçaram-se esquemas que representam a 
evolução dos perfis de duas mitocôndrias (x e y ) . Na Fig.48 apre 
sentam-se esquemas, das duas mitocôndrias, retirados de microfo-
tografias seleccionadas de 19 cortes seriados. A titulo exempli
ficativo representamos duas das microfotografias (Figs.49 e 50) 
que serviram de base ã execução dos esquemas 8 e 10 da Fig.48. 



Fig. 48- Representação esquemática da evolução dos perfis de duas 
mitocôndrias x e y, considerando 15 microfotografias se 
leccionadas de 19 cortes seriados. As zonas claras re
presentam os enclaves citoplasmãticos e as zonas a pon
tuado compreendem a matriz e cristas mitocôndriais. 
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Fig.49 - Micrósporo vacuolizado, que representa o oitavo corte 
da série, estando assinaladas as mitocõndrias x e y. A 
cruz marcada serviu de referência para a orientação e 
correlação de todos os cortes e o ponto P representa a 
projecção de uma recta perpendicular ao plano dos cor
tes e paralela à recta de intercepção do plano AB com 
o plano CD, como se pode ver no esquema da figura se
guinte. V-vacúolo, N-núcleo, E-exina, M-mitocõndria.Os 
enclaves citoplasmáticos a,b e c são da mitocôndria x 
e à mitocôndria y pertencera os enclaves e e f. 9 000 X. 

Fig.49a - Traçado esquemático das mitocõndrias x e y da Fig.49 
e que representa um corte segundo o plano EF (normal a 
AB e CD). 





Fig. 50 - Microspore» vacuolizado que representa o décimo 
corte da série e estando aqui igualmente assinala
das as mitocõndrias (M) x e y, e o ponto P. V-vacúolo, 
E-exina e P-plastídio. 9 000 X. 

Fig.50a - Traçado esquemático das mitocõndrias x e y da Fig.50 
e que representa um corte segundo um plano GH (norma) 
a l e CD) . 
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A partir de todas as secções esquemáticas obtidas, tra -
çaram-se os perfis dessas duas mitocôndrias segundo um plano AB 
(Fig.51). A Fig.52 representa um corte da mitocôndria x segun
do um plano CD perpendicular ao plano AB. A,Fig.49a representa 
um corte segundo um plano EF (normal a AB e CD) e a Fig.50a re
presenta um corte segundo um plano GH (normal a AB e CD). 

Os perfis obtidos revelaram que o invólucro mitocondrial po^ 
suia uma geometria extremamente irregular e que, no interior da 
mitocôndria, os vários enclaves citoplasmáticos apresentavam tam 
bém forma irregular. Além disso os perfis mitocondriais, obser
vados nas microfotografias, não faziam parte de um retículo mi
tocondrial visto existirem várias mitocôndrias independentes. 

3.2 - Análise estereológica 

A análise estereológica de perfis mitocondriais ( Quadro 4) 
mostrou que nas células mães do grão de pólen ( telofase II ) 
16,9% do volume celular total era ocupado por mitocôndrias e 
que 14,4% daquele volume correspondia â parte ocupada pela ma
triz dessas mitocôndrias. No estado de tétrada o volume mito
condrial total (Vv) aumentou, correspondendo a cerca de 
20,1% do volume celular, contudo o volume da matriz dimi-
minuiu para 12,6%. Uma vez que do estado de célula mãe para o 
de tétrada houve um aumento de Vv ao mesmo tempo que se veri -
ficava uma nítida diminuição do número de mitocôndrias por cé
lula (N) isto leva a admitir que houve um aumento do tamanho 
das mitocôndrias não quantificável, por não existirem dados 
acerca do tamanho real das mitocôndrias em qualquer dos estados, 
devido às suas formas que são sempre muito irregulares . No 
estado de micrósporo as mitocôndrias eram profundamente 
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n Vv - SEM 

(%) 

V v - SEM 

(%) 

N - SEM 

Célula mãe 30 16,9-2,5 14,4±2,2 132Í3,0 
(Telofase II) 

Tétrada 30 20,1Í2,1 12,6-1,6 36±1,8 

Micrósporo 35 26,9-3,7 10,7±1,2 6^0,5 
vacuolizado 

Grão de pólen 30 11 ,1-1,2 11,1Í1,2 80^2,0 
jovem 

Quadro 4 - Análise estereológica das mitocôndrias pertencentes 
a vários estados da microsporogénese. Vv e V v re
presentam respectivamente o volume fraccionai da mi. 
tocôndria total (matriz mais enclaves) e o volume 
fraccionai ocupado pela matriz e cristas mitocon -
driais. N - número de mitocôndrias por célula; n -
número de amostras de cada população; SEM - erro pa 
drão da média com limites de confiança de 9 5%. 
Relativamente às médias de Vv, V*v e N, efectuou-se 
um estudo comparativo dos seus valores entre estados 
consecutivos, tendo-se verificado através do teste 
t de Student que para um limite de confiança de 
99% as diferenças são significativas. 



Fig.51 - Perfis de duas mitocôndrias (x e y) a partir de cortes 
seriados e segundo um plano de corte AB. Cada linha tra
çada no perfil representa o invólucro mitocondrial. As 
zonas pontuadas compreendem a matriz e cristas mito-
condriais e as zonas claras os enclaves citoplasmáticos 
a,b e c da mitocôndria x e, f e g da mitocõndria y. 
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2 pm 

51 



Fig.52 ~ Perfil da mitocôndria x segundo um plano de corte CD, 
perpendicular ao plano AB. As zonas escuras,igualmente 
como na Fig.51, representam a matriz e cristas mito-
condriais e as zonas claras os enclaves citoplasmáticos 
a,b e c. 
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modificadas, englobando vários enclaves citoplasmáticos, tal 
como se pode observar na Fig.51; neste estado da microsporogé-
nese o volume mitocondrial era de 26,9% e o volume da matriz 
era de 10,7%. Por semelhança com o caso atrás assinalado admi
te- se que o tamanho das mitocôndrias continuou a aumentar neste 
estado. Finalmente no estado de grão de pólen, em que as mito
côndrias eram caracterizadas, entre outras, por não conterem en 
claves citoplasmáticos (Vv=V'v), a parte do volume celular ocu 
pado por aqueles organelos era de 11,1%. Neste estado verificou 
-se que, em relação ao estado anterior, houve uma diminuição de 
Vv ao mesmo tempo que se verificou um aumento nítido do número 
de mitocôndrias por célula o que leva a admitir que o estado de 
grão de pólen é também caracterizado por uma diminuição do ta
manho das mitocôndrias. 

No gráfico 1 pretende -se ilustrar as variações dos valores 
de Vv, V v e N obtidas durante o desenrolar da microsporogénese. 
Para tal recorreu-se aos valores médios presentes no Quadro 4. 
De estado para estado da microsporogénese verificaram-se varia
ções sensíveis quer no número de mitocôndrias por célula (N), 
quer no volume mitocondrial total (Vv).Desde o estado de célula 
mãe até ao de micrõsporo vacuolizado verificou-se uma diminui
ção no número de mitocôndrias por célula ao mesmo tempo que a 
parte do volume celular ocupado pelas mitocôndrias aumentava. 
Estas tendências sofreram uma inversão no estado de grão de pó 
len pois N aumentou ao passo que Vv diminuiu. Ao contrário de 
Vv e N, V'v apresentou variações pouco sensíveis, mas signifi 
cativas, durante a formação do grão de pólen. 

De referir que, nos cálculos relativos â análise estereoló 
gica, sempre que se referem valores da matriz mitocondrial es
tes também dizem respeito ãs cristas mitocondriais pois, para 
aqueles cálculos, utilizaram-se ampliações bastante pequenas 
que não permitiam o seu tratamento em separado. 



Gráfico 1 - Gráfico que traduz as variações de volume (expressos 
em %) e número de mitocôndrias por célula. Variação 
do Vv que representa o volume da mitocôndria total (isto é matriz mais enclaves) (x—x), mostrando um 
aumento até ao estado de micrõsporo e depois um de
créscimo. Variação do V'v ou seja volume que a matriz e as cristas ocupam na célula, notando-se um 
pequeno decréscimo com o desenvolvimento do grão de 
pólen (* *) . Variação do número de mitocôndrias 
(N) por célula, verificando-se uma diminuição até 
ao estado de micrõsporo e um posterior aumento (• ). 
CM-célula mãe, T-tétrada, M-micrósporo, GP-grão de 
pólen. 
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4 - Grão de pólen 

4.1 - Forma do grão de pólen 

Observações da morfologia externa do grão de pólen foram re 
alizadas com o microscópio óptico e microscópio electrónico de 
varrimento (Figs.53 e 54). 

Erdtman (1969),ao referir-se ã polaridade dos grãos de pó
len, considerou que na fase de tétrada os micrõsporos apresen
tam uma face proximal, face mais próxima do centro da tétrada , 
e uma face distai em posição oposta. Na sequência destes concei 
tos o autor definiu como eixo polar do grão de pólen o eixo 
imaginário que passa pelo ponto central das faces proximal e dis 
tal, designados respectivamente por polo proximal e polo distal,e 
pelo centro da tétrada. 

Em Cucumis sativus L., como podemos observar na Fig.13, os 
micrõsporos,que constituem uma tétrada,apresentam em corte uma 
forma que se aproxima da forma de uma elipse e face ãs defini
ções apresentadas por Erdtman, que atrás exposemos, o eixo po
lar desses micrõsporos corresponde ao eixo de menor dimensão . 
Por este motivo elaborou-se um esquema da forma do grão de 
pólen (Fig.55), em que se considerou o diâmetro polar (P) e o 
diâmetro equatorial (E). 

Ainda, segundo Erdtman (1969) a forma do grão de pólen cor
responde ã de um elipsóide de rotação cujo eixo é o eixo polar 
pelo que,em Cucumis sativus L., tal eixo corresponde ao eixo me 
nor da elipse. Nestas circunstâncias o volume do grão de pólen 
pode ser calculado através da expressão 

v.-t-TÍ (-§-) (-§-)* 
0 grão de pólen maduro de Cucumis sativus L. apresenta co 

mo dimensões médias de P e E respectivamente 46 um e 53 um. A 
razão P:E, segundo Erdtman (1969), permite definir a forma do 



Fig 53 - Vários grãos de pólen envolvidos por restos de parede 
da antera (Pa). SEM . 480 X. 

Fig.54 - Grão de pólen mostrando dois poros. SEM . 2 600 X. 

Fig.55 - Esquema da forma do grão de pólen de Cucumis sativus L. 
mostrando a orientação do eixo de rotação ou eixo polar 
(P) e o diâmetro equatorial (E), segundo a terminologia 
de Erdtman (1969) . 
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grão de pólen que varia entre dois casos extremos, a hiperacha 
tada e a. hiperalongada . O autor considerou que para valores 
da razão P:E compreendidos entre 6:8 - 7:8, os grãos de pólen 
deverão receber a designação de subachatados. Em Cucumis sati-
vus L., face aos valores determinados e relativamente â razão 
P:E, pode-se classificar a forma do grão de pólen como subacha-
tada. 

Medições efectuadas no grão de pólen jovem levaram a valo -
res médios de P e E respectivamente de 30 um e 39 um, e para vo 

3 lume medio o de 23 880 um . 

4.2 - Parede do grão de pólen 

4.2.1 - Terminologia 

São várias as terminologias apresentadas para os diferentes 
estratos que compõem a parede do grão de pólen. Antes da desco
berta do microscópio electrónico as observações de material in 
teiro, ou fraccionado, eram efectuadas ao microscópio óptico e 
as diferentes camadas, observadas na parede, eram visualizadas 
principalmente devido a diferentes capacidades de coloração. 

Os estudos estruturais foram depois complementados com meto 
dos microquímicos, para caracterizar a diferente composição qui 
mica dos estratos. 

Erdtman (1952) apresentou a sua primeira classificação ba
seada apenas na morfologia da parede do grão de pólen.Faegri(1956) 
criou também uma terminologia, mas baseada nas diferentes capa 
cidades de coloração das camadas da parede. Segundo Erdtman a 
parede do grão de pólen era constituída por duas camadas distin 
tas, a exina e a intina. A exina compreendia uma camada esculpi_ 
da - a sexina, e uma não esculpida - a nexina. Esta camada, sub 
divide-se em nexina 1 e nexina 2, correspondendo a tempos de 
formação diferentes. Posteriormente, Erdtman (1960) apresentou 
uma outra classificação em que acrescentou uma 3â camada à ne-
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xina, pois em algumas espécies ela era evidente. Na Fig.56 apre 
sentamos um esquema de comparação das terminologias de Erdtman 
(1960) e Faegri (1956). 

Outras terminologias foram apresentadas, tendo em conta o 
tempo de síntese da exina, e pareceram corresponder aos termos 
apresentados por Erdtman (1966) e que foram designados respecti 
vãmente por exina 1 e exina 2 por Godwin e colaboradores (1967). 

Neste trabalho segue-se a classificação de Erdtman (1960) 
apresentada na Fig.56, pois a parede do grão de pólen poderá ser 
compreendida em termos de camadas quimicamente distintas ocor -
rendo variações na espessura relativa dos vários componentes exis 
tentes. 

4.2.2 - Composição da parede do grão de pólen 

Na parede do grão de pólen observam-se duas camadas perfei_ 
tamente distintas quimicamente, que são a exina e a intina. Se
guidamente descrevem-se estas camadas seguindo a sequência da 
sua deposição ao longo dos vários estados da microsporogénese. 

4.2.2.1 - Exina 

Após a méiose, quando os quatro micrósporos estão ainda reu 
nidos e cercados pela camada de calose, o plasmalema dos micrõs_ 
poros tornou-se ondulado . No espaço entre plasmalema e a camada 
de calose depositou-se um material de matriz fibrilar, consti
tuído por polissacarídeos, que deu origem,por expansão lateral/ 
a uma camada exterior ao plasmalema designada por primexina,que 
é precursora da própria exina (Fig.57). Nesta fase de tétrada 
jovem os locais dos poros estavam bem delimitados pois eram zo
nas que inicialmente não possuiam primexina. 

Após esta primeira fase foi possível distinguir a formação 
de barras cilíndricas (pró-báculas) , atravessando a parede da 
primexina. As pró-báculas apresentavam textura granular e densi-
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COLUMELAS 
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U 
u 

< z 
x 
UJ a z 
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INTINA 

Fig.56 - Terminologias da parede do grão de pólen,baseadas em 
Erdtman (1960) e Faegri (1956). 
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dade optica maior que a matriz de primexina (Fig.58). Nos lo
cais dos poros observou-se uma depressão ao nível do plasmale
ma, no contorno que anteriormente era circular, sendo o espaço 
assim criado, entre o plasmalema e a calose, preenchido por um 
material fibrilar (Fig.59). 

Posteriormente as pró-bãculas tornaram-se mais compactas,co 
mo se pode ver na Fig.60, e, nesta circunstância, são designa
das correntemente por báculas. 

Seguidamente depositou-se nova camada de esporopolenina,for 
mando uma camada a unir a base inferior das báculas,que se de
nomina nexina 1 ou camada basal (Fig.60). 0 material exínico 
foi-se depositando por aposição de lamelas que posteriormente 
deram origem a uma camada compacta. Na região do poro ocorreu 
maior espessamento da parede para o interior da célula, e nes
sa zona a nexina 1 permaneceu lamelizada (Fig.61). 

Simultaneamente com a dissolução da camada de calose,ou um 
pouco antes ou imediatamente a seguir, depositaram-se duas ca
madas , uma internamente entre o plasmalema e a nexina 1 deno
minada nexina 2 e uma outra externamente, de modo a unir o to 
po das báculas, designada por tecto (Fig.62). Neste estado da 
microsporogénese o micrósporo, livre no lóculo da antera, aumen 
tou de volume e parece que a nexina 1 sofreu um estiramento di
minuindo de espessura. Como vimos, várias camadas estão já for
madas compreendendo a sexina (tecto e báculas), a nexina 1 e a 
nexina 2 (Fig.62). 

Na espécie em estudo o tecto apresentava-se como uma camada 
lisa e descontínua, como se pode ver ao microscópio electrónico 
de transmissão (Figs.62 e 64) e ao microscópio electrónico de 
varrimento (Fig.63), apresentando perfurações de forma subarre-
dondada e dimensões variadas, sendo sempre inferiores a 1 pm . 
As distâncias entre as perfurações são maiores que estas, no en 
tanto sempre inferiores a 1 um. 



Fig.57 - Porção de micrósporo rodeado de calose (C) observando 
-se entre o plasmalema (p) e a calose uma camada con
tínua de primexina (pr). M-mitocôndria, Ci-enclave ci 
toplasmático , P-plastídio. 21 600 X. 

Fig.58 - Tétrada jovem mostrando duas porções de células rodea 
das de calose (C), observando-se um poro (Po), que é 
uma zona desprovida de primexina. Na camada de prime
xina (pr) vêem-se barras cilindricas (setas) que a a-
travessam perpendicularmente. P-plastldio, Ci-enclave 
citoplasmático na mitocôndria. 21 600 X. 

Fig.59 - Tétrada jovem em estado posterior de desenvolvimento 
relativamente aos anteriores, verificando-se uma de
pressão ao nível do plasmalema na zona do poro (Po) e 
ao longo da primexina observam-se as probáculas (se
tas) . D-dictiossoma, C-calose. 27 000 X. 

Fig.60 - Tétrada madura observando-se a parede formada com bá-
culas (B) e uma camada contínua a unir a base das bá-
culas designada nexina 1 (n-|) . C-calose, M-mitocôndria, 
P-plastídio, Ci-enclave citoplasmático, pr-primexina. 
21 600 X. 

Fig.61 - Tétrada mostrando um poro (Po). 14 400 X. 

Fig.62 - Micrósporo jovem verificando-se que a parede de exina 
já possui a sexina que compreende o tecto (Te) e as 
báculas (B). A nexina está constituída por nexina 1 
(n-|) e nexina 2 (n2) . 27 000 X. 

Fig.63 - Superfície exterior do tecto do grão de pólen mostran 
do as perfurações. SEM. 18 000 X. 





70 

Todas as camadas que se descreveram, que revestiam externa 
mente o micrósporo, eram constituídas por esporopolenina sendo 
portanto resistentes ã degradação física, química e biológica. 

Ã medida que os micrósporos aumentavam gradualmente de volu 
me, o seu sistema vacuolar atingia grandes dimensões de modo a 
ocupar quase toda a célula (Fig.47). Precisamente nesta fase de 
crescimento do vacuoma depôsitou-se uma outra camada entre o 
plasmalema e a nexina 2, designada por nexina 3. Esta camada , 
como se pode ver na Fig.64, apresenta uma matriz granular com 
lamelas de exina. Nas zonas dos poros a camada de nexina 3 sur
giu bastante espessada e lamelizada (Fig.65). Com a utilização 
do método de Thièry, para identificação de polissacarídeos na 
parede do grão de pólen, verificou-se que a matriz da camada de 
nexina 3 deu reacção positiva, enquanto que as lamelas, presen -
tes nesta mesma camada,deram reacção negativa assim como toda 
a exina exterior. Como a exina é constituída por esporopolenina 
também será de admitir idêntica composição para as lamelas da 
nexina 3 (Fig.66). Procedeu-se igualmente ao teste para polissa 
carídeos ácidos (PTA HCl) tendo-se observado que a nexina 3 (ma 
triz e lamelas) e restante exina (nexina 1, 2 e sexina) eram ne 
gativas ao teste (Fig.67). 

No micrõsporo vacuolizado observou-se a parede polínica com 
a sua exina totalmente formada (Figs.64 e 65) . 

Como referido, o tecto possuía perfurações, ou seja, zonas 
de descontinuidade que permitiam a entrada de material do tape
te para os espaços compreendidos entre as bãculas e o tecto.Es
te material deu também reacção positiva ao teste de Thièry, as
sim como a camada bastante fina que se depositou externamente 
ao tecto (Fig.66). 

Observações ao microscópio electrónico de varrimento de 
grãos de pólen isolados, fixados e com a parede fracturada por 
ultra-sons, confirmaram a existência das diferentes camadas de 
exina, tal como se descreveram anteriormente com base em obser 
vações de microscopia electrónica de transmissão, ou seja, uma 



Fig.64 - Pormenor de micrósporo vacuolizado para mostrar a pare 
de, vendo-se o tecto (Te) com perfurações (seta), as 
báculas (B), nexina 1 e nexina 2 assinaladas por n(1,2) 
e a nexina 3 (n3). 18 900 X. 

Fig.65 - Região de um micrósporo vacuolizado onde se vê o poro, 
(Po) mostrando a ausência, nessa zona, do tecto (Te) , 
báculas (B) , sendo também perfeitamente visíveis a nexi 
na 1, nexina 2 e nexina 3 que estão lamelizadas. 
8 400 X. 

Fig.66 - Parede do grão de pólen após tratamento com o teste de 
Thièry. Notar a reacção negativa do tecto (Te), báculas 
(B) , nexina 1 (n-| ) , nexina 2 (n2) e as lamelas!*) que a-
travessam a nexina 3 (n3). A matriz da nexina 3 (n3) 
deu reacção positiva bem como a intina (In). 21 000 X. 

Fig.67 - Parede do grão de pólen próximo do poro, submetida ao 
teste PTA HCl. Apenas a intina (In) é positiva pois que 
toda a camada de exina é negativa ao teste. n2-nexina 2, 
n3-nexina 3. 19 200 X. 

Fig.68 - Grão de pólen com a parede fracturada. SEM.7 000 X. 

Fig.69 - Micrósporo em divisão nuclear, no estado de deposição 
da camada de intina, vendo-se o plasmalema com_a forma 
ondulada (ponta de seta). P-plastídio, M-mitocôndria , 
RER-retículo endoplasmãtico rugoso. 18 000 X. 

Fig.70 - Micrósporo em divisão nuclear, observando-se a presen
ça de material fibrilar na zona exterior ao plasmale
ma (seta). Vêem-se numerosos dictiossomas (D) junto ao 
plasmalema. M-mitocõndria. 21 600 X. 
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camada de sexina,constituída por báculas e tecto, e uma camada 
contínua bastante espessada correspondente a nexina (Fig.68). 

4.2.2.2 - Intina 

Após a deposição da camada de nexina 3, o plasmalema come
çou por apresentar uma forma ondulada (Figs.69 e 70). Externa
mente ao plasmalema assistiu-se a uma acumulação de material fi_ 
brilar (Fig.70) observando-se com frequência a presença de 
plasmalemossomas e vesículas dispersas resultantes de evagina-
ções da membrana plasmática (Fig.71). No citoplasma, junto ao 
plasmalema, começou por se notar a presença de perfis de retí
culo endoplasmático e dictiossomas com vesículas associadas 
(Figs.69 e 70), que contribuem para a formação de uma camada 
contínua denominada intina. De salientar que a intina, consti
tuída por celulose e substâncias pécticas, deu reacção positiva 
ao teste de Thièry (Figs.71 e 73). Na região dos poros esta ca
mada apresentava-se muito espessada (Fig.77). Cortes seriados 
de micrósporos vacuolizados mostraram que o material que cons
tituía a intina se começava a depositar na região do poro, es -
tendendo-se lateralmente rodeando externamente o plasmalema. 
Em todas as imagens de microscopia electrónica de transmissão 
foi possível observar que a intina na região dos poros apre -
sentava microvilosidades com uma orientação mais ou menos per 
pendicular ao plasmalema (Figs.72 e 77). Estas microvilosida
des resultaram de evaginações do plasmalema. 

4.2.3 - Parede da célula germinativa 

Após a divisão do núcleo dos micrósporos originaram-se os 
grãos de pólen com duas células - a vegetativa e a germinativa. 

Como atrás se referiu, a célula germinativa conserva-se,du 
rante algum tempo, encostada ã parede do grão de pólen formando 
-se uma parede a separar as duas células. Junto a esta parede, 
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em formação, observavam-se numerosos perfis de retículo endo-
plasmático (Fig.73). 0 material que cconstitui a parede da célu 
la germinativa, tal como a intina, deu reacção positiva ao tes
te de Thièry (Fig.73) e ao teste PTA HC1 (Fig.74). 

4.2.4 - Aberturas ou poros 

Ao descrever-se a parede do grão de pólen fez-se referência 
a determinadas zonas da parede do grão de pólen que se denomi
nam aberturas ou poros. 

4.2.4.1 - Morfologia externa dos poros 

Neste trabalho fez-se um estudo da morfologia externa dos 
poros da parede do grão de pólen com base no sistema NPC de 
Erdtman (1969) que considera o número de poros (N), a posição 
(P) e "character" (C), ou seja a forma dos poros do grão de pólen. 

Ao microscópio óptico foi possível observar que, relativa
mente aos poros, o grão de pólen de Cucumis sativus L. era 
NPC (344). N (3) porque possuía três aberturas embora se tenham 
observado quatro, mas muito raramente. P (4) pois quanto â posi 
ção dos poros, estes situavam-se na zona equatorial. C (4) por
que as aberturas apresentavam forma circular. 

0 microscópio electrónico de varrimento (SEM) ofereceu um 
estudo mais exacto da morfologia externa dos poros,confirmando-
-se as observações efectuadas ao microscópio óptico de que o 
grão de pólen possuía mais frequentemente três poros circulares 
localizados no plano equatorial (Fig.75). A parte central do po 
ro apresentava uma estrutura granular que, como se pode ver na 
Fig.76, é morfologicamente diferente da restante parede. Os 
poros apresentavam-se ou salientes para o exterior (Fig. 75) ou 
planos (Fig.76) conforme o estado de maturação do grão de pólen, 
correspondendo os primeiros ao grão de pólen jovem e os últimos 
ao grão de pólen em processo de maturação. 



Fig.71 - Porção de micrósporo observando-se a parede exinica , 
totalmente formada, com o tecto (Te) , báculas (B) , ne-
xina 1 (n-j), nexina 2 (r^) e nexina 3 (n̂ ) . A camada 
de intina (In) está a formar-se, observando-se plasma-
lemossomas na zona exterior ao plasmalema (p) . D-dic-
tiossomas. Thièry.27 000 X. 

Fig.72 - Região de grão de pólen jovem próximo do poro, mostran 
do a intina (In) com microvilosidades (mv). p-plasmale 
ma, M-mitocõndria. 18 900 X. 

Fig. 73 - Porção de grão de pólen jovem, mostrando a célula germi. 
nativa rodeada pela parede em formação (pCG) que é po
sitiva ao teste de Thièry, tal como a intina (In).M-mi 
tocôndria, N-núcleo. 18 000 X. 

Fig.74 - Imagem da célula germinativa, observando-se a parede 
(pCG) da célula germinativa em formação, positiva ao 
teste PTA HC1, tal como a intina (In). CG-célula ger
minativa, CV-célula vegetativa, Te-tecto. 26 400 X. 





Fig.75 - Grãos de pólen observados ao microscópio electrónico de 
varrimento (SEM) 1 900 X. 

Fig.7 6 - Grande ampliação de um poro do grão de pólen. SEM 
5 700 X. 
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4.2.4.2 - Morfologia interna dos poros 

0 estudo da morfologia interna dos poros foi efectuado com 
base em microfotografias de microscópio electrónico de trans -
missão. Quando se descreveu a parede do grão de pólen fez-se 
referência ã estrutura dos poros tendo-se observado que a for
mação destes se iniciava no estado de tétrada jovem (Fig.58), 
completando-se quando o núcleo do micrõsporo estava em divisão 
(Fig.77). No grão de pólen os poros apresentavam-se preenchi
dos por um material granular, não se observando sexina (tecto 
e báculas). As camadas de nexina surgiam lamelizadas parecendo 
as lamelas irradiar das margens em direcção â parte central. A 
camada correspondente ã intina surgia muito espessada, em for
ma de lentícula, possuindo uma rede de microvilosidades (Fig. 
77) . 

Na Fig.78 está representado um esquema da parede polínica, 
na zona dos poros. 



Fig.77 - Grande ampliação para mostrar a morfologia interna de 
poro (Po). A parede do grão de pólen compreende a ca
mada de exina constituída por tecto (Te), báculas ( ) 
e nexina 1,2,3, observando-se também a camada de inti-
na (In). M-mitocôndria, P-plastídio, D-dictiossoma 
11 600 X. 

Fig.78 - Esquema representativo da morfologia interna do poro. 
A sexina compreende o tecto e as báculas. 
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5 - T a p e t e 
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5.1 - Introdução 

O tapete compreende um conjunto de células altamente espe -
cializadas, cujo desenvolvimento está relacionado com as trans
formações que ocorrem nas células esporogénicas, e parece desem 
penhar um papel importante na nutrição do grão de pólen. 

Durante a microsporogénese o tapete sofre uma série de mo -
dificações, que se iniciam por uma síntese activa de esporopole 
nina, com posterior degradação dos componentes citoplasmãticos 
e completa autólise deste tecido (Echlin, 1971a, b). Sabe-se 
que todas estas alterações na fisiologia das células do tapete 
se reflectem na formação do grão de pólen, mas desconhece-se se 
a microsporogénese exerce alguma influência nas células do tape 
te. 

O tapete é a camada mais interna da parede da antera e for
ra o lóculo da antera, onde inicialmente se localizam as célu
las esporogénicas que vão dar origem aos grãos de pólen. 

Nas angiospérmicas há a distinguir duas espécies de tapete, 
o parietal ou secretor e o plasmodial ou amebõide. 

Em Cucumis sativus L. observaram-se dois tipos de células 
a constituirem o tapete, diferentes não só na sua organização 
como na ocasião da sua degenerescência, assunto que iremos des
crever. 

5.2 - Comportamento das células do tapete durante a 
microsporogénese 

Como atrás foi referido, a parede da antera apresenta-se 
constituída por várias camadas de células que são do exterior 
para o interior - a epiderme, o endotécio, a camada mediana 



79 

e o tapete. 
Como se sabe, durante a formação do grão de pólen, as célu 

las do tapete estão sujeitas a uma série de modificações e,nes_ 
te trabalho, deu-se particular atenção a estas células durante 
as quatro principais fases da microsporogénese, ou seja , cé 
lula mãe, tétrada, micrósporo e grão de pólen. 

Na fase de célula mãe,em início de méiose, o tapete compre 
endia uma fiada de células de parede primária muito fina. As 
células comunicavam umas com as outras através dos plasmodés -
mios. Nestas células o núcleo apresentava-se volumoso e a cis
terna perinuclear surgia muito dilatada. As cisternas dos dic-
tiossomas eram achatadas e empilhadas, distendidas ou encurva
das. No bordo das membranas,que delimitavam as cisternas 
dos dictiossomas, observavam-se algumas vesículas. O citoplas
ma apresentava ribossomas abundantes e as membranas do retícu
lo endoplasmático rugoso formavam cisternas bastante dilatadas 
e de contornos irregulares. As mitocôndrias tinham formas mais 
ou menos esféricas, apresentando matriz de densidade electróni
ca média com cristas em forma de túbulos e áreas menos densas 
em electrões^om fibrilas de DNA. Os plastidios eram proplastí-
dios, de estroma mais ou menos homogéneo. Também se observavam, 
nestas células, alguns glóbulos lipídicos no citoplasma ( Fig. 
79) . 

Ã medida que a méiose se desenrolava o plasmalema destas 
células afastava-se da parede, observando-se um periplasma gra-
nulo-fibrilar, e simultaneamente progredia a dissolução da pare
de celular. 

Durante a méiose diferenciavam-se no tapete dois tipos de 
células (Figs.80 e 83) que frequentemente se observavam lado a 
lado (Fig.81). Estas células possuiam um citoplasma bastante 
denso, rico em ribossomas e mesmo polirribossomas. As mitocôn -
drias eram de pequenas dimensões, de forma arredondado, ou elíp
tica e matriz pouco electronodensa com cristas mais ou menos 
bem desenvolvidas e áreas claras onde se observavam fibrilas de 



O tapete 

Fig.7íJ - células do tapete no inicio da méiose observando-se 
núcleo (N) com a cisterna perinuclear dilatada, mito» 
cõndrias (M), dictiossomas (D) e esferossomas (L). 
14 000 X. 

Fig.80 - Células do tapete durante a méiose onde se vêem perfis 
longos de retículo endoplasmãtico rugoso (RER), mito -
cõndrias (M) arredondadas e plastídios (P) de grandes 
dimensões possuindo no estroma uma estrutura complexa 
de túbulos, semelhante ao corpo prolamelar. 20 400 X. 

Fig.81 - Dois tipos de células que compõem o tapete (Ta) separa 
dos pela parede celular (PC). M-mitocôndria, RER-retí-
culo endoplasmático rugoso, D-dictiossoma, ri-ribosso-
mas. 20 000 X. 

Fig.82 - Plastídio (P) de uma célula do tapete mostrando a es
trutura complexa de túbulos. KMn04. 28 000 X. 

Fig.83 - Célula do tapete possuindo o sistema elaborado de retí 
culo endoplasmático. 83a-Maior ampliação mostrando con 
tinuidade do retículo endoplasmãtico (ponta de seta)com 
o sistema elaborado, bem como invaginação da membrana 
do retículo (seta) para dar origem âs vesículas no in
terior da cisterna. D-dictiossoma, L-esferossoma, N-nú 
cleo, M-mitocôndria, P-plastídio. 12 000 X e 24 000 X. 
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DNA. 
As células que constituem o tapete possuíam um tipo espe

cial de plastídios de forma elíptica ou arredondada. No es 
troma destes organelos viam-se algumas lamelas isoladas e uma 
estrutura complexa de túbulos,em disposição regular,semelhan
te ao corpo prolamelar dos estioplastos (Fig.80) . A fixação pe 
lo permanganato de potássio preservou bem esta estrutura, co
mo se pode ver na Fig.82. Cortes transversais e longitudinais 
dos túbulos,que formam esta estrutura, permitiram verificar 
que o seu diâmetro era cerca de 45 nm (a membrana apresentava 
10 nm de espessura e a região central, mais clara, media cer
ca de 25 nm ]. 

Como se disse atrás, o tapete em Cucumis sativus L. era 
constituído por dois tipos de células. Assim, umas células 
(Fig.80) possuíam o retículo endoplasmático bem desenvolvido/ 
formando perfis longos e finos,com as suas cisternas alongadas 
e flexuosas. Frequentemente observou-se continuidade entre a 
forma lisa e a forma rugosa do retículo endoplasmático. O ou
tro tipo de células,que formava o tapete (Fig.83), apresenta
va um sistema elaborado de retículo endoplasmático rugoso.Este 
sistema elaborado compreendia cisternas dilatadas de retículo 
endoplasmático rugoso, tendo no seu interior numerosas vesícu
las de várias formas e tamanhos. Estas vesículas eram rodeadas 
por uma membrana, apresentando na sua face interior ribosso -
mas. A formação destas vesículas parece ser devida a invagina
ções da membrana do retículo endoplasmático rugoso (Fig.83a , 
seta), englobando áreas de citoplasma de diferentes dimensões. 
Estas áreas, per vezes, continham organelos tais como mitocõn-
c.rias, plastídios e/ou dictiossomas. Como se pode ver na Fig. 
83f observou-se continuidade do sistema elaborado do retículo 
endoplasmático rugoso com a membrana externa do invólucro nu -
clec.r e com o plasmalema. No citoplasma merecem referência , 
pela sua abundância, glóbulos que se assemelham a llpidos com 
elevada densidade electrónica. 
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No inicio do estado de tétrada o citoplasma das células do 
tapete apresentava uma densidade ribossómica elevada e um gran 
de número de organelos citoplasmáticos. Era frequente observar 
-se a presença de dois núcleos na mesma célula (Fig.84), pois 
estas células sofrem mitoses no início da microsporogénese 
sem ocorrer a citocinese. Ao nível do periplasma notava-se a 
presença de glóbulos e corpos alongados osmiofílicos (Fig.84 , 
setas). 

Ã medida que a microsporogénese se desenrolava, observava-
-se um aumento do número de corpos electronodensos presentes no 
citoplasma das células do tapete, mas apenas nas células que 
possuíam o sistema elaborado de retículo endoplasmãtico rugoso. 
Verificou-se nestas células que os corpos esféricos escuros se 
transformavam em orbículos de maior densidade electrónica apre 
sentando forma arredondada e maiores dimensões. Estes corpos 
encontravam-se dispersos no citoplasma, no interior das cister
nas de retículo endoplasmãtico rugoso, no invólucro nuclear e 
mesmo no interior do núcleo (Fig.85). Observaram-se cortes não 
contrastados e os orbículos permaneciam muito electronodensos, 
sendo esta densidade electrónica aparentemente idêntica ã da 
parede exínica dos grãos de pólen. Neste estado da microsporo
génese o citoplasma, das células do tapete que não possuíam o 
sistema elaborado de retículo endoplasmãtico rugoso, continuava 
a apresentar as características do de uma célula metabolicamente 
activa (Fig.86) dado que o retículo endoplasmãtico se apresen
tava bastante desenvolvido, formando perfis de cisternas lon -
gas, com ribossomas nas suas membranas e até polirribossomas. 
0 aparelho de Golgi era constituído por varias dictios -
somas, rodeados por numerosas vesículas.As mitocôndrias tinham pe 



Fig.84 - Célula do tapete possuindo dois núcleos (N) observan-
do-se ainda, na zona exterior ao plasmalema, alguns 
corpos escuros (setas). Nu-nucleolo. 19 800 X. 

Fig.85 - Células do tapete (Ta) notando-se a presença de orbí 
culos (ep) dispersos no citoplasma, no invólucro nu
clear e no interior das cisternas do retículo endoplas 
mático rugoso. PC-parede celular. 19 800 X. 

Fig.86 - Célula do tapete que não possui o sistema elaborado de 
retículo endoplasmático. M-mitocõndria, P-plastídio , 
N-núcleo. 19 000 X. 

Fig.87 - Micrõsporo vacuolizado rodeado externamente por tape
te (Ta), em estado de degenerescência avançado. E-exi-
na, M-mitocôndria, Ci-enclave citoplasmãtico. 4 600 X. 

Fig. 88 - Grão de pólen envolvido por células do tapete intactas, 
que não possuem o sistema elaborado de retículo endo -
plasmático. Próximo da exina (E) observam-se os orbí-
culos (setas) produzidos pelas células do tapete (Ta). 
P-plastídio, D-dictiossoma, M-mitocôndria. 9 200 X. 

Fig.89 - Célula do tapete cujo retículo endoplasmático se dis
põe em perfis longos e finos. O núcleo (N) é volumoso, 
as mitocõndrias (M) são de pequenas dimensões e arre -
dondadas e os plastídios (P) possuem um sistema membra 
noso em disposição paralela e concêntrica a rodear a 
estrutura complexa de túbulos ondulados. Notar o invó
lucro mitocoridrial de cisterna dilatada (setas) bem co 
mo as cisternas do sistema membranoso (*), em continui 
dade com os vacúolos (V). D-dictiossoma. 9 200 X. 
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quenas dimensões, forma circular ou elíptica e cristas em forma 
de túbulos. O núcleo destas células surgia volumoso e os pias 
tídios apresentavam grandes dimensões relativamente às mitocôn-
drias, possuindo no estroma a estrutura complexa de túbulos des_ 
crita. Além da presença desta estrutura, semelhante ao corpo pro 
lamelar, observavam-se lamelas isoladas, por vezes em forma de 
vesículas (Fig.86). Adjacente a estas células observaram-se ou 
trás que diferiam não só na forma do retículo endoplasmático,que 
se apresentava na forma de um sistema elaborado, mas também pe
la presença de orbículos no interior do citoplasma e junto ao 
plasmalema. (Fig.85). 

Ã medida que a microsporogénese se desenrolou as células do 
tapete/que continham o sistema elaborado do retículo endoplasmá 
tico rugoso,foram apresentando um estado de degenerescência bas 
tante acentuado como se pode observar na Fig.87. 

Quando o micrósporo estava em divisão nuclear predominavam as 
células do tapete/ que possuíam o retículo endoplasmático sob a 
forma de cisternas alongadas, observando-se numerosos polirribos_ 
somas, mitocôndrias de pequenas dimensões e forma arredondada ou 
elíptica, contendo algumas cristas tubulares e áreas menos densas 
em electrões,com fibrilas de DNA. Os plastídios apresentavam, no 
estroma, um conjunto de membranas onduladas e organizadas em ar -
ranjos regulares, e a rodear este complexo observavam-se algu
mas lamelas paralelas . No estroma dos plastídios eram visí
veis alguns glóbulos osmiofílicos. 

No estado de grão de pólen as células do tapete descritas 
continuavam metabolicamente activas e frequentemente observa
vam-se a rodear o lóculo da antera nas proximidades dos grãos de 
pólen (Fig.88). Como se pode ver nesta microfotografia o retícu 
lo endoplasmático rugoso era abundante com as suas cisternas a -
longadas e finas observando-se em continuidade com cisternas di
latadas de retículo endoplasmático liso. As mitocôndrias apresen 
tavam matriz pouco densa em electrões, cristas pouco desenvolvi
das e áreas menos densas em electrões com fibrilas de DNA.Os die 
tiossomas eram formados por quatro a cinco cisternas empilhadas, 
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em cujas extremidades se observavam numerosas pequenas vesícu
las. 0 tamanho destas parecia crescer ã medida que se afastavam 
dos dictiossomas. Além destas vesículas observavam-se também pe 
quenos vacúolos no citoplasma. Neste estado da microsporogénese, 
os plastídios iniciavam um estado de degenerescência caracteri
zado pela perda da inicial regularidade da disposição dos túbu-
los na estrutura presente no estroma destes organelos. A obser
vação desta estrutura, segundo vários ângulos de corte, per
mite admitir que os túbulos eram ondulados, pois obtiveram-se 
figuras em forma de oito e em anel, como se pode ver nas Figs. 
89 e 90a. Na periferia deste agregado tubular observaram-se gló 
bulos osmiofílicos e a rodear todo este conjunto notou-se a pre 
sença de um sistema membranoso constituído por lamelas parale -
las e em disposição concêntrica. Em várias imagens pôde observar 
-se continuidade entre as lamelas da estrutura tubular e as mem 
branas que a envolviam. 

O sistema lamelar,presente no estroma dos plastídios, era 
bastante compacto enquanto que por vezes possuía cisternas di
latadas observando-se alguns plastídios em comunicação com va
cúolos levando a admitir que,possivelmente, estes se formaram a 
partir da cisterna dilatada do invólucro plastidial bem como 
das cisternas,do sistema membranoso descrito, que surgiam dila
tadas (Fig.89). 

No estado de grão de pólen não se observavam as células do 
tapete,que possuíam o sistema elaborado de retículo endoplasmã-
tico rugoso, visualizando-se apenas restos destas células como 
resultado da sua degenerescência (Fig.90b). As células,que cons 
tituíam o tapete neste estado de grão de pólen, assemelhavam-se 
âs células do tapete amebóide pois as suas paredes, em alguns 
locais, viam-se perto do grão de pólen (Fig.88). Entre o plasma 
lema destas células do tapete e a parede observavam-se corpos 
densos em electrões, semelhantes aos orbículos descritos nas cé 
lulas do tapete no início da microsporogénese e que eram os pre 
cursores da esporopolenina. 
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5.3-"Pollenkitt" e trifinas 

A rodear externamente a parede do grão de pólen observaram 
-se alguns glóbulos osmiofílicos, que se tem admitido serem ca 
rotenóides que são libertados no lóculo da antera no estado 
de grão de pólen. Estes corpos mais ou menos esféricos, se
melhantes aos orbículos, mas de maiores dimensões, foram ob
servados ao microscópio electrónico de transmissão (Fig.90a) e 
ao microscópio electrónico de varrimento (Fig.91). Dada a sua 
morfologia parecem corresponder âs formações descritas por 
Heslop-Harrison (1968c,d) e Heslop-Harrison & Dickinson (1969) 
que são constituídas por substâncias lipidicas contendo ca-
rotenóides e que aqueles autores designaram por "pollenkitt". 

Além destes corpos esféricos observaram-se, também, restos 
das células do tapete (Figs.91 e 92 ) que se depositaram ao 
redor dos grãos de pólen. Nas cavidades da sexina, ou seja, no 
espaço compreendido entre as báculas e o tecto acumulou-se 
uma substância homogénea,provavelmente derivada das células do 
tapete, durante a fase de maturação do grão de pólen (Fig.92). 
Este material bem como uma fina camada,que se depositou na su
perfície exterior do tecto, parecem ser polissacarídeos pois 
deram reacção positiva ao teste de Thièry (Fig.93). Ambos os 
produtos resultaram das células do tapete que sofreram autóli. 
se sendo frequentemente designados por trifinas, contendo po
lissacarídeos e lípidos. 



Fig.90a- Célula do tapete (Ta) com plastídios (P) e no estroma 
observando-se túbulos ondulados e também em forma de oi 
to ou anel. Notar a presença de corpos escuros (setas), 
junto ã exina. M-mitocôndria. 24 000 X. 

Fig.90b- A rodear o grão de pólen observam-se os dois tipos de 
células do tapete (Ta). 10 000 X. 

Fig.91 - Grão de pólen observado ao SEM vendo-seyao redor da sua 
parede, restos das células do tapete e um corpo esferoi 
dal. 1 700 X. 

Fig.92 - Restos das células do tapete são visíveis â volta do 
grão de pólen e nas cavidades da sexina (setas). E-exi 
na, Te-tecto. 24 000 X. 

Fig.93 - Reacção positiva ao teste de Thièry ao nível de uma ca 
mada fina exterior ao tecto (Te) e em todo o material 
que se depositou nas cavidades da sexina (setas). In-
-intina, M-mitocôndtia. 18 000 X. 
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6 - Microsporogênese "in vitro" 

6.1 - Introdução 

A microsporogênese "in vitro" não está descrita na litera
tura da especialidade. Há muito tempo que a cultura de células 
mães tem vindo a ser experimentada (Shimakura, 1934; Yasui,1952; 

Garot et ai. 1968) . Alguns destes autores verificaram que a 
solução de sacarose era mais eficiente, para a cultura de mei-
ócitos, que um meio completo constituído por vários sais. Shi
makura (1934) além da sacarose ensaiou õ meio de Ringer e não 
conseguiu com este meio obter a continuação da méiose. Este au 
tor verificou que as soluções de sacarose, mais ou menos iso-
tõnicas relativamente às células mães, permitiam o desenrolar 
da méiose em algumas espécies. Outros autores fizeram o estudo 
da méiose "in vitro" desde a profase I até ã telofase II (Ito 
& Stern, 1967), utilizando o meio modificado de White (1963). 
Ryan (1980) seguiu também a méiose "in vitro" utilizando meió-
citos de Iris spuria L., Allium triquetrum L. e Tradescantia 
flumenensis Veil.. Este autor experimentou o meio de White mas 
obteve melhores resultados com soluções de sacarose, no entanto 
admitiu que podem existir espécies que não sobrevivem na solução 
de sacarose e que necessitem de meio definida mais complexo para 
que se realize a méiose. 

Takegami e colaboradores (1981) isolaram e inocularam micros 
porõcitos de algumas espécies de Liliaceae durante a fase pré -
-meiótica e seguiram a méiose "in vitro". O meio que utilizaram 
era constituído por vários sais inorgânicos, vitaminas e amino
ácidos . 

Neste trabalho ensaiou-se a microsporogênese "in vitro" de 
Cucumis sativus L., a partir de células no fim da méiose. Enten-
deu-se que se a técnica tivesse êxito seria de interesse, pois 
iria facilitar o estudo da acção de diferentes agentes químicos 
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na microsporogénese uma vez que estas células, quando em cultura, 
ficam em contacto íntimo com o composto a estudar. Aliás, desde 
longa data se sabe que a técnica de cultura de órgãos, tecidos 
ou de células de plantas, permite estudar problemas de fisiolo
gia que de outro modo seriam de abordagem praticamente impossí
vel . 

6.2 - Meio usado na indução da microsporogénese e seu 
estudo 

Flores de Cucumis sativus L. foram dissecadas, as anteras 
removidas e colocadas em caixas de petri que continham o meio 
nutriente solidificado com agar. No presente trabalho utilizou-
se o meio de Murashige & Skoog (1962), sem reguladores de cres
cimento, como indicado no Quadro 1 do capitulo de Material e Me 
todos. 

As anteras foram cultivadas em regime de 12 horas luz/ 12 
horas obscuridade e ã temperatura de 27 C. 

Após 24 horas as células, que tinham sido inoculadas no fim 
da méiose, estavam em fase de tétrada (Fig. 94). Os organelos ci_ 
toplasmáticos apresentavam formas e modificações idênticas às 
do estado de tétrada de uma microsporogénese na planta intacta. 
Assim as mitocôndrias tinham aumentado de dimensões e apresenta 
vam formas irregulares, com enclaves citoplasmáticos. Os organe 
los presentes, nas células do tapete, também não haviam sofrido 
modificações, produzindo os orbículos (precursores da esporopole 
nina), sendo de notar, igualmente, o aparecimento nos plastidios 
da estrutura complexa de túbulos semelhante ao corpo prolamelar 
dos estioplastos. O processo de síntese da parede do grão de pó 
len não sofria alteração, iniciando-se no estado de tétrada. 

Após 48 horas de inoculação as tétradas, anteriormente re
feridas, evoluiam para micrósporos ficando estes sem camada de 
calose a envolvê-los. Estes micrósporos apresentavam o va -
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cuoma bastante desenvolvido e a parede de exina totalmente sin 
tetizada (Fig.95). No citoplasma observavam-se mitocôndrias de 
grandes dimensões englobando vários enclaves citoplasmáticos, 
onde se podiam ver ribossomas livres ou associados em hélice 
(Fig.95), perfis de retículo endoplasmático rugoso e glóbulos 
lipídicos ou esferossomas. Os plastidios eram proplastídios , 
apresentando algumas lamelas isoladas. No citoplasma também se 
observavam perfis de retículo endoplasmático rugoso e dictios-
somas, constituídos por vários sáculos empilhados e rodeados 
por algumas pequenas vesículas dispersas. 

Ao fim de 72 horas (última amostra colhida) os micrósporos 
surgiam em divisão nuclear e em fase de redução do vacuoma , 
observando-se no citoplasma mitocôndrias de grandes dimensões 
e formas bizarras e concomitantemente formas em divisão, pe
lo que eram comuns e abundantes perfis arredondados e de pe -
quenas dimensões (Fig.96). A camada de intina também se depo -
sitava tendo-se observado perfis de retículo endoplasmático ru
goso e dictiossomasynas proximidades do plasmalema. Os organe-
los das células do tapete apresentavam modificações ultrastru-
turais características deste estado da microsporogénese. 

A rodear externamente a parede do grão de pólen, totalmen
te formada, visualizaram-se corpos esferoidais, electronicamen
te densos ("pollenkitt"), e restos de células do tapete (Fig. 
97, setas). 



Microsporogénese de Cucumis sativus L. "in vitro" 

Fig.94 - Tetrada jovem obtida de célula mãe após 24 horas em 
meio de cultura. P-plastídio, Ci-enclave citoplasmáti-
co, RE-reticulo endoplasmático. 24 000 X. 

Fig.95 - Micrósporo vacuolizado 48 horas após as anteras serem 
colocadas em meio de cultura. M-mitocôndria, Ci-encla
ve citoplasmático, L-esferossoma. 21 000 X. 

Fig.96 - Micrósporo em regressão do sistema vacuolar, após 72 
horas de permanência no meio de cultura, observando-se 
a divisão das mitocôndrias (M) e dictiossomas muito ac 
tivos. P-plastídio, Ci-enclave citoplasmático, RE-retT 
culo endoplasmático. 24 000 X. 

Fig.97 - No canto superior direito vê-se porção de um micróspo
ro em redução do sistema vacuolar, rodeado de células 
do tapete observando-se corpos escuros esferoidais e 
restos das células do tapete (setas). M-mitocôndria,P-
-plastídio. 14 000 X. 
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7 - Localização citoqulmica a nível ultrastrutural 

Para execução de trabalhos de citoquímica procurou-se sa -
ber, em primeiro lugar, se se devia fazer um pré-fixação an
tes da incubação. No caso do fixador não inactivar a enzima 
foi necessário ter em consideração vários factores nomeadamen
te o tipo de fixador e sua concentração, tempo e temperatura 
de fixação. 0 material a incubar teve de ser de pequenas dimen 
soes, para que a enzima penetrasse rapidamente. 

7.1 - Enzimas hidrolíticas 

As observações ultrastruturais da microsporogénese aponta
vam para uma diferenciação do sistema vacuolar durante o esta
do de micrósporo, após dissolução da camada de calose. Os va-
cúolos aumentavam progessivamente de volume até se atingir o 
estado de micrósporo vacuolizado, caracterizado por possuir um 
grande vacúolo, ficando o citoplasma reduzido a uma pequena ca 
mada junto à parede do grão de pólen. Após esta fase, assistiu 
-se a uma redução do sistema vacuolar e ao aparecimento de ele 
vado número de organelos citoplasmãticos. 

Com a finalidade de se estudar a actividade metabólica, 
presente nos micrõsporos, foram ensaiadas técnicas para loca
lização citoquímica a nível ultrastrutural de algumas enzimas 
hidrolíticas, seleccionadas pela sua possível interveniência 
nesse mecanismo, como a fosfátase ácida (EC 3.1.3.2), a adeno 
sina trifosfátase (EC 3.6.1.3) e a fosfátase alcalina ( EC 
3.1.3.1) . 
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O estudo foi realizado em pequenos fragmentos de anteras, 
que foram pré-fixados pelo glutaraldeído durante 1 hora, visto 
saber-se que estas enzimas não eram inactivadas por este fixa
dor. O material foi mantido nos meios de incubação durante 2 a 
4 horas, sendo posteriormente pós-fixado em tetróxido de ósmio. 

As experiências testemunhas foram realizadas usando o meio 
de incubação sem substrato ou o meio completo adicionado de um 
inibidor, o fluoreto de sódio 10 mM. 

7.1.1 - Fosfátase acida 

Pelo facto de existirem dados referentes à localização da 
actividade de fosfátase ácida no grão de pólen (Horvat, 1969 ; 
Knox & Heslop-Harrison, 1971 ; Ahokas, 1975; Vithanage & Knox , 
1976; Nakamura, 1979) pensou-se ensaiar a localização desta en 
zima por via citoquímica, procurando assim estudar a sua possí
vel presença durante a microsporogénese de Cucumis sativus L. . 

A localização da actividade de fosfátase ácida foi efectua
da pelo método de Gomori, modificado por Miller & Palade (1964), 
utilizando como substrato o /3 -glicerofosfato de sódio a pH5,0. 
Este composto é hidrolizado por uma enzima a pH 5,0 e os iões 
fosfato libertados são capturados pelos iões de chumbo,presentes 
no meio de incubação, produzindo o fosfato de chumbo, que é insolúvel. 

A localização ultrastrutural foi ensaiada em anteras a par
tir do estado de tétrada. 

Observações ultrastruturais do material incubado mostraram, 
no estado de tétrada,a existência de produtos de reacção elec -
tronicamente densos na parede em formação, nos dictiossomas e 
vesículas de secreção (Fig.98). No estado de micrõsporo/a tor-
nar-se vacuolizado, os depósitos negros aumentavam em número 
surgindo na intina junto ao plasmalema, nos dictiossomas e suas 
vesículas (Fig.99). 

Nas células do tapete apenas os dictiossomas e vacúolos a-
presentavam depósitos electronodensos (Fig.100). 
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No estado de grão de pólen, assim como nas preparações 
testemunhas (Fig.101), não foram detectados produtos de reac
ção. 

7.1.2 - Adenosina trifosfátase (ATPase) 

Na literatura da especialidade destacam-se os trabalhos de 
Rowley e colaboradores (1973) sobre a localização ultrastrutu-
ral da adenosina trifosfátase, admitindo que os grãos de pólen 
recebem iões do lõculo da antera e os acumulam no vacuoma por 
transporte activo. 

A localização citoquímica da actividade da adenosina tri -
fosfátase, foi efectuada pelo método de Gomori (Sauter, 1977) 
usando como substrato o ATP dissõdico em tampão acetato a 
PH 5,0 . 

Observações ultrastruturais, de micrósporos incubados, mos
travam produtos de reacção densos em electrões depositados ao 
longo do plasmalema e no interior dos vacúolos (Fig.102). 

As células do tapete apresentavam os produtos de reacção 
localizados também no interior dos vacúolos. 

No material que serviu de testemunho, não se detectou mar
cação positiva (Fig.103). 

7.1.3 - Fosfátase alcalina 

No decorrer do estudo citoquimico de algumas hidrõlases 
efectuou-se a localização da actividade da fosfátase alcalina, 
que é uma glicoproteína de alto peso molecular que hidrolisa 
metabolitos fosforilados do mesmo modo que a fosfátase ácida 
somente a pH alcalino. 

Esta enzima tem sido frequentemente referida como ausente 
no grão de pólen. No entanto, alguns autores (Palumbo , 1953; 
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Lewis et al., 1967; Martin, 1968) admitiram a existência de 
baixos níveis de actividade de fosfátase alcalina no grão de pó 
len, homogeneamente distribuídos através de todo o citoplasma 
(Górska-Brylass, 1965). 

Para o presente estudo realizou-se uma incubação de fragmen 
tos de anteras num meio contendo fí -glicerofosfato de sódio, na 
presença de CaCl2 a pH 9,0, segundo a técnica de Dickson (1978). 

No material incubado observou-se marcação positiva em todas 
as membranas dos organelos citoplasmáticos. No plasmalema das 
células, quer do estado de tétrada (Fig.104) quer do micrõsporo 
em desenvolvimento (Fig.105), não se observou marcação positiva. 
Nas células do tapete também se verificou a presença de depósi
tos electronodensos ao nível das membranas dos invólucros dos 
organelos e também nas cisternas dos dictiossomas (Fig.106). 

No material incubado com NaF (testemunho), não se observa -
ram depósitos negros resultantes de reacção enzimática (Fig.107). 

7.2 - Enzimas respiratórias 

Devido ao facto de as mitocôndrias apresentarem a sua mor
fologia profundamente modificada, em alguns estados da microspo 
rogénese, pensou-se que isso poderia levar a alterações da sua 
actividade metabólica. 

Assim, pareceu de interesse proceder à localização citoquí-
mica, a nível ultrastrutural, de enzimas respiratórias como a 
citocromo-oxídase (EC 1.9.3.1) e a desidrogénase succínica 
(EC 1.3.99.1) . 

7.2.1 - Citocromo-oxídase 
A localização citoquímica a nível ultrastrutural da activi

dade da citocromo-oxídase fez-se pelo método de Opik (1975), 
utilizando como substrato o 3,3'-diaminobenzidina(DAB). 



Localização citoquímica de enzimas hidrollt-icas 

Fig. 98 - Fosfátase ácida. Célula em estado de tétrada ob"=ervan 
do-se depósitos densos sobre os pequenos vacúolos e 
dictiossomas (D). Ci-enclave citoplasmático, P-plastí-
dio, C-calose. 20 700 X. 

Fig.99 - Fosfátase ácida. Célula de micrósporo jovem vendo-se de 
pósitos negros no plasmalema (p), na intina (In) e nos 
dictiossomas (D). Po-poro. 16 800 X. 

Fig.100- Fosfátase ácida. Célula do tapete mostrando depósitos 
densos, localizados nos vacúolos (V). M-mitocôndria. 
16 000 X. 

Fig.101- Aspecto de micrósporo jovem, de material testemunha das 
observações representadas nas Figs. 98, 99 e 100, obti
do por inactivação da actividade enzimática por adição 
do inibidor (NaF) ao meio de incubação. Na imagem não 
se observam depósitos densos, comparáveis aos obtidos 
nas experiências de localização enzimática. M-mitocôn
dria, D-dictiossoma. 13 800 X. 

Fig.102- ATPase. Micrósporo vacuolizado observando-se depósitos 
negros sobre o plasmalema e vacúolos (V). E-exina. 
12 000 X. 

Fig.103- Porção de micrósporo vacuolizado, de material testemu
nha da actividade de ATPase. A inibição foi obtida por 
adição de NaF. Na imagem não se observam depósitos ne
gros como os obtidos na Fig.102. 14 400 X. 

Fig.104- Fosfátase alcalina. Célula no estado de tétrada jovem 
observando-se depósitos densos no retículo endoplasmã-
tico, mitocôndrias (M) e plastidios (P). 21 600 X. 

Fig.105- Fosfátase alcalina. Porção de micrósporo jovem observan 
do-se igualmente depósitos nos vários organelos citoplas 
mãticos.M-mitocôndria,P-plastídio. 12 000 X. 

Fig.106- Fosfátase alcalina. Célula do tapete onde se vêem depó
sitos negros sobre as mitocôndrias (M), retículo endo-
plasmático (RE) e invólucro nuclear. N-núcleo.14 400 X. 

Fig.107- Aspecto de micrósporo jovem, de material testemunha das 
observações representadas nas Figs. 104, 105 e 106. Na 
imagem não se observam depósitos negros como nas expe
riências de localização enzimática.M-mitocôndria. 
24 000 X. 
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Este estudo foi realizado em material pré-fixado em gluta-
raldeído, dada a tolerância da enzima a este fixador. A incuba 
ção efectuou-se na obscuridade e a 27°C,durante 2 a 4 horas. 0 
material foi posteriormente põs-fixado em tetrõxido de ósmio. 
Paralelamente procedeu-se ã realização dos testemunhos utili -
zando dois meios, um sem o substrato (DAB) e outro em que se 
adicionou ao meio completo o cianeto de potássio 0,01 M (Ches 
noy, 1974) . 

As observações ultrastruturais incidiram nos estados da m_i 
crosporogénese em que normalmente se observavam as mitocôndri-
as com formas bizarras, ou seja, o estado de tétrada e o estado 
de micrósporo em desenvolvimento. Nestes estados formaram-se 
depósitos electronicamente densos nas mitocôndrias, mais preci 
sãmente nas cristas e no invólucro mitocondrial (Figs.108 e 
109). Como se pode ver nas microfotografias não se observaram 
depósitos negros, como produtos de reacção, nas membranas mito 
condriais que rodeiam o enclave citoplasmático. 

Nas mitocôndrias das células do tapete também se formaram 
depósitos electronicamente densos (Fig.110). 

No material em que se adicionou o cianeto de potássio não 
se detectaram depósitos como produtos de reacção (Fig.111), ava 
liando-se assim a sensibilidade da citocromo-oxídase ao cianeto. 

Todas as observações foram efectuadas em cortes não contras 
tados. 

7.2.2 - Desidrogénase succínica 

0 estudo da localização citoquímica da actividade da desi
drogénase succínica realizou-se em material não fixado, visto 
saber-se que tanto o glutaraldeído como o formaldeído inibem 
actividade desta enzima. 

0 meio de incubação foi preparado de acordo com Kerpel-Fro-
nius & Hajós (1968) utilizando,como aceitador de electrões,o 
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ferricianeto. Este composto é reduzido originando um produto 
insolúvel e opaco aos electrões, o ferrocianeto de cobre (Cu ) 
-castanho de Hatchett, Cu2Fe (CN) , . 7 H20. 

A incubação processou-se ã temperatura ambiente, no tempo 
máximo de 5 horas. Posteriormente o material foi fixado em glu 
taraldeído e pós-fixado em tetrõxido de ósmio. 

Os testemunhos foram obtidos incubando pequenos fragmentos 
de anteras no meio sem substrato ou adicionando ao meio comple 
to o inibidor desta enzima, o malonato de sódio na concentração 
de 140 mM (Ekés, 1970) . 

Para uma melhor visualização dos depósitos electronicamente 
densos, resultantes da .reacção positiva, os cortes foram obser
vados sem contraste pelo acetato de uranilo e citrato de chumbo. 

As observações ultrastruturais de material incubado mostra 
vara a presença de depósitos electronodensos nas cristas assim 
como no invólucro mitocondrial (Fig.112). As mitocôndrias pre
sentes nas células do tapete também possuíam depósitos negros, 
resultantes da reacção positiva (Fig.113). 

No material incubado com o malonato de sódio não se obser
vavam depósitos electronodensos resultantes da reacção enzimáti 
ca. 



Localização citoquímica da citocromo-oxidase 
(Cortes não contrastados) 

Fig.108 - Tétrada jovem tendo-se efectuado a incubação após pré 
fixação com glutaraldexdo. Os depósitos densos loca-
lizam-se exclusivamente nas cristas e invólucros mi-
tocondriais. M-mitocôndria, Ci-enclave citoplasmáti-
co, C-calose. 16 800 X. 

Fig.109 - Célula em estado de micrõsporo jovem e igualmente se 
vêem depósitos densos nos invólucros e cristas mito-
condriais. M-mitocôndria, Ci-enclave citoplasmático, 
V-vacúolo, E-exina. 10 000 X. 

Fig.110 - Células do tapete observando-se apenas as mitocôndri-
as (M) com reacção positiva. 12 000 X. 

Fig.111 - Micrõsporo jovem, de material testemunha^obtido por 
inactivação da actividade enzimática com o KCN. Na 
imagem não se observam depósitos densos, comparáveis 
aos obtidos nas experiências de localização enzimáti. 
ca. M-mitocôndria, E-exina. 19 200 X. 

Localização citoquímica da desidrogénase succínica 
(Cortes não contrastados) 

Fig.112 - Micrõsporo jovem mostrando depósitos densos nas cris 
tas e invólucro das mitocôndrias. A localização cito
química desta enzima foi efectuada em material sem 
prefixação. M-mitocôndria, Ci-enclave citoplasmático. 
28 800 X. 

Fig.113 - Célula do tapete verificando-se igualmente depósitos 
escuros sobre as cristas e invólucros das mitocôndri 
as. M-mitocôndria. 2o 800 X. 
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8 - Efeitos de agentes físicos na microsporogénese 

Estudou-se o desenrolar da microsporogénese em condições de 
luz contínua e obscuridade. Pensou-se que estas condições pudes 
sem afectar a formação e o desenvolvimento do grão de pólen e 
deu-se particular atenção às mitocôndrias, a fim de verificar se 
estes organelos reagiam a estes tratamentos. 

8.1 - Luz contínua 

A fim de estudar o efeito da luz contínua na microsporogéne 
se colocaram-se plantas envasadas numa câmara â temperatura am 
biente e sob luz contínua. Esta luz foi fornecida por uma bate
ria de lâmpadas de luz fluorescente "branca" que fornecia, ao 
nível da planta, cerca de 1 000 cd m~ 2. 

Colheram-se amostras ao fim de 2, 5, 9, 30 e 60 dias, para 
observação ao microscópio electrónico de transmissão. 

Sob a acção da luz contínua a microsporogénese desenrolou-se 
normalmente. Contudo, os dictiossomas,tanto no estado de tétra-
da madura como no de micrósporo jovem (Fig.114), apresentavam-se 
em grande actividade, como parece poder inferir-se,devido ao au
mento do número de vesículas a envolvê-los. 

O ciclo mitocondrial processou-se normalmente, embora o sis
tema de cristas não fosse tão desenvolvido como na microsporogé
nese realizada em regime de luz e obscuridade. O núcleo do m i 
crósporo dividiu-se, formando-se o grão de pólen jovem, e as m i 
tocôndrias surgiam de pequenas dimensões e de forma mais ou m e 
nos arredondada. Os plastídios começavam a armazenar amido (Fig. 
115) . 

Apreciou-se também o comportamento das células do tapete , 
durante a exposição das flores a diferentes períodos de luz con
tínua, e igualmente foram observados os dois tipos de células que 
constituem o tapete nestas anteras. Verificou-se que, nestas cé-



Tratamentos com luz contínua 

Fig.114 - Micrósporo jovem mostrando dictiossomas (D) a p odu-
zirem bastantes vesículas (V). M-mitocôhdria, Ci-en-
clave citoplasmático, P-plastídio / N-núcleo. 16 800 X. 

Fig.115 - Grão de pólen jovem observando-se amido (A) nos plasti-
dios (P). M-mitocôndria. 25 000 X. 

Fig.116 - Célula do tapete onde se vê um plastídio (P) com vários 
sistemas de túbulos dispersos, em corte transversal 
(setas) e longitudinal (ponta de seta). M-mitocôndria, 
D-dictiossoma , N-núcleo. 42 000 X. 
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lulas, o núcleo tinha a forma lobada e os plastídios não posui-
am a estrutura complexa de túbulos organizados,pois observaram-
-se vários sistemas de túbulos no estroma, como se pode ver em 
corte transversal e longitudinal na Fig. 116. As mitocôndrias 
pareciam normais na forma e estrutura da matriz. Os dictiosso-
mas eram constituídos por várias cisternas empilhadas e possui 
am um número bastante elevado de vesículas nas suas proximida
des. 

8.2 - Obscuridade continua 

Com a finalidade de estudar o efeito da ausência de luz, 
na microsporogénese, plantas envasadas foram colocadas numa 
câmara escura à temperatura ambiente e durante um tempo máxi
mo de 6 semanas, pois a partir desse tempo as plantas começa
ram a mostrar sintomas de senescência. Colheu-se material de 
8 em 8 dias. 

Ao fim dos primeiros 8 dias de tratamento,no micrõsporo jo 
vem (Fig.117) observaram-se mitocôndrias de matriz condensada 
com raras cristas e áreas menos densas em electrões com fibri. 
las de DNA. Estes organelos apresentavam as formas bizarras ha 
bituais, contendo enclaves citoplasmáticos.0 retículo endoplas 
mático surgia nas proximidades do invólucro mitocondrial, e os 
seus perfis membranosos eram alongados e em disposição parale
la. Verificou-se que apenas as membranas externas destes con 
juntos paralelos possuíam ribossomas,observando-se estes per -
feitamente alinhados. 

No estado de grão de pólen tanto as células do tapete como 
as células polínicas possuíam cisternas dilatadas de retículo en 
doplasmático, com material escuro no interior (Fig.118). 

Ao fim de seis semanas de tratamento, as alterações acentua-
ram-se ao nível da matriz mitocondrial e retículo endoplasmãtico. 



Tratamentos com obscuridade contínua 

Fig.117 - Microsporo jovem após 8 dias de obscuridade contínua. 
A matriz das mitocôndrias (M) é densa e o retículo en
doplasmático (RE) observa-se nas proximidades do in
vólucro mitocondrial, surgindo em perfis membranosos 
alongados e dispostos paralelamente. 33 000 X. 

Fig.118 - Grão de pólen jovem (GP) rodeado por células do tapete 
(Ta), observando-se o retículo endoplasmático (RE) de 
cisternas dilatadas,contendo material denso. 16 800 X. 

Fig.119 - Microsporo ao fim de 6 semanas de tratamento,observan
do-se, também aqui r perfis de retículo endoplasmático (RE) nas proximidades do invólucro mitocondrial. M-mi-
tocõndria. 21 600 X. 

Fig.120 - Porção de microsporo com regressão do sistema vacuolar, 
observando-se mitocôndrias de pequenas dimensões (M) e' 
"nebenkerns" de retículo endoplasmático (RE). 16 000 X 
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Assim, o retículo endoplasmático além de se observar em perfis 
dispersos também se observava nas proximidades do invólucro mi 
tocondrial. Simultaneamente surgiam alguns perfis membranosos 
de cisternas alongadas e um pouco dilatadas com ribossomas co 
locados linearmente ao longo das membranas (Fig.119). As mito 
côndrias apresentavam formas bizarras com matriz pouco electro 
nodensa e um número reduzido de cristas. Ao fim deste mesmo 
tempo de tratamento as células polinicas, em estado de micrós-
poro com redução do sistema vacuolar, apresentavam mitocôndri-
as de pequenas dimensões, matriz também pouco electronodensa e 
cristas de tamanho reduzido. O retículo endoplasmático surgia 
em perfis finos e longos dispostos em camadas paralelas e con
cêntricas tipo "nebenkern" (Fig.120). 

Nas células do tapete não se observaram alterações acentu
adas ao nível dos vários organelos citoplasmáticos, a não ser 
o retículo endoplasmático que apresentava cisternas dilatadas 
com material no interior. 
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9 - Efeitos de agentes químicos na microsporogénese 

9.1 - Cloranfenicol 

O cloranfenicol inibe a síntese proteica actuando nos ribos 
somas tipo procariótico, ou seja, nos ribossomas 70S presentes 
nas bactérias, cianófitas e organelos citoplasmáticos tais como 
plastídios e mitocõndrias. 

O cloranfenicol inibe a actividade da peptidil transferase 
na subunidade 50S dos ribossomas. 

Um dos primeiros efeitos deste antibiótico parece ser a per
da das cristas mitocondriais, como resultado do desaparecimento 
de uma série de enzimas mitocondriais (Sowers & Hackenbrock. 1981). 

Além dos efeitos resultantes da inibição proteica mitocondri 
ai, outros efeitos indirectos podem ser considerados, estando 
possivelmente relacionados com o estado fisiológico das células 
ou com o efeito directo deste antibiótico na cadeia respiratória, 
tendo como consequência a formação de algumas modificações estru 
turais. Assim, têm sido descritos a formação de mitocõndrias gi
gantes (Newmann & Parthier, 1973; Blank & Arnold, 1981) e o apa 
recimento de cristas ondulantes ou de cristas "rígidas" na ma
triz mitocondrial (Adoutte et ai., 1972). 

Tendo como finalidade o estudo da acção do cloranfenicol,na 
microsporogénese, colocaram-se hastes florais em soluções cujas 
concentrações e tempos de tratamento estão indicados no capítulo 
de Material e Métodos. 

A análise dos resultados obtidos com estas experiências mos
trou que o cloranfenicol, na concentração máxima usada(5mg/ml),co 
meçava por afectar as mitocõndrias . Nestas a matriz tornava-se 
bastante condensada surgindo uma desorganização das cristas, ob 
servando-se formas em anel ou vesiculares (Fig.121). 

Verificou-se que,com tempos longos de tratamento (48 horas) 
como se pode observar na Fig.122, o citoplasma apresentava-se 
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bastante alterado vendo-se mitocôndrias com contornos irregu
lares, matriz menos electronodensa e cristas reduzidas, algumas 
em forma de anel (Fig.122, setas). O citoplasma encerrado nas 
mitocôndrias tinha maior densidade, com ribossomas. O núcleo 
apresentava-se também bastante alterado e ao nivel da parede 
do grão de pólen verificou-se que não tinha havido formação da 
camada de intina. O retículo endoplasmático surgia bastante fra 
gmentado e os dictiossomas não se observavam em actividade,como 
parece inferir-se da ausência de vesículas nas proximidades dos 
sáculos. 

Anteras, com células em estados iniciais da microsporogénese, 
foram sujeitas à acção do cloranfenicol adicionado ao meio de 
cultura. Após 24 horas de tratamento verificou-se que as célu
las mães se haviam dividido observando-se tétradas jovens que 
possuíam mitocôndrias de grandes dimensões, de forma profunda
mente modificada e a matriz com pequeno número de cristas (Fig. 123). 
Nas células do tapete as mitocôndrias de matriz mais ou menos homo 
génea exibiam cristas reduzidas e os plastídios apresentavam 
um sistema complexo de túbulos bastante desorganizado. 

As anteras que possuiam células polínicas no estado de té-
trada jovem, após 24 horas de tratamento, continham micrósporos 
sem a camada de calose a envolvê-los tendo-se observado déposa, 
ção de esporopolenina, embora de modo irregular. Assim, nestes 
micrósporos verificou-se que tinha ocorrido a síntese de nexi-
na 1 , 2 e 3, mas não se haviam formado bãculas nem a camada de 
exina a constituir o tecto (Fig.124). 

9.2 - Cicloheximida 

A cicloheximida é um inibidor da síntese proteica realiza
da com intervenção dos ribossomas tipo eucariõtico. A ciclohe
ximida inibe a actividade da peptidil transferase na subunidade 
60S dos ribossomas. Siegel & Sisler (1963) realizaram ensaios 
"in vitro" e verificaram que a cicloheximida inibia a síntese 
proteica nos ribossomas citoplasmáticos. Este inibidor tem ain 
da uma acção sobre o metabolismo dos polirribossomas, tendo-
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-se verificado que impede o movimento dos ribossomas ao .' ongo 
do mRNA (Gale et ai., 1972). 

Vários estudos foram efectuados no sentido de verificar o 
papel da síntese proteica nos diferentes processos biológicos, 
tais como diferenciação, e têm sido descritos os vários efei
tos produzidos por este antibiótico. Assim, há vários autores 
que consideram que a cicloheximida actua sobre as membranas e 
sistemas de transporte (Reilly et ai., 1970 ; Láuchli et ai., 
1973), na síntese de RNA (McMahon, 19 75) e de DNA (Brown et ai., 
1970), no metabolismo dos aminoácidos (Wheatley & Oaks,1968) e 
dos triglicerídeos e lípidos (Bar-On et ai., 1972; Garcia-Sá-
inz et ai., 1975). Admite-se que a cicloheximida interfira tam 
bém com a respiração (MacDonald & Ellis, 1969; Dheidah & Black, 
1976). As alterações nestas funções celulares resultam,por ve
zes, em efeitos secundários na morfologia dos cromossomas e nú 
cleo, ocorrendo assim modificações no ciclo nuclear (Baszczyns 
ki et ai., 1980) . 

A acção da cicloheximida foi ensaiada quer mergulhando ex 
tremidades de hastes florais na solução quer inoculando ante
ras, contendo células polínicas em estados iniciais da microspo 
rogénese,em meios de cultura adicionados do inibidor. 

A partir de hastes florais , cujas extremidades estiveram 
mergulhadas durante 24 horas em solução de cicloheximida,reti-
raram-se anteras contendo micrõsporos em fase de vacuolização. 
Nestes micrõsporos as mitocôndrias apresentavam matriz electro 
nodensa e reduzido número de cristas (Fig.125). 

Após 48 horas de tratamento os micrõsporos apresentavam mi 
tocôndrias de matriz bastante electronodensa com cristas de pe 
quenas dimensões,tipo vesiculares, e o citoplasma encerrado no 
enclave tinha densidade electrónica semelhante ao citoplasma 
exterior (Fig.126). 

Ao fim de 72 horas de tratamento os micrõsporos possuíam 
citoplasma pouco electronodenso com reduzido número de ribos
somas. As mitocôndrias apresentavam matriz electronicamente de;n 
sa e cristas pequenas algumas muito dilatadas(Fig.128).O cito-



Tratamentos com cloranfenicol (CAM) e cicloheximida (CE) 

ig.121 - Micrõsporo sob a acção do CAM mostrando a matriz das 
mitocõndrias (M) bastante condensada, com cristas de
sorganizadas em forma de anel (seta). D-dictiossoma , 
Ci-enclave citoplasmático. 24 700 X. 

Fig.122 - Porção de micrõsporo, 48 horas após tratamento com o 
CAM, observando-se mitocõndrias (M) profundamente al
teradas, contendo cristas em anel (setas) e o enclave 
citoplasmático (Ci) apresenta-se muito denso. 11 400 X. 

Fig.123 - Tetrada jovem, obtida em meio de cultura com adição de 
CAM, mostrando mitocõndrias (M) com reduzido número de 
cristas. N-núcleo, Ci-enclave citoplasmático.23 000 X. 

Fig. 124 - Micrõsporo obtido em meio de cultura com o CAM, veri-
ficando-se uma deposição irregular da esporopolenina 
(E). Não se observam báculas nem tecto. P-plasrídio , 
M-mitocôndria, Ci-enclave citoplasmático. 17 100 X. 

Fig.125 - Micrõsporo em vacuolização 24 horas após tratamento 
com a CH, observando-se mitocõndrias (M) de matriz den 
sa e reduzido número de cristas. V-vacúolo, E-exina. ~ 
3 800 X. 

Fig.126 - Micrõsporo ao fim de 48 horas de tratamento com a CH. 
Notam-se mitocõndrias (M) de matriz densa e cristas ve 
siculares. Ci-enclave citoplasmático. 17 100 X. 

Fig.127 - Célula do tapete após 48 horas de tratamento com CH, 
observando-se um plastídio (P) contendo no estroma a 
estrutura complexa de túbulos. N-núcleo. 16 000 X. 

Fig.128 - Micrõsporo ao fim de 7 2 horas de tratamento com a CH, 
vendo-se mitocõndrias de matriz bastante densa e algu 
mas cristas dilatadas. O enclave citoplasmático (Ci)~ 
também se apresenta denso. P-plastídio. 12 000 X. 
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plasma aprisionado na mitocõndria surgia muito escuro com bas
tantes ribossomas livres. O retículo endoplasmático era pouco 
abundante e os dictiossomas eram formados por conjuntos de eis 
ternas empilhadas que aparentemente não produziam vesículas. 

Após 24 horas de tratamento a cicloheximida não exerceu 
qualquer acção sobre a estrutura complexa de túbulos que nor -
malmente se observava nos plastídios das células do tapete (Fig. 
127), embora após 96 horas de tratamento se verificasse que to
do o citoplasma estava em estado de degenerescência. 

Como já referido anteriormente, cultivaram-se anteras em 
meios de cultura ao qual se havia adicionado cicloheximida. 
Ao fim de 7 horas observaram-se alterações na parede da antera. 
Assim, nas células da parede/ que estão para o exterior do tape 
te, observoU-se a presença- de grandes grãos de amido preenchen 
do quase completamente o estroma dos plastídios (Fig.129). No 
estado de tétrada os plastídios das células do tapete possuíam 
UP sistema complexo de túbulos semelhante ao corpo prolamelar 
dos estioplastos e possuíam uma grande formação de amido de 
contorno irregular, podendo o estroma conter também um sistema 
bastante desenvolvido de membranas em arranjos paralelos (Fig. 
130). No estado de micrósporo os plastídios das células do ta 
pete apresentavam o estroma claro, com membranas longas e iso
ladas, havendo a assinalar a presença da estrutura complexa,se 
melhante ao corpo prolamelar, bastante desorganizada (Fig.131). 
As formações de amido ,quando visíveis, surgiam com dimensões 
reduzidas. As mitocôndrias destas células apresentavam contor
nos irregulares e cristas mais ou menos desenvolvidas. 

Após 24 horas de tratamento com a cicloheximida,adicionada 
ao meio de cultura, verificou-se que as células polínicas esta 
vam em estado de tétrada tendo ocorrido citocinese, no entan
to a primexina iniciou a sua deposição de modo a contornar as 
quatro células ficando, por conseguinte, unidas pela camada de 
primexina. A Fig.132 mostra duas células ligadas pela primexina. 

Curiosamente constatou-se que as células,que foram inocu
ladas em estado de micrósporo, não prosseguiram o seu desenvol 



Cicloheximida adicionada aos meios de cultura 

Fig.129 - Células da parede da antera observando-se plastídios 
(P) com grãos de amido (A). PC-parede celular. 
22 000 X. 

Fig.130 - Célula do tapete mostrando plastídios (P) com o sis
tema de túbulos e grão de amido (A). M-mitocôndria , 
RER-retículo endoplasmático rugoso, N-núcleo.19 800 X 

Fig.131 - Célula do tapete 24 horas após tratamento, observai-
do-se os plastídios (P), com o sistema de túbulos bas 
tante desorganizado. M-mitocõndria. 22 00 0 X. 

Fig.132 - Tétrada, observando-se 2 células ligadas pela prirexi 
na (pr). P-plastídio, C-calose, M-mitocôndria. 
30 800 X. 

Fig. 133 - Micrõsporo cujo desenvolvimento foi interrompido apre 
sentando mitocôndrias (M) de matriz condensada e cris 
tas dilatadas. Ci-enclave citoplasmático. 16 000 X. 
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vimento observando-se o citoplasma bastante claro e as mitocôn 
drias apresentavam matriz condensada e cristas dilatadas (Fig. 
133) . 

A cicloheximida parece inibir o processamento da microspo-
rogénese provocando uma degenerescência dos plastídios que o-
correm nas células do tapete. Nos micrósporos ocorria, por ac
ção daquele antibiótico, uma condensação da matriz mitocondri-
al e uma dilatação das cristas sem que, porém, se verificasse 
uma interferência na forma dessas mesmas mitocôndrias. No cito 
plasma dos micrósporos assistia-se a uma diminuição na densida 
de dos ribossomas. 

9.3 - Brometo de etídio 

A actividade biológica do brometo de etídio parece estar 
relacionado com a sua capacidade de se intercalar entre os pa
res de bases do DNA pelo que este composto tem sido amplamente 
usado na analise de moléculas de DNA circular. 

O brometo de etidio parece interferir com o papel do DNA 
na replicação e transcrição, directamente reagindo com ele pa 
ra formar um composto ou indirectamente provocando alterações 
estruturais. 

Nas células eucariõticas o brometo de etídio tem mostrado 
uma acção selectiva para as mitocôndrias quer inibindo a sín
tese de rRNA mitocondrial bloqueando a replicação e transcri
ção devido a ligar-se covalentemente com o DNA, quer ainda su 
primindo a síntese proteica mitocondrial (Lenk & Penman, 1971) . 
Também se tem verificado que este composto inibe selectivamen 
te a actividade da polimérase do DNA mitocondrial impedindo a 
síntese do DNA mitocondrial (Meyer & Simpson, 1969; Horwitz & 
Holt, 1971) . 
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Um dos efeitos secundários do brometo de etídio surge ao 
nível das membranas mitocondriais, provavelmente, devido ã di
minuição dos ribossomas destes organelos nos quais algumas pro 
teínas das cristas são sintetizadas (Rubin & Tzagoloff, 1973). 
Vários autores mostraram que o brometo de etídio apresentava 
uma acção diversa, dependendo da concentração ensaiada. Assim, 
o brometo de etídio, na concentração de 1-5 Aig/ml, provocava 
aberrações no arranjo das cristas mitocondriais assim como re
dução do seu número (Nass & Ben-Shaul, 1973), enquanto que em 
concentração mais elevada, cerca de 25 Ajg/ml, o brometo de etí. 
dio induzia dilatação das cisternas das cristas mitocondriais 
(Heilporn & Limbosch, 1971). 

O brometo de etídio, em alguns casos, tem induzido mutações 
citoplasmáticas (Cottrell, 1979), mutações geneticamente está 
veis (Klietmann et al., 1973b) ou reversíveis em certas condi
ções (Perlman & Mahler, 1971). 

Admite-se que o brometo de etídio provoque inicialmente uma 
diminuição, ou mesmo perda dos citocromos a+a3 e citocromo b, 
acompanhada por modificações estruturais nas mitocõndrias (Sos_ 
lau & Nass, 1971 ; King et ai., 1972). 

Em certos casos, associado à inibição do desenvolvimento 
normal das mitocõndrias, surgiam na matriz complexos de materi. 
ai electronodenso quer em células animais (McGill et ai.,1973, 
1976) quer em células vegetais (Lord, 1974 ; Risuerío et ai. , 
1975). 

Além do papel do brometo de etídio nas mitocõndrias, como 
seja inibição de síntese, transcrição e replicação do DNA, e 
síntese de RNA, também se têm verificado alterações na ultras-
trutura nuclear (Nass, 1972; Risueno et ai., 1972 ; Flickinger, 
1973) como resultado da interacção do brometo de etídio com o 
DNA nuclear. 
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Submeteram-se hastes florais à acção do brometo de etídio 
nas concentrações e tempos indicados no capítulo de Material e 
Métodos. 

Após 12 horas de tratamento, começou por se notar uma dimi
nuição no número de cristas mitocondriais e um aumento no núme
ro de dictiossomas por célula. 

As células polínicas no estado de tétrada, após 48 horas de 
tratamento, possuiam mitocõndrias cuja densidade electrónica da 
matriz diminuirá notando-se poucas cristas e grandes áreas pouco 
densas com fibrilas de DNA. Na observação das microfotografi-
as evidenciam-se os ribossomas citoplasmáticos situados no in
terior dos enclaves citoplasmáticos aprisionados nas mitocôndri 
as (Fig.134). 

0 micrósporo em redução do sistema vacuolar,após 48 horas 
de tratamento, apresentava mitocõndrias pequenas e arredondadas 
de matriz pouco electronodensa, com reduzido número de cristas 
e áreas claras com fibrilas de DNA (Fig.135). Os plastídios a-
presentavam sempre estroma electronodenso mais ou menos homogé
neo. Observaram-se pequenas granulações, entre a nexina 3 e o 
plasmalema, com densidade electrónica semelhante ao material con 
tido nas cisternas do retículo endoplasmãtico. Este organelo era 
pouco abundante notando-se pequenos perfis no citoplasma. 0 nú
cleo também apresentava alterações,observando-se frequentemente 
a presença de ribossomas na membrana nuclear externa do lado ci 
toplãsmático, e verificou-se que a cisterna perinuclear estava 
preenchida por material de densidade electrónica semelhante ao 
contido nas cisternas do retículo endoplasmãtico. Os dictiosso 
mas surgiam em pequeno número produzindo poucas vesículas. 

0 brometo de etídio não alterou a divisão das mitocõndrias, 
mas impediu a divisão nuclear e,como não se formou o grão de 
pólen,, também não se observaram, pontos de amido nos plastídios. 

Nas células do tapete, após 24 horas de tratamento com o 
brometo de etídio, os plastídios apresentavam grandes dimen
sões e no estroma não se observava o sistema complexo de 



Tratamentos com brometo de etídio 

T3'ig.134 - Tétrada madura, 48 horas após tratamento, nctando-se 
mitocôndrias (M) com matriz pouco densa e reduzido 
número de cristas. 20 800 X. 

Fig.135 - Micrósporo em redução do sistema vacuolar, 48 horas 
após tratamento, apresentando mitocôndrias (M) de pe
quenas dimensões e plastídios (P) de estroma homog' -
neo. O retículo endoplasmático (RE) contem material 
denso nas suas cisternas. N-núcleo. 14 400 X. 

Fig.136 - Células de tapete observando-se os plastídios (P)COK 
vários arranjos de sistema de túbulos em corte longi. 
tudinal e transversal. N-núcleo. 21 000 X. 

Fig.137 - Micrósporo após tratamento com o brometo de etídio 
(100 ug/ml, concentração mais elevada que nas figuras 
anteriores) vendo-se as mitocôndrias (M) de contor -
nos mal definidos e na matriz observam-se complexos 
densos (setas). Ci-enclave citoplasmático. 31 000 X. 
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túbulos apenas alguns túbulos dispostos em vários arranjos, 
como se pode ver em corte longitudinal e transversal na Fig. 
136. As mitocõndrias possuíam matriz condensada e cristas di
latadas. O núcleo apresentava sinais de alteração. 

Após 24 horas de tratamento com o brometo de etídio, mas 
em maior concentração (100 ̂ ig/ml)que a anteriormente utilizada, 
os micrósporos apresentavam mitocõndrias de matriz menos elec 
tronodensa que no controlo, cristas de configuração irregular 
e dimensões reduzidas, e ainda a presença de complexos electro 
nicamente densos na matriz mitocondrial (Fig.137, setas). 

9.4 - DCMU—3-(3,4-diclorofenil)-1,1-dimetilureia 

O DCMU, também conhecido pelo nome de diuron, é um herbici 
da do grupo da fenilurea. Grande número de herbicidas são uti
lizados para indirectamente protegerem plantas de interesse a-
grícola. 

O principal local de acção do DCMU é nos cloroplastos (Cor 
bett, 1974; Dodge, 1975), admitindo-se que o local onde actua 
é um componente proteínico das membranas dos tilacóides,provo
cando interrupção na cadeia de electrões entre a coenzima Q e 
a plastoquinona levando à inibição da fixação de CO2. Vários 
autores mostraram a acção do DCMU na fotossíntese e admitiram 
que o seu efeito está dependente da concentração utilizada.As
sim, em baixas concentrações o DCMU inibe a transferência de 
electrões no fotossistema I enquanto que em altas concentra -
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ções o fotossistema II é o mais afectado (Bomsel, 1966 ; Hall-
dal & Holmen, 1979) . 

Para além dos efeitos na fotossíntese o DCMU actua também 
na respiração, inibindo o fluxo de electrões da cadeia respira
tória mitocondrial, actuando entre os citocromos b e c-i uma 
vez que bloqueia a oxidação do citocromo b e a redução 
do citocromo c-| (Colson et ai., 1977). 

Como efeitos secundários,induzidos pelo DCMU, há a apontar 
a diminuição de níveis de ATP, NADPH e oxigénio molecular (Su
mida et ai., 1975), síntese de clorofila (Pallet & Dodge, 1980), 
síntese de ácidos gordos e galactolípidos (Sumida & Ueda,1973 ; 
Sumida et ai., 1975), fotorrespiração e síntese de aminoáci
dos (Halldal & Holmen, 1979). 

Neste trabalho utilizou-se o DCMU, mergulhando hastes flo
rais em soluções aquosas nas concentrações de 50 e 100 mg/ml 
permanecendo aí durante 12, 24 e 48 horas. 

Hastes florais de plantas envasadas foram submetidas a ne
bulizações com DCMU a 0,1%,duas vezes por dia e durante um 
tempo máximo de oito dias. Em todas as experiências para se 
preparar a solução de DCMU foi necessário dissolvê-lo previa
mente numa pequena quantidade de álcool de modo a que a con
centração final do álcool, na solução de tratamento, não ultra
passasse 0,1%. 

Verificou-se que os organelos das células polínicas/em es
tado de tétrada madura, que apresentavam mais alterações eram 
as mitocôndrias. Estas embora surgissem com formas amebóides a 
matriz era pouco electronodensa e as cristas reduzidas obser-
vando-se por vezes estas cristas em perfis circulares. Na matriz 
notavam-se também formações electronodensas (Fig.138). 

Tempos mais longos de tratamento (48 horas) produziram al
terações mais acentuadas, pois os organelos eram dificilmente 
reconhecíveis. 

0 DCMU utilizado em nebulizações não provocou alterações 
tão drásticas. Assim, após 24 horas (duas nebulizações) obser-
vou-se um desenvolvimento acentuado das cristas mitocondriais, 
dispondo-se paralelamente ao invólucro mitocondrial (Pig.139). 
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Após 72 horas de tratamento, no estado de micrósporo (Fig. 
140), observavam-se mitocôndrias de pequenas dimensões e exten 
sos perfis membranosos encerrando áreas de citoplasma. Estes 
perfis são de mitocôndrias gigantes e o citoplasma 
aprisionado esta em degenerescência. A síntese da parede do 
micrósporo efectuou-se, tendo-se formado as camadas que com
preendem a exina e a camada de intina. 

Nos estados seguintes da microsporogénese observavam-se 
alterações ao nível das mitocôndrias, visualizando-se alguns 
perfis de pequenas dimensões, matriz condensada, cristas pe
quenas e dilatadas; ao mesmo tempo viam-se mitocôndrias de 
grandes dimensões, matriz clara e raras cristas. Os plastídios 
apresentavam grandes dimensões, contendo lamelas vesiculares. 
Nestas células observou-se uma abundância de pequenas cister
nas dilatadas de retículo endoplasmático. Como o núcleo não se 
dividiu, não se observaram grãos de pólen. 

Nas células do tapete o DCMU levou ao aumento de dimensão 
dos plastídios apresentando estroma homogéneo,pouco denso em 
electrões, com lamelas muito dilatadas semelhantes a pequenos 
vacúolos e um sistema de túbulos bastante desorganizado (Fig. 
141) . 

9.5 - 2,4-dinitrofenol 

O 2,4-dinitrofenol é um agente químico dissociador da ca
deia respiratória das mitocôndrias. O transporte de electrões 
de um substrato para o oxigénio, em certos casos, pode efectu-
ar-se sem a habitual formação de ligações ricas em ener
gia. Um dos agentes que podem provocar esta inibição é o dini-
trofenol, actuando simultaneamente em três locais de fosforila 
ção da cadeia de transporte de electrões, impedindo a formação 
de ATP. 



Tratamentos com DCMU 

Fig.138 - Tétrada madura mostrando mitocôndrias (M) de matriz 
clara e formações densas (seta). D-dictiossoma. 
29 000 X. 

Fig.139 - Micrósporo após duas pulverizações com o DCMU verifi 
cando-se um desenvolvimento acentuado das cristas mi-
tocondriais, que se dispõem paralelamente ao invólucro 
mitocondrial (setas). M-mitocôndria. 13 800 X. 

Fig.140 - Micrósporo 72 horas após tratamento, observando-se mi 
tocôndrias (M) pequenas e extensos perfis membranosos, 
encerrando áreas de citoplasma. Ci-enclave citoplasma 
tico. 27 000 X. 

Fig.141 - Célula do tapete vendo-se plastidios (P) de estroma 
mais ou menos homogéneo pouco denso e o sistema compl 
xo de túbulos bastante desorganizado. N-núcleo. 
19 000 X. 
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As mitocôndrias, normalmente, têm pequena actividade ATPase 
admitindo-se que a acção do dinitrofenol esteja ligada a um pos_ 
sível aumento de actividade de ATPase, enzima que catalisa a 
hidrólise de ATP (Lehninger, 1977). 

A principal acção do dinitrofenol tem sido descrita em mi
tocôndrias isoladas provocando variações estruturais/dependen 
tes da actividade metabólica, relacionadas com os ciclos respi. 
ratórios (Hackenbrock, 1968 ; Muscattello et ai., 1972,1975, 
1978). Em mitocôndrias "in totó" a adição de dissociadores 
também provoca alterações que envolvem morfologia da mito 
côndria (forma e dimensão), densidade da matriz e organização 
das cristas, quer em células animais (Weinbach & Garbus, 1968; 
Smith & Ord, 1979; Ganote et ai., 1980 ; Turturro & Shafiq, 1981), 
quer em células vegetais (Morisset, 1974 ; Podbielkowska et ai., 
1975) . 

Extremidades de hastes florais foram mergulhadas numa solu
ção de dinitrofenol, na concentração de 50 mg/l. Igualmente se 
adicionou este dissociador a meios de cultura, nos quais se ino 
cularam as anteras contendo células polínicas em diferentes es
tados de formação do grão de pólen. 

Após 2 horas de tratamento^efectuado em hastes florais,nos 
micrõsporos em desenvolvimento (Fig.14 2) observaram-se mitocôn 
drias de matriz condensada com cristas de cisternas dilatadas 
e plastídios,de estroma mais ou menos homogéneo,de pequenas di 
mensões. 

No micrósporo, cujo sistema vacuolar estava em redução , 
após 48 horas de tratamento observaram-se proplastídios de gran 
des dimensões,com o estroma mais ou menos homogéneo, e as mito 
côndrias, como jã se haviam dividido, eram de pequenas dimen
sões, forma arredondada com matriz clara e cristas em número 
reduzido. O retículo endoplasmático surgiu abundante apresen
tando perfis paralelos e dispostos concentricamente, tipo "ne 
benkern" (Fig.143). 

No material colocado em meios de cultura as alterações acen 
tuiram-se pois,logo após 4 horas de tratamento,nas células e^ 
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estado de tétrada jovem observou-se uma grande vesiculação do 
citoplasma. As mitocôndrias apresentavam matriz pouco densa em 
electrões e pequenas cristas. Os plastidios surgiam com o es -
troma claro e mais Ou menos homogéneo, confundindo-se com as 
mitocôndrias. No estado de micrósporo as mitocôndrias exibiam 
perfis irregulares e todo o citoplasma parecia estar em degene 
rescência observando-se numerosas e pequenas vesículas, possi
velmente derivadas do retículo endoplasmático. Após 7 horas de 
tratamento, em meios de cultura, os micrósporos (Fig.144) pos
suíam mitocôndrias de grandes dimensões, de contornos irregu
lares, com matriz pouco electronodensa e cristas vesiculares. 
No estroma dos plastídios observavam-se acumulações electroni
camente densas (Fig.144, seta ). 

Em anteras que foram inoculadas quando possuíam células po 
línicas em estados iniciais da microsporogénese, ao fim de 24 ho 
ras de tratamento, tal como em anteras tratadas pela ciclohexi_ 
mida a microsporogénese não se desenrolou ocorrendo degene
rescência dos organelos e do citoplasma. No entanto, as célu
las do tapete não apresentavam alterações tão acentuadas em -
bora o citoplasma mostrasse uma maior vacuolização. Os plastí
dios não possuíam a estrutura complexa de tábulos descrita,con 
tendo apenas alguns pequenos agregados de túbulos, como se po
de observar na Fig.145 (seta). O retículo endoplasmático rugo-
so surgia em perfis longos e finos dispostos em arranjos para
lelos ao longo da célula, e as mitocôndrias apresentavam ma
triz clara e cristas mais ou menos desenvolvidas. 

9.6 - Citocalasina B 

Citocalasina B é um metabolito derivado do fungo Helminthos-
porium dematioidem . 

Vários processos celulares são dependentes dos microfila -
mentos relacionados com a actina, mas cuja natureza molecular 
exacta não é bem conhecida. Estas actividades são inibidas , 



Tratamentos com 2,4-dinitrofenol 

Fig.142 - Micrósporo ao fim de 2 horas de tratamento. As mito-
côndrias (M) apresentam cristas bem desenvolvidas e 
dilatadas. 20 800 X. 

Fig.143 - Micrósporo em divisão nuclear, após 48 horas de trata
mento. O retículo endoplasmático (RE) surge em perfis 
paralelos e dispostos concêntricamente (nebenkern). 
M-mitocôndria 16 200 X. 

Fig.144 - Micrósporo desenvolvido em meios de cultura com o 2,4-D. 
As mitocôndrias (M) possuem contornos irregulares,com 
matriz clara e cristas vesiculares, e os plastídios (P) 
apresentam acumulações densas (seta). 18 900 X. 

Fig.145 - Célula do tapete após 24 horas em meio de cultura,ob-
servando-se plastídios (P) com pequenos agregados de 
túbulos,em corte longitudinal (seta). O retículo endo
plasmático (RE) vê-se em perfis membranosos em arranjos 
paralelos. 21 600 X. 
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ou apenas influenciadas com baixas concentrações de citocala -
sina B. Com altas concentrações são vários os processos celu
lares sensíveis a esta droga, como sejam a fagocitose, pinoci-
tose, exocitose, citocinese e ainda vários tipos de movimento 
celular e dos organelos, bem como alguns processos de transpor 
te através das membranas. A citocalasina B desorganiza ou des
trói os microfilamentos e afecta os processos contracteis (Es-
tensen et ai., 1971). Microfilamentos e microtubulos têm sido 
relacionados com a forma e movimento da célula (Wessels et ai., 
1971 ; Perdue, 1973).Além da inibição dos movimentos celulares, 
a citocalasina B parece impedir também o transporte da glucose 
através do plasmalema (Lin & Spudich, 1974 ; Jung & Rampai, 
1977) . 

Vários trabalhos têm sido efectuados com a finalidade de 
se compreender o mecanismo de acção da citocalasina B. 

Estudos realizados, por diversos autores, levaram ao conhe
cimento de que a citocalasina B interfere com os microfilamen
tos responsáveis também no transporte de vesículas para a mem 
brana plasmática (Mollenhauer & Morre, 1976), assim como na di 
visão mitocondrial (Kuroiwa & Kuroiwa, 1980). 

Com o fim de estudar os efeitos da citocalasina B sobre os 
organelos citoplasmáticos,no desenrolar da microsporogénese , 
hastes florais foram colocadas em soluções desta droga nas con 
centrações 35 e 50 jug /ml, permanecendo aí durante 24, 48 e 72 
horas. Como a citocalasina B é pouco solúvel na água, 
dissolveu-se previamente em DMSO 0,2% como referido no capítu
lo de Material e Métodos. 

Após 24 horas de tratamento as células do estado de tétra-
da possuíam mitocôndrias de pequenas dimensões e forma mais ou 
menos arredondada (Fig.146), contrariamente ao que se observou 
nas tétradas de controlo onde praticamente todas as mitocôn -
drias surgiam com enclaves citoplasmáticos. Pareceu, por
tanto, que a citocalasina retardava o aparecimento das formas 
mitocondriais modificadas. No entanto, no micrósporo já as mi-
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tocôndrias apresentavam formas bizarras. 
Após 48 horas de tratamento, nos estados da microsporogé-

nese em que se viam imagens sugestivas de grande actividade 
dos dictiossomas, a citocalasina parecia provocar um aumento 
no número de vesículas acumuladas ao redor das cisternas des -
ses organelos (Fig.147). 

Após 7 2 horas de tratamento o retículo endoplasmático sur 
gia bastante bem desenvolvido formando perfis finos e longos 
de cisternas alongadas, dispostos paralelamente e em configu
ração concêntrica, tipo "nebenkern", observando-se também es
tes perfis paralelos nas proximidades das mitocôndrias (Fig. 
148) . 

No micrósporo em redução do sistema vacuolar as mito -
côndrias eram pequenas e arredondadas, vendo-se assim que a ci_ 
tocalasina não interferiu com a divisão mitocondrial (Fig.149). 
Nestas células não se observou divisão nuclear. A deposição de 
material para a formação da parede do grão de pólen não foi 
afectada. 

0 sistema complexo de tubulos, que se observava normalmen
te nos plastídios das células do tapete, apresentava-se muito 
alterado notando-se apenas algumas lamelas isoladas no estró
ina (Fig,.,1 50) . 

A citocalasina B foi adicionada aos meios de cultura, nos 
quais se inocularam anteras contendo células polínicas no es
tado de telofase II, de tétrada e de micrósporo jovem, para se 
estudar a acção da droga na microsporogénese "in vitro". 

Tal como se referiu anteriormente para outras drogas tam 
bém a citocalasina B,quando utilizada em meios de cultura,apre 
sentava um efeito drástico impedindo que a microsporogénese se 
desenrolasse. Assim, as células inoculadas em estado de tétra
da, após 24 horas de tratamento, permaneciam no mesmo estado. 
Nestas células observavam-se mitocôndrias de matriz condensa
da, com cristas longas e dilatadas (Fig.151), proplastídios de 
estroma mais ou menos homogéneo e retículo endoplasmático em 
perfis membranosos,apresentando cisternas dilatadas lisas ou 
rugosas. 



Tratamentos com citocalasina B 

Fig.146 - Tétrada jovem,observando-se mitocôndrias (M) pequenas 
e arredondadas. Os plastídios (P) são proplastídios,de 
estroma homogéneo. C-calose. 23 400 X. 

Fig.147 - Micrósporo ao fim de 48 horas de tratamento. Observam-
-se numerosas vesículas (v) a rodear os dictiossomas 
(D). 23 200 X. 

Fif,148 - Micrósporo após 7 2 horas de tratamentotobservando-se 
perfis de retículo endoplasmático (RE) em conjuntos 
paralelos,a rodear as mitocôndrias (M). 17 100 X. 

Fig.149 - Micrósporo em regressão do sistema vacuolar. As mito
côndrias (M) são pequenas e arredondadas. P-plastídio. 
9 000 X. 

Fig.150 - Porção de uma célula de tapete mostrando um plastídio 
(P), com desagregação do sistema complexo de túbulos. 
23 400 X. 

Fig.151 - Tétrada ao fim de 24 horas de permanência no meio de 
cultura. As mitocôndrias (M) possuem matriz densa e 
cristas longas e dilatadas. 20 800 X. 
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9.7 - Colquicina 

A colquicina é um alcalóide extraído de sementes e bolbos 
de Colchium autumnale L. (Liliaceae). A acção inibitória deste 
alcalóide sobre a mitose é conhecida desde há vários anos,tem 
sido usada na produção de poliplóides,e deve-se ao facto de a 
colquicina se ligar ãs subunidades de tubulina, evitando assim 
a sua polimerização para a formação dos microtúbulos do fuso 
mitótico. A méiose, que ocorre nas células mães do grão de pó
len, também é afectada pela acção da colquicina tal como a mi
tose (Shepard et ai.,1974; Roy, 1975 ; Bennett et al.,1979). 

Os estudos da acção da colquicina foram efectuados, tanto 
em células animais como vegetais,tendo-se admitido que são ne
cessárias concentrações relativamente altas para a despolimeri-
zação dos microtúbulos citoplasmáticos das células vegetais. 
Nestes casos, dado que são doses muito elevadas, a colquicina 
parece afectar várias actividades celulares através de mecanis 
mos,provavelmente, não relacionados com a sua acção directa nos 
microtúbulos (Hart & Sabnis, 1976). 

Numerosos estudos têm descrito a acção da colquicina nos 
vários aspectos do metabolismo, como seja a respiração e níveis 
de ATP (Deysson, 1968), síntese de macromoléculas celulares 
(Kuzmich & Zimmerman, 1972), formação de complexos com o DNA 
(Ilan & Quastel, 1966) e transporte de material, dado que os 
microtúbulos estão envolvidos na translocação intracelular de 
vacúolos de secreção (Moskalewski et ai., 1975). 

Muitas das alterações induzidas pela colquicina reflectem-
se a nível ultrastrutural nomeadamente nas mitocôndrias e retí 
culo endoplasmãtico (Dexheimer, 1966b ; Mesquita, 1966) e no 
aparelho de Golgi (Moskalewski et ai.,1975). 

Tem sido referido que a colquicina induz a formação de fei 
xes de fibrilas no citoplasma e nucleoplasma (Bennett & Smith, 
1979b ; Santos, 1979) e até formações cristalinas (Bennett & 
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Smith, 1979a). 
Quando se utiliza a colquicina/experimentalmente,tem de se 

ter em conta várias situações,que podem interferir com a sua ac 
tividade, como sejam : tornar-se inactiva na presença de tam
pão Tris (Margulis et ai., 1969), ter um efeito reversível na 
presença de mesoinositol (Eigsti & Dustin, 1955) e até apresen
tar um efeito contrário ao descrito, na presença de vitaminas 
do complexo B mesmo em baixas concentrações (Deysson, 1968) . 

O interesse em ensaiar a colquicina,nas anteras de Cucumis 
sativus L., foi no sentido de estudar o comportamento das mi 
tocôndrias e do núcleo durante o desenrolar da microsporogénese. 

Assim, hastes florais foram mergulhadas em soluções de col-
quicina preparadas quer em água quer em tampão fosfato 0,2 M e 
pH 6,8. As concentrações utilizadas estão indicadas no capítulo 
de Material e Métodos. 

Estes tratamentos foram efectuados de modo que as soluções 
de colquicina estivessem em completa obscuridade, pois na lite
ratura existem referências acerca da fototransformação da colqui 
cina com a formação de um produto, a lumicolquicina (Margulis , 
1973), que inibe a acção da colquicina nos microtubulos. 

Ensaiando a colquicina em tampão fosfato verificou-se que 
as alterações eram mais profundas após menos tempo de tratamen
to (cerca de 5 horas). Quando se utilizou a colquicina em solu
ção aquosa,ao fim de 24 horas de tratamento, nos micrósporos 
(Fig.152) observou-se a presença de abundantes dictiossomas cons 
tituídos por numerosos sáculos empilhados,parecendo em fraca 
actividade. As mitocôndrias apresentavam matriz electronodensa, 
com cristas em número e tamanho reduzido, o retículo endoplas-
mãtico surgia muito abundante,quer na forma lisa quer rugosa , 
e os plastídios eram proplastídios de estroma mais ou menos ho
mogéneo. 

Após 48 horas de tratamento os micrósporos (Fig.153) apre
sentavam o retículo endoplasmático bastante modificado surgin 
do muito abundante em perfis finos e longos de cisternas empilhadas 
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e em disposição concêntrica, tipo "nebenkern". 

As células do tapete apresentavam no estroma dos plastldi 
os a estrutura complexa de túbulos, observando-se no interior 
deste sistema a presença de depósitos escuros (Fig.154). 

Após 7 2 horas de tratamento, no micrósporo em fase de redu 
ção do sistema vacuolar, verificou-se que a colquicina não ini 
bia a divisão das mitocôndrias (Fig.155) e não se observava di 
visão nuclear. 0 retículo endoplasmático surgia também em per
fis concêntricos. 

Curiosamente verificou-se que tempos superiores a 72 horas 
(96 horas) induziam uma alteração geral de todo o citoplasma 
(Fig. 156) bem como uma deposição anormal das várias camadas que 
compõem a parede do grão de pólen. Na Fig.156 pode ver-se, ain 
da, que a nexina 2 se depositava irregularmente, observando-se 
zonas só de nexina 1 . A nexina 3 e a intina não se tinham forma 
do. 

9.8 - Rotenona 

A rotenona é um alcalóide extraído de Lonchocarpus nicou 
(Aubl) D. C. (Leguminosae), tendo sido isolada por Geffroy em 
1895. Este alcalóide é correntemente utilizado como insectici
da. 

A rotenona é quimicamente um composto heterocíclico (cons
tituído por 5 anéis), possuindo substituições metoxi (OCH3) no 
sistema em anel do hidrocarboneto aromático (benzóico). É am
plamente usada como inibidor específico da respiração mitocon-
drial, pois bloqueia o transporte de electrões entre a flavo-
proteína e o citocromo b. Não há, portanto, produção de ATP na 
respiração aerõbia e admite-se que os responsáveis por essa 
inibição são os grupos metoxi que entram na composição da rote 
nona (Burgos & Redfearn, 1965). 

A rotenona intervém na divisão das células eucarióti-



Tratamentos com colquicina 

Fig.152 - Micrósporo jovem;após 24 horas de tratamento, observan 
do-se vários dictiossomas (D) e mitocôndrias (M) de 
grandes dimensões, com enclaves citoplasmáticos (Ci). 
22 500 X. 

Fig.153 - Micrósporo vacuolizado, após 48 horas de tratamento. O 
retículo endoplasmático (RE) mostra configuração "ne-
benkern". M-mitocõndria, Ci-enclave citoplasmático. 
15 000 X. 

Fig.154 - Células do tapete com 48 horas de tratamento, vendo-se 
nos plastídios (P) a estrutura complexa de tilbulos e a 
presença de depósitos densos. PC-parede celular. 
20 000 X. 

Fig.155 - Micrósporo em regressão do sistema vacuolar, após 72 
horas de tratamento. As mitocôndrias (M) estão em di
visão e o retículo endoplasmático (RE) observa-se em 
perfis concêntricos. Ci-enclave citoplasmático, N-nú-
cleo, V-vacúolo. 15 000 X. 

Fig.156 - Micrósporo após 96 horas de tratamento, observando-se 
alteração de todo o citoplasma. 0 retículo endoplasmá 
tico (RE) surge em perfis paralelos e a parede do grão 
de pólen apresenta uma nexina 2 (n2) irregular, não se 
observando nexina 3,nem intina. M-mitocôndria. 
22 000 X. 
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cas, actuando como inibidor da mitose ao nível da metafase. 
Desconhece-se se a paragem da mitose será devida a uma inibi
ção directa num estado específico que necessite de energia 
(Tobey et ai., 1969) ou se a rotenona se liga a subunidades 
proteicas impedindo a construção do fuso mitótico (Meisner & 
Sorensen, 1966; Brinkley et ai., 1974; Barham & Brinkley , 
1976a , b) . De uma maneira geral a rotenona parece exer
cer a sua acção sobre as mitocôndrias e microtubules. 

Ensaiou-se a acção da rotenona mergulhando hastes florais 
em soluções desse alcalóide na concentração de 5 mg/l, durante 
períodos de 12, 24, 48, 72 e 96 horas. Como a rotenona é 
pouco solúvel na água, dissolveu-se previamente em pequeno 
volume de etanol de modo que a concentração final do etanol na 
solução usada não ultrapassasse 2%. 

Ao fim de 24 e 48 horas de tratamento não se verificaram 
alterações nítidas. Apenas com 72 horas começaram a surgir vá
rias modificações. Assim, na tétrada jovem (Fig.157) as célu
las apresentavam mitocôndrias de formas amebóides com matriz 
condensada e cristas dilatadas. O retículo endoplasmático, que 
normalmente neste estado era pouco abundante, pela acção da ro 
tenona surgia modificado formando perfis longos de cisternas 
dilatadas, observando-se frequentemente sob a forma circular 
com citoplasma no interior desse enclave. As células do tapete, 
correspondentes a este estado da microsporogénese, apresenta
vam mitocôndrias de pequenas dimensões com cristas dilatadas 
e plastídios de grandes dimensões contendo no estroma o siste
ma complexo de tubulos. 

No micrósporo em vacuolização (Fig.158) as mitocôndrias 
possuíam vários enclaves citoplasmãticos e apresentavam matriz 
clara com cristas muito pouco desenvolvidas tendo a forma 
de pequenas vesículas. Neste estado de micrósporo a alteração 
mais visível consistia na modificação das membranas de algumas 
cristas mitocondriais, observando-se sistemas lamelares, em ar
ranjos paralelos, cujas lamelas eram muito electronodensas me
dindo entre 6,6-9,0 'nm de espessura e as cisternas entre 
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11,0-13,0 nm. As cristas,assim formadas, tinham o aspecto de 
uma estrutura aparentemente rígida de lados paralelos. Estas es 
truturas surgiam nuns casos em disposição rectilínia através da 
matriz mitocondrial enquanto que noutros casos eram encurvadas, 
encurvamento esse possivelmente relacionado com as mudanças da 
forma da mitocôndria. Numa maior ampliação (Fig.159) podem ob 
servar-se quatro cristas, aparentemente rígidas, e o interior de 
cada está preenchido por uma estrutura em arranjo periódico, 
notando-se também a presença de estrias a ligarem as duas mem
branas limitantes da crista e fazendo um ângulo de 45°. Na Fig. 
158a observam-se as membranas das cristas regularmente ondula -
das, sendo evidentes as estrias que ligam as duas membranas da 
crista mitocondrial. 

Como se pode observar na Fig.158, as cristas mitocondriais 
surgem por vezes isoladas ou formando conjuntos de várias cris
tas subparalelas. Além disso, verificou-se que uma mitocôndria 
podia possuir vários arranjos de cristas com diferentes orien
tações, não obedecendo pois ao mesmo alinhamento. 

Um corte oblíquo das cristas aparentemente rígidas mostrou 
uma estrutura cruzada. Nas várias microfotografias (Figs.158 e 
159) pode observar-se continuidade destas estruturas aparente
mente rígidas cem as cristas mitocondriais vulgarmente descri 
tas. 

Nas células pollnicas, no mesmo estado de desenvolvimento, 
o retículo endoplasmático liso surgia desenvolvido, observando 
-se perfis pouco longos de cisternas dilatadas. O retículo endo 
plasmático rugoso era também abundante, sendo constituído por 
perfis finos e longos em arranjos paralelos e concêntricos, ti_ 
po "nebenkern" (Fig.160). 

No micrósporo em fase de redução do sistema vacuolar (Fig. 
161) observavam-se mitocõndrias de pequenas dimensões, cujas 
formas pareciam resultar das mitocõndrias grandes que continham 
os enclaves citoplasmáticos. A matriz das mitocõndrias apresen 
tava-se pouco condensada e as cristas eram vesiculares. 



Tratamentos com rotenona 

Fig.157 - Tétrada jovem 7 2 horas após tratamento. As mitocôndri-
as (M) são amebóides, com enclaves citoplasmáticos. 
21 000 X. 

Fig.158 - Micrósporo 72 horas após tratamento. As mitocôndrias 
(M) apresentam cristas aparentemente rígidas sob a for 
ma de arranjos lamelares e paralelos (setas). D- dic-
tiossoma . 18.900 X. 158a-Grande ampliação para mos
trar uma estrutura aparentemente rígida, ligeiramente 
encurvada. 146 400 X. 

Fig. 159 - Grande ampliação de uma zona da Fig. 158. As cristas mjL 
tocondriais apresentam-se modificadas e o interior de 
cada crista está preenchido por uma estrutura com ar
ranjo periódico. 100 800 X. 

Fig.160 - Micrósporo apresentando retículo endoplasmático (RE) 
muito desenvolvido, em perfis paralelos e concêntricos. 
32 400 X. 

Fig.161 - Micrósporo em regressão do sistema vacuolar, observan-
do-se mitocôndrias (M) de pequenas dimensões e plastí-
dios de estroma mais ou menos homogéneo. 20 700 X. 
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Observaram-se vários micrósporos em fase de redução do 
sistema vacuolar e apresentavam sempre mitocôndrias de peque -
nas dimensões, formas arredondadas, matriz mais ou menos con
densada e cristas dilatadas. Os plastídios eram proplastídios 
de grandes dimensões,com estroma mais ou menos homogéneo sem 
grãos de amido. 

A rotenona pareceu inibir a divisão nuclear, neste estado 
da microsporogénese, pois não se observaram grãos de pólen . 

Nas células do tapete os plastídios apresentavam,no estro
ma, o sistema complexo de tubulos, algumas lamelas isoladas e 
glóbulos osmiofílicos. 

9.9 - Campferol 

O campferol foi isolado pela primeira vez de Kaempferia 
galanga. Presentemente ê extraído de algumas Leguminosae e Ra-
nunculaceae ou obtido laboratorialmente por hidrólise do Camp-
feritrõsido, que se obtém de folhas de Indigosfera arrecta 
Benth. . 

0 campferol é quimicamente um derivado flavõnico do grupo 
das agliconas e exerce a sua acção inibindo algumas reacções 
que levam â formação de ATP, segundo um efeito dissociador, ou 
por inibição de uma actividade ATPase mitocondrial. 

Koeppe & Miller (1974) estudaram a acção do campferol co
mo inibidor da fosforilação oxidativa. 

Têm sido poucos os estudos efectuados sobre o efeito dos 
flavonóides exógenos nos processos fisiológicos, que se reali
zam no interior das células. Sedgley (1975) estudou a acção dos 
flavonóides no grão de pólen e sua influência na germinação do 
tubo polínico. Este autor, ensaiando várias concentrações de 
campferol, verificou que altas concentrações (480 mg/l) tinham 
um efeito inibidor enquanto que baixas concentrações (4,8mg/l) 
estimulavam a germinação do tubo polínico. Porém, algumas ex -
periências realizadas por outros autores mostraram que o camp-
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ferol já na concentração de 14,3 mg/l tinha um efeito inibidor 
nos movimentos citoplasmáticos e na concentração de 1,43 mg/l 
estimulava esses movimentos. A inibição era devida a uma para-
lização dos movimentos citoplasmáticos, pois estes movimentos 
realizam-se devido ã presença de proteínas contrácteis com ac
tividade ATPase. Além disso, a energia necessária para esses mo 
vimentos provem do ATP produzido na célula. Uma vez que estas 
actividades eram inibidas o citoplasma tornava-se mais visco
so parando os movimentos de ciclose e,simultaneamente, ocorri
am também alterações secundárias sobre todo o metabolismo celu 
lar (Popovici & Reznik, 1976). 

Utilizou-se o campferol na concentração de 10 mg/l que se 
sabia estimular a germinação do grão de pólen. Pensou-se ensai 
ar este composto nesta concentração, para se estudar as modify, 
cações nos organelos citoplasmáticos. 

As experiências,que se realizaram, foram efectuadas mergu
lhando hastes florais numa solução de campferol preparada em 
tampão fosfato 0,1 M, tendo-se previamente dissolvido numa pe
quena quantidade de álcool de modo que a concentração final do 
álcool na solução do tratamento não fosse superior a 2%. 

Após 24 horas de tratamento o campferol induzia alterações 
variadas. Assim, como se pode observar na Fig.162, o micróspo-
ro possuia retículo endoplasmático abundante com os seus per -
fis longos e finos e os dictiossomas eram constituídos por nu 
merosos sáculos empilhados, aparentemente sem actividade secre 
tora pois não se observaram vesículas nas suas proximidades. 
Também as mitocôndrias surgiam alteradas, pois embora apresen 
tassem formas bizarras características deste estado da micros-
porogénese, a sua matriz era condensada com cristas pouco ex
tensas mas dilatadas. No citoplasma destes micrõsporos obser-
varam-se abundantes polirribossomas, como se pode ver na Fig. 
162 (setas) e em maior ampliação no encaixe da mesma figura. 

As células do tapete, correspondentes a esta experiência, 
não apresentavam sintomas de alteração, observando-se os plas-
tídios com estrutura complexa de túbulos não modificada (Fig. 
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163) . 
Ao fim de 48 horas de tratamento, o campferol induzia 

nos micrósporos a aproximação das membranas do retículo en -
doplasmático rugoso com o invólucro mitocondrial (Fig.164). 
Notavam-se também perfis longos de retículo endoplasmático a 
contornar as mitocôndrias, por vezes numa grande extensão(Fig. 
164, setas). Nos enclaves citoplasmáticos das mitocôndrias ob-
servou-se a presença de perfis de retículo endoplasmático e 
igualmente estes perfis apresentavam um localização semelhante 
aos que se situavam no citoplasma exterior, pois notavam-se em 
disposição paralela ao invólucro mitocondrial (Fig.164, seta). 
No encaixe da Fig.164 pode observar-se, em grande ampliação , 
que a associação retículo endoplasmático-mitocôndria não é do 
tipo junção pois apenas se vê aproximação das membranas des -
tes dois organelos. 

No micrósporo em fase de redução do sistema vacuolar, após 
72 horas de tratamento, já não se observavam as associações en 
tre as membranas do retículo endoplasmático e invólucro mito -
condrial. O campferol, assim como todos os outros agentes quí
micos ensaiados, não afectava a divisão das mitocôndrias pois 
neste estado da microsporogénese observaram-se mitocôndrias de 
pequenas dimensões e forma mais ou menos arredondada (Fig.165). 
Ao lado destas mitocôndrias surgiam outras de matriz mais cla
ra e cristas em número reduzido. Os dictiossomas eram formados 
por numerosos sãculos e pareciam em pequena actividade, dado 
que, aparentemente, não se observaram vesículas nas suas proxi
midades . 

Num estado mais avançado da microsporogénese os micróspo
ros apresentavam retículo endoplasmático bastante abundante 
formando perfis longos e finos em disposição paralela (Fig.166) 
e as mitocôndrias eram de pequenas dimensões. 

Durante a síntese da camada de intina o retículo endoplas 
mático surgia com cisternas muito dilatadas com material fibri 
lar no interior (Fig.167). 

Nas células do tapete após 72 horas de tratamento observa 



Tratamentos com campferol 

Fig.162 - Micrósporo após 24 horas de tratamento. As mitocôndri 
as (M)apresentam matriz densa e cristas de pequenas 
dimensões, com cisternas dilatadas. Nota-se a presen
ça de polirribossomas (setas) no citoplasma. D-dicti-
ossoma. 13.800 X. No encaixe observam-se os polirri
bossomas com maior ampliação. 57 000 X. 

Fig.163 - Porção de célula do tapete, para mostrar o plastídio 
(P) com a estrutura complexa de túbulos. 12 000 X. 

Fig.164 - Micrósporo após 48 horas de tratamento, observando-se 
perfis de retículo endoplasmático nas proximidades do 
invólucro mitocondrial, quer do lado exterior (setas) , 
quer no interior do enclave citoplasmático (seta).Ci-
-enclave citoplasmático, M-mitocôndria, N-núcleo. 
18.000 X. No encaixe vê-se em maior ampliação a apro
ximação do retículo endoplasmático (seta) com o invó
lucro mitocondrial. Ci-enclave citoplasmático . 
79 200 X. 

Fig.165 - Micrósporo em redução do sistema vacuolar, ao fim de 
72 horas de tratamento. As mitocôndrias (M) apresentam 
-se com cristas muito dilatadas. P-plastídio, D-dicti-
ossoma. 20 800 X. 

Fig.166 - Micrósporo em estado mais avançado de desenvolvimento, 
observando-se mitocôndrias (M) de pequenas dimensões , 
plastídios (P) de estroma homogéneo e retículo endo
plasmático abundante, em perfis paralelos (RER). 
21 600 X. 

Fig.167 - Micrósporo durante a síntese da camada de intina, ob
servando-se o retículo endoplasmático (RE) , com as suas 
cisternas dilatadas. 31 200 X. 
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ram-se dictiossomas também em fraca actividade, retículo endo -
plasmático abundante em perfis longos e disposição paralela.As 
mitocõndrias surgiam com matriz clara e os plastldios possuíam 
a estrutura complexa de túbulos, semelhante ao corpo prolamelar, 
quase completamente destruída. 

9.10 - Fontes de carbono 

Sabe-se que é possível induzir a fosforilação oxidativa,em 
mitocõndrias isoladas, pela adição de ADP (adenosina difosfato) 
ao meio (Hackenbrock, 1966). Em células intactas esta adição 
não tem sido possível dado que as células não são permeáveis 
ao ADP. No entanto este composto intracelular poderá indirecta
mente ser produzido, fornecendo monossacarídeos às células. 0 
ADP intracelular produzido será rapidamente refosforilado nas 
mitocõndrias produzindo ATP. 

A fosforilação induzida pela adição da 2-deoxi-D-glucose pro
voca uma diminuição do Pi intracelular. Devido ao efeito da 2-
-deoxi-D-glucose na fosforilação oxidativa foram descritas trans 
formações ultrastruturais como o aparecimento de formas condensa 
das das mitocõndrias (Hackenbrock et ai., 1971) . 

A glucose de igual modo parece ser transportada através das 
membranas/para o interior da célula,por um processo que simultã 
neamente fosforila a glucose para glucose-6-fosfato que é a for 
ma como ela aparece no interior da célula. 

Têm sido referidos os efeitos de vários compostos carbonados 
nas células como sendo modificações estruturais das mitocõndri
as (Lefort, 1964) e da taxa respiratória (Sharpless & Butow , 
1970). 

Calvayrac (1970) cultivou células de Euglena gracilis em mei 
os de cultura adicionados de vários compostos carbonados,como o 
DL-ácido láctico e os ácidos L-glutâmico e DL-mãlico, e admitiu 
que estes substratos carbonados afectavam também o condrioma e a 
taxa respiratória. As células cultivadas em DL-ácido láctico 
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apresentavam mitocôndrias de formas profundamente alteradas com 
bastantes ramificações. 

Neste trabalho ensaiaram-se dois substratos carbonados com 
a finalidade de se estudarem os seus efeitos no desenrolar da 
microsporogénese e ciclo mitocondrial. 

9.10.1 - 2-deoxi-D-glucose 

Extremidades de hastes florais foram mergulhadas em soluções 
aquosas de 2-deoxi-D-glucose, nas concentrações de 1,64 g/l e 
16,4 g/l durante um período máximo de 48 horas. 

Após 24 horas de tratamento observaram-se nos micrósporos 
mitocôndrias de formas modificadas, semelhantes ao controlo,sur 
gindo com matriz pouco electronodensa e cristas reduzidas. 

Após 48 horas de tratamento as mitocôndrias, pertencentes 
ao grão de pólen jovem (Fig.168), apresentavam forma mais ou me 
nos arredondada e matriz pouco densa em electrões com pequenas 
cristas. O retículo endoplasmático surgia em perfis pouco lon
gos com cisternas bastante dilatadas e ribossomas nas suas mem
branas. Normalmente neste estado da microsporogénese surgia ami 
do acumulado nos plastídios no entanto nas experiências com a 
2-deoxi-D-glucose não foi observada essa acumulação. Assim, os 
plastídios apresentavam estroma mais ou menos homogéneo, tipo 
proplastídio. De salientar a presença de grandes glóbulos seme 
lhantes a lípidos no citoplasma. 

A 2-deoxi-D-glucose não interferia com a divisão nuclear, 
tendo-se formado o grão de pólen jovem possuindo a célula vege 
tativa e a célula germinativa (Fig.169). 

As células do tapete apresentavam alterações dos seus orga-
nelos citoplasmáticos idênticas âs observadas nas células dos 
micrósporos e grãos de pólen. 

Ensaiou-se a 2-deoxi-D-glucose em culturas de anteras, com. 
indicado no capítulo de Material e Métodos, tendo-se observado 
que a microsporogénese se desenrolava normalmente não havendo 
interferência deste composto no ciclo mitocondrial característi 



138 
co desta planta. 

9.10.2 - Glucose 

Hastes florais foram mergulhadas em soluções aquosas de glu 
cose na concentração de 30g/l, durante vários períodos de tempo 
até um máximo de 4 8 horas. 

Os resultados obtidos não diferiram dos descritos para a 2-
-deoxi-D-glucose. Igualmente a microsporogénese se desenrolou 
tendo-se formado o grão de pólen. As mitocôndrias, que ao fim de 
24 horas de tratamento eram de grandes dimensões e de formas bi. 
zarras, posteriormente deram origem a mitocôndrias de pequenas 
dimensões e formas mais ou menos arredondadas (Fig.170). No grão 
de pólen a acumulação de amido nos plastídios não ocorreu e no ci
toplasma observavam-se grandes glóbulos lipídicos. 

As células do tapete possuíam retículo endoplasmático rugo-
so de cisternas dilatadas, com material no interior (Fig.171). 
Os plastídios destas células continham o sistema complexo de tu 
bulos em arranjo regular. No estroma destes plastídios observa
vam-se glóbulos osmiofílicos e algumas lamelas isoladas. 

Ensaiou-se a glucose em meios de cultura e verificou-se que 
ao fim de 7 horas de tratamento as mitocôndrias, presentes nas cé 
lulas em fase de tétrada, eram amebóides e de matriz condensada 
(Fig.172). Após 24 horas de tratamento os micrõsporos possuíam a 
parede exínica totalmente formada e no seu interior observavam-
-se plastídios com formações escuras no estroma e todo o cito -
plasma parecia estar em degenerescência (Fig.173). 

As alterações profundas observadas nas anteras/cultivadas em 
meios de cultura, devem ter sido provocadas pela utilização de 
uma concentração elevada de glucose. 



Tratamentos com 2-deoxi-D-glucose e glucose 

Fig.168 - Grão de pólen jovem 48 horas após tratamento com a 
2-deoxi-D-glucose. M-mitocôndria, P-plastídio, L-glõ 
bulo lipídico. 12 000 X. 

Fig.169 - Idêntico ao anterior, vendo-se a célula germinativa 
(CG) separada da célula vegetativa (CV) pela parede 
(pCG) em formação. N-núcleo, L-glóbulo lipídico, P-
-plastídio, M-mitocôndria. 14 400 X. 

Fig.170 - Grão de pólen jovem ao fim de 48 horas de tratamento 
com a glucose. N-núcleo, M-mitocôndria, P-plastídio , 
L-glóbulo lipídico. 23 400 X. 

Fig.171 - Porção de uma célula do tapete observando-se a pare
de celular (PC) e perfis de retículo endoplasmático 
(RE), com formações densas no interior das cisternas. 
L-glóbulo lipídico. 25 200 X. 

Fig.172 - Tétrada mantida durante 7 horas em meio de cultura a-
dicionado de glucose mostrando mitocôndrias (M) , com 
formas menos irregulares que no controlo. 14 700 X. 

Fig.173 - Micrósporos fixados após 24 horas de permanência em 
meio de cultura adicionado de glucose. O citoplasma 
está bastante alterado, observando-se formações den
sas (seta) no estroma dos plastídios (P). D-dictios-
soma, M-mitocôndria, N-núcleo. 12 600 X. 
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Microsporogénese 

O estudo , ao microscópio electrónico de varrimento, da anato 
mia do androceu de Cucumis sativus L. permitiu confirmar 
que é constituído por estâmes tridelfos cujas anteras apresen -
tam morfologia externa e interna que diferem dos esquemas nor -
malmente apresentados para a maioria das angiospérmicas. As an
teras possuem forma de S, são monotécicas ou monolobadas e o ló 
bulo é constituído por dois microsporângios ou sacos polínicos. 

Este trabalho descreve os estudos efectuados durante o de
senrolar da microsporogénese,desde os meiócitos até ao grão de 
pólen maduro. 

Sabe-se que durante a méiose ocorrem modificações no cito -
plasma e desde há muito que estes fenómenos têm vindo a ser es
tudados. Guillermond (1920) referiu-se â presença e modifica
ções de um condrioma que, segundo este autor, era constituído 
por um conjunto de plastídios e mitocôndrias, com um ciclo de a-
gregação e dispersão destes organelos em meiócitos de Lilium . 
Wagner (1927) considerou uma descontinuidade na presença des
tes organelos, admitindo que novas gerações de condriossomas se 
formaram a partir do citoplasma, durante o desenvolvimento dos 
meiócitos. 

Py (1932) realizou estudos intensivos em meiócitos de várias 
espécies de angiospérmicas (Monocotiledoneae e Dicotiledoneae)e 
verificou que os organelos que constituiam o "condrioma" aumen
tavam em número na fase prê-meiõtica e no início da méiose en
travam na "fase granular" até ao fim da telofase II. Durante es
ta fase, estes organelos eram pequenos e desdiferenciados e não 
havia amido nos plastídxos. No fim desta "fase granular" ocor
riam no citoplasma grandes modificações, tais como multiplica
ção dos organelos e síntese de amido nos plastídios. 

O microscópio electrónico tornou possível o estudo das mo -
dificações estruturais dos organelos durante a méiose e permi
tiu verificar que a "fase granular",apresentada por Py (1932), 



141 

correspondia a uma desdiferenciação das mitocôndrias e plastí-
dios havendo sempre uma continuidade destes organelos, contra 
riamente ao admitido por Wagner (1927). Estudos ultrastruturais 
revelaram também que muitas das modificações do condrioma,apre 
sentadas por Guillermond, eram resultantes de um ciclo de agre 
gação e dispersão na população dos glóbulos lipídicos que surgiam 
nos meiõcitos (Heslop-Harrison & Dickinson, 1967). 

As primeiras observações em microscopia electrónica foram 
realizadas em Tradescantia, por Bal & De (1961),e mostraram que, 
durante a prof ase I, as mitocôndrias eram de pequenas dimensões, 
de formas esféricas e sem cristas e os plastídios eram elimina 
dos durante esta fase reaparecendo, como corpos pleomórficos , 
no fim da méiose. 

Vários autores (Maruyama, 1968; Dickinson & Heslop-Harrison, 
1970b; Luck & Jordan, 1980; Dickinson, 1981; Rashid étal.,1982) 
mostraram que as mitocôndrias e os plastídios existiam durante 
todo o ciclo meiõtico, embora sofressem uma desdif erenciação e re 
diferenciação fenómenos esses relacionados com as modificações 
nucleares. Bird e colaboradores (1983) estudaram o comportamen
to dos organelos citoplasmáticos, durante a méiose em Lilium,e 
concluíram que o ciclo de desdiferenciação e rediferenciação 
observado era independente do controlo nuclear. Luck & Jordan 
(1980) admitiram que as variações na forma e volume das mito
côndrias, durante a méiose, reflectiam variações na respiração, 
possivelmente/fosforilação oxidativa e outras modificações me
tabólicas. Além do ciclo de transformações,referentes ãs mito
côndrias e plastídios, vários investigadores a nível de micros 
copia electrónica verificaram que durante a profase I se assis 
tia, no citoplasma dos meiõcitos, a uma perda de afinidade pa
ra os corantes básicos (Py, 1932). Painter (1943) admitiu que 
este facto era devido provavelmente a uma redução de RNA. Pos
teriormente, observações efectuadas ao microscópio electrónico 
(Mackenzie et ai., 1967; Dickinson & Heslop-Harrison, 1970a) 
mostraram uma eliminação de RNA citoplasmãtico durante a profa 
se I e um posterior restabelecimento da população de ribosso -
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mas na metafase I. 
Durante a megasporogénese também têm sido descritos,na li 

teratura da especialidade, fenómenos de desdiferenciação e re 
diferenciação dos organelos citoplasmáticos, característicos 
dos meiõcitos (Dickinson & Potter, 1978 ; Medina et ai.,1981). 

Ncs meiõcitos de Cucumis sativus L. assistiu-se a modifica 
ções estruturais dos plastídios e mitocôndrias e a uma diminui_ 
ção da população de ribossomas no citoplasma. 

Os resultados obtidos durante a méiose foram concordantes 
com os descritos, referentes ã diminuição dos ribossomas durante 
a prof ase I. Em Cucumis sativus L., durante a diacinese, observou 
-se uma reduzida população de ribossomas e na méiose II assis
tiu-se a um início de restabelecimento dessa população. 

No estádio de interfase observaram-se no citoplasma uns 
corpos de grandes dimensões, semelhantes a nucleolus. Também 
Heimlich (1929) verificou,nos meiõcitos binucleados de Cucumis 
sativus L.,a presença de nucléolos extranucleares. Estes cor
pos têm sido designados nucleoloides (Dickinson & Heslop-Harri. 
son, 1970a). Segundo certos autores, estes corpos tendem a de-
sintegrar-se,posteriormente,para originarem os ribossomas (Di
ckinson & Heslop-Harrison, 1970a; Williams et ai., 1973 ; Bird 
et ai., 1983). Nas gimnospérmicas, a origem dos ribossomas tem 
sido atribuída a modificações especializadas do invólucro nu -
clear (Dickinson & Bell, 1970 ; Dickinson & Potter, 1975). 

Em Cucumis sativus L. , como se referiu atrás, a partir da 
interfase observou-se o início do restabelecimento da população 
de ribossomas, surgindo livres ou associados em hélice ou espi
ral. A presença de ribossomas em arranjos helicoidais foi des
crita por Echlin (1965), em meiõcitos de Ipomoea purpurea (L.) 
Roth, que admitiu tratar-se de um processo de grande produção 
de proteínas que estas células necessitam para a sua divisão 
e diferenciação. Ribossomas em hélice foram descritos em célu
las em desenvolvimento (Behnke, 1963 ; Waddington & Perry,1963) 
e em células maduras (Wooding, 1968). 
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No início da méiose os plastidios surgiam em estado desdi-
ferenciado,observando-se proplastídios de estroma homogéneo.Po 
rém, durante a diacinese começavam a sintetizar amido e/ embora 
algum fosse degradado durante a metafase I,os proplastídios con 
servavam a sua natureza amiloplástica até ao fim da méiose II. 
Estes nossos resultados foram semelhantes aos apresentados por 
Maruyama (1968) que observou,nos meiócitos de Tradescantia,uma 
desdiferenciação dos plastidios durante a profase I, começando 
a sintetizar amido nos passos finais desta fase (diacinese) e 
conservando a sua natureza amiloplástica até ao fim da méiose. 
Outros autores como Dickinson & Heslop-Harrison (1970b) e Luck 
& Jordan (1980), nos meiócitos de Lilium longiflorum e Hyacin -
thoides non scripta respectivamente não observaram amido duran 
te a méiose, observando-o apenas a partir do estado de micrós-
poro jovem. 

Na espécie em estudo, as mitocôndrias apresentavam modifi
cações profundas da forma e volume durante a microsporogénese. 
A interfase de méiose surgia como um estádio muito importante, 
dado que começavam a aparecer modificações na forma das mito -
côndrias. Durante a méiose I estes organelos possuíam pequenas 
dimensões e formas mais ou menos esféricas,e a partir da inter 
fase de méiose começavam a aumentar de volume e a adquirir for 
mas amebóides. As mitocôndrias apresentavam-se encurvadas, pa
recendo ocorrer um crescimento das extremidades que posterior
mente se uniam. A partir deste estádio assistiu-se a um pro -
gressivo aumento de volume das mitocôndrias, adquirindo formas 
bastante irregulares e englobando várias áreas de citoplasma. 

Não existem na literatura estudos ultrastruturais da micros 
porogénese em Cucumis sativus L. . Apenas Heimlich (1929),com o 
microscópio óptico, estudou os meiócitos de Cucumis sativus L. 
e observou mitocôndrias de grandes dimensões nos meiócitos bi-
nucleados, apresentando dimensões máximas na telofase II. Aque 
le autor não observou fases posteriores da microsporogénese 
pois senão teria certamente verificado que as mitocôndrias 
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atingiam as suas maiores dimensões no estado de micrósporo vacuo 
lizado. 

Durante a telofase II, além das mitocôndrias modificadas e 
da acumulação de amido nos plastídios, surgiam dictiossomas muito 
activos e abundantes perfis de retículo endoplasmático rugoso. 
Além disso, observavam-se perfis de membranas morfologicamente 
semelhantes a estruturas denominadas lamelas anuladas. Perfis 
semelhantes foram também observados no estado de tétrada em 
Lilium longiflorum (Dickinson, 1971a) e na méiose e estado de 
tétrada em Canna generalis (Scheer & Franke, 1972). Estes auto
res admitiram que tais estruturas desempenham importante papel 
em vários processos de síntese para o crescimento do gametófito. 

No estado de tétrada observou-se o início de deposição de 
material exínico ao redor dos micrósporos, entre o plasmalema 
e a camada de calose. Porém, para a delimitação do local dos po 
ros,não observamos a presença de retículo endoplasmático rugoso 
junto ao plasmalema, tal como foi referido por Heslop-Harrison 
(1963b) e Godwin (1968) . 

Ã medida que a microsporogénese se desenrolou o retículo 
endoplasmático foi gradualmente aumentando e no grão de pólen 
surgiu muito abundante com polirribossomas nas suas membranas. 
A partir das nossas observações e também das várias funções que 
têm sido atribuídas ao retículo endoplasmático, parece poder a-
firmar-se que, durante a microsporogénese, o RE exerce três fun 
ções fundamentais: 

- formação do sistema vacuolar 
- transporte de material para a formação da camada de inti-

na de natureza polissacarídica 
- produção de proteínas necessárias ao crescimento do tubo 

polínico. 
Os plastídios,após a méiose, surgiam num estado desdiferenci 

ado, sendo proplastídios de estroma mais ou menos homogéneo a -
presentando algumas lamelas isoladas e plastoglõbulos. No grão 



145 

de pólen jovem a amilogénese processou-se de novo, sendo de as 
sinalar a presença de plastídios com grãos de amido na célula 
vegetativa e na célula germinativa. 

Estes resultados foram ligeiramente diferentes dos que exis 
tem na literatura da especialidade acerca do período de sínte
se de amido. Hoefert (1969) em Beta vulgaris observou amido 
apenas até ao micrõspòro vacuolizado. Maruyama (1968) em Tra-
descantia verificou a presença de amido durante a microsporo-
génese, excepto na célula germinativa do grão de pólen. Dupuis 
(1974) em Impatiens e Sangwan & Camefort (1982) em Datura ob
servaram acumulação de amido somente a partir do grão de pólen. 
Os resultados apresentados por estes autores diferem dos obti
dos em Cucumis sativus L. pois nas espécies que estudaram a 
célula germinativa ia perdendo os seus plastídios que não sin
tetizavam amido. No presente estudo, pelo contrário, observou-
-se amido nos plastídios da célula vegetativa e da célula ger
minativa. 

0 aparelho de Golgi, formado por numerosos dictiossomas 
após a méiose, apresentava uma variação na actividade metabóli. 
ca parecendo coincidir com as fases de formação da parede do 
grão de pólen. Durante a vacuolização do micrõspòro os dictios_ 
somas produziam numerosas vesículas que pareciam aumentar de 
volume â medida que se afastavam das cisternas. Provavelmente 
estas vesículas terão também um papel importante na formação 
do sistema vacuolar tal como o retículo endoplasmático. No mi 
crõsporo em fase de divisão nuclear observaram-se numerosos 
dictiossomas, junto ao plasmalema, provavelmente intervindo na 
formação de uma camada de polissacarídeos que se deposita en
tre a nexina 3 e o plasmalema, denominada intina. 

No grão de pólen o citoplasma era muito rico em organelos 
pois as mitocôndrias observavam-se em maior número, embora de 
pequenas dimensões, o retículo endoplasmático era muito abun
dante, os dictiossomas produziam numerosas vesículas e os pias 
tídios começavam a acumular amido. No grão de pólen maduro pa 
recia ocorrer uma desintegração dos elementos que constituíam 
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os dictiossomas. Este fenómeno possivelmente corresponde a um 
estado de desidratação que ocorre no pólen maduro. No pólen bi 
nucleado o retículo endoplasmático surgia muito abundante com 
numerosos polirribossomas e este facto corresponde certamente 
ã necessidade de produção de proteínas necessárias ao cresci
mento do tubo polínico. 

Durante o desenrolar da microsporogénese, no período com
preendido entre a dissolução da camada de calose até ã forma
ção do grão de pólen jovem, o sistema vacuolar sofreu modifica 
ções distinguindo-se duas fases sucessivas - a de vacuolização 
e a de redução do sistema vacuolar. 

Vacuolização 

Têm sido extensos os estudos no sentido de compreender o 
processo de vacuolização nas células vegetais mas no essencial 
têm-se desenvolvido duas correntes quanto ã sua origem.Uma que 
defende que os vacúolos derivam de uma hipertrofia do retículo 
endoplasmático (Whaley et ai., 1960 ; . Buvat, 1963; Po.ux , 1961, 
1962; Mesquita, 1969 ; Risuefío et ai., 1970), e uma outra em 
que os vacúolos se originam a partir dos dictiossomas (Marinos, 
1963) . 

Múhlethaler (1958) observou células fixadas pelo permanga
nato de potássio e admitiu que os vacúolos se formavam pela se 
paração,no seio do citoplasma,de uma fase aquosa que inicial
mente estaria rodeada por uma membrana e rejeitou todo a rela
ção entre o sistema vacuolar e o retículo endoplasmático admi
tindo uma origem citoplasmãtica.Esta corrente não tem sido se
guida. Silverberg & Sawa (1974) ao estudarem a vacuolização em 
Nitella flexilis sugeriram que o retículo endoplasmático e o 
complexo de Golgi podiam intervir no processo de vacuolização. 
Estes resultados são concordantes com os que se obtiveram no 
presente estudo, admitindo-se também que o retículo endoplas_ 
mático e os dictiossomas desempenham um papel na origem dos va 
cúolos. 

Tem-se atribuído aos vacúolos um papel preponderante nopro 
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cesso de crescimento celular dado que as células meristemãticas 
primárias possuem pequenos vacúolos que no decorrer da diferenci. 
ação celular se vão hiperatrofiando e posteriormente confluemori 
ginando um grande vacúolo, reduzindo o citoplasma a uma camadape 
riférica, tal como acontece no micrósporo vacuolizado.São ainda os 
vacúolos que concorrem activamente na renovação do citoplasma,se 
questrando regiões ou organelos destinados a serem destruídos. 

Os vacúolos observados nos micrõsporos apresentavam, como se 
verificou pela localização citoquímica, a actividade da fosfãta-
se ácida e de ATPase. 

Redução do sistema vacuolar 

Após a formação de um grande vacúolo assistiu-se â sua frag 
mentação em pequenos vacúolos, notando-se frequentemente uma re 
tracção do tonoplasto penetrando no interior do vacúolo. Obser-
varam-se invaginações da própria membrana,de tamanho e formas va 
riadas, que por constrição originaram vesículas no interior do 
próprio vacúolo. 

São escassas as referências acerca dos mecanismos que presi. 
dem à redução do vacuoma dos micrõsporos. Abreu & Dexheimer 
(1973) admitiram uma explicação para este processo que se asse
melha à descrita por Camefort (1971) na célula central e oosfera 
de Cryptomeria japonica (Taxodiaceae) . Segundo aqueles autores, 
a diminuição do volume do vacuoma era devido a uma retracção cen
trípeta do tonoplasto e o espaço deixado livre era invadido por 
citoplasma. Audran (1979), em Ceratozamia mexicana (Cycadaceae), 
admitiu uma fragmentação do tonoplasto e uma posterior invasão 
das vesículas provenientes do tonoplasto, e não do citoplasma, 
para a cavidade vacuolar principal. Em Cucumis sativus L. as ve
sículas observadas no interior do vacúolo principal, provavelmen 
te,derivaram de fragmentações do tonoplasto. No entanto, como o-
correram também invaginações do próprio tonoplasto, as áreas an
teriormente ocupadas pelo vacúolo, antes da retracção do tono
plasto, foram invadidas pelo citoplasma. 
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Durante a microsporogénese/ em Cucumis sativus L., ocorreu 
um facto a salientar que foi o aparecimento de mitocôndrias bi
zarras, atingindo dimensões muito grandes e formas bastante ir 
regulares. 

Como se referiu atrás, as mitocôndrias começavam o seu ci
clo de transformações no estado de méiose II observando-se for 
mas amebóides e formas encurvadas em taça que encerravam uma área 
de citoplasma. Na área do citoplasma aprisionado observavam-se 
ribossomas livres ou ligados a membranas do retículo endoplas -
mático e ainda polirribossomas helicoidais. Estas formas de po 
lirribossomas começaram a surgir no citoplasma durante a inter-
fase de méiose e observaram-se até ao estado de micrósporo va -
cuolizado. 

Ã medida que a microsporogénese se desenrolava, as mitocôn
drias aumentavam enormemente de volume e adquiriam formas bizar 
ras englobando várias áreas de citoplasma. A partir do momento 
da divisão nuclear, que ocorria nos micrósporos, as mitocôndri
as iam entretanto adquirindo formas menos complexas, aparente
mente preparatórias da divisão por constrição, originando-se mi 
tocôndrias de pequenas dimensões e formas mais ou menos arredon 
dadas. 

A partir de cortes seriados traçaram-se perfis de mitocôn
drias, apresentando-se os resultados relativos a duas mitocôn
drias cujos perfis foram traçados considerando-se várias sec
ções de corte. Pelos perfis obtidos conclui-se que estes organe 
los, pertencentes ao micrósporo vacuolizado, são de grandes di
mensões englobando vários enclaves citoplasmáticos de formas ir 
regulares. Verificou-se que estes enclaves não estão em ligação 
com o citoplasma exterior. 

A análise estereológica das mitocôndrias, pertencentes a cê 
lulas no estado de célula mãe, tétrada, micrósporo e grão de pó 
len, mostrou que o volume mitocondrial total (matriz mais encla 
ves) em relação ao volume celular total aumentou atingindo um 
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máximo no micrósporo vacuolizado. No grão de pólen o valor de 
Vv (mitocôndria total) e o valor de V'v (matriz mitocondrial) 
eram iguais o que significa que,neste estado,as mitocõndrias não 
possuiam enclaves citoplasmáticos. 

Bendich & Gauriloff (1984) apresentaram também uma análise 
morfométrica das mitocõndrias,pertencentes a células de diferen 
tes tecidos em várias espécies de Cucurbitaceae, tendo verifica 
do que as mitocõndrias presentes nas células dos cotilédones,fo 
lhas e hipocótilos apresentavam forma ovóide e pequenas dimen
sões mas surgiam em número muito grande, po exemplo cerca de 
2 000 em Citrullus vulgaris. Nas células do meristema apical ob 
servaram apenas 7 ou 8 mitocõndrias por célula, porém de grandes 
dimensões, apresentando a forma de retículo mitocondrial muito 
ramificado. Tal como estes autores verificaram, também durante 
o desenrolar da microsporogénese se assistiu a uma grande varia 
ção no número de mitocõndrias observadas. Assim, em Cucumis sa-
tivus L., o número destes organelos pertencentes a células em 
telofase II era cerca de 132, diminuindo para 36 no estado de té_ 
trada e para 6 no estado de micrósporo vacuolizado; posteriormen 
te esse número aumentou tendo-se obtido cerca de 80 mitocõndrias 
nas células em estado de grão de pólen jovem. 

O presente estudo revelou-se de interesse pois no desenro
lar da microsporogénese nas outras espécies de angiospérmicas,ao 
contrário do que acontece em Cucumis sativus L., as mitocõndrias 
descritas são sempre organelos de pequenas dimensões com cristas 
mais ou menos desenvolvidas embora adquiram formas amebõides e 
alongadas no estado de micrósporo vacuolizado, dando origem por 
divisão a mitocõndrias pequenas e com cristas bem desenvolvidas 
(Abreu & Dexheimer, 1973). 

Mitocõndrias semelhantes às observadas em Cucumis sativus L. 
foram descritas tanto em células animais como vegetais. Em cé
lulas animais foram descritas no fígado de rato (Stephens 
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& Bills, 1965) e em oócitos de bovinos (Senger & Saacke,1970). 
Em células vegetais, em condições normais, foram referidas du
rante o desenvolvimento da oosfera em Pteridium aquilinum 
(Bell & Miihlethaler, 1964 ; Tourte, 1975), em células esporogé 
nicas de alguns musgos (Eymé & Suire, 1969) e durante a embrio 
génese de Pinus silvestris (Thomas, 1973). Mitocôndrias de 
formas semelhantes foram também referidas em células quando 
submetidas a determinados factores externos, nomeadamente em 
meristema radicular de Allium cepa após tratamento com a col-
quicina (Mesquita, 1966); células HeLa após tratamento com o 
brometo de etidio (Klietmann et ai., 1973a); meristema radicu
lar de Allium cepa (Risuefio et ai., 1975) e no tecido caloso 
de culturas de Streptanthus tortuosus quando submetidos a vá
rias condições de temperatura (Endress & Sjolund, 1976). Estes 
autores relacionaram as alterações observadas nas mitocôndri
as com as condições anormais em que se desenvolviam as células. 
Assim, Stephens & Bills (1965) sugerem uma relação directa en
tre a superficie da mitocôndria e o citoplasma aprisionado, fa 
cilitando a troca de produtos metabólicos; Mesquita (1966) 
admite uma possível mobilização de ATP pela colquicina e con
sequente perturbação da cadeia respiratória, produzindo assim 
alterações nas mitocôndrias; Tourte (1975) sugere que estas 
formas traduzem um estado transitório devido a anoxia e 
Endress & Sjolund (1976) referem que as alterações, produzidas 
nas mitocôndrias, são devidas a condições de stress e senescên 
cia provocadas pelas variações de temperatura a que estiveram 
sujeitas as células em cultura. 

Existem na literatura imagens/de microscopia electrónica/ 
de perfis mitocondriais bastante sinuosos e a análise tridimen 
sional efectuada, a partir de cortes seriados, revelou que es
ses perfis pertenciam apenas a uma ou um número muito reduzi
do de mitocôndrias profundamente ramificadas. Este facto levou 
vários investigadores a designar todo o conjunto por retículo 
mitocondrial. Situações como estas foram descritas em Eugle-
na (Pellegrini & Pellegrini, 1976 ; Pellegrini, 1978, 1980), 
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em algas verdes (Atkinson et al., 1974 ; McFadden & Wetherbee, 
1982), era leveduras (Hoffman & Avers, 1973 ; Stevens, 1977),em 
Polytomeila (Burton & Moore, 1974), em Trypanosomatids (Paulin, 
1975), em raizes de Oryza e Cucurbita pepo (Vartapetian et al., 
1977) e em culturas de tecidos de Ginkgo (Rohr, 1978). 

0 comportamento do retículo mitocondrial foi seguido duran 
te todo o ciclo celular e os resultados descritos apontam para 
a sua presença apenas durante o crescimento da célula, fraccio 
nando-se durante a divisão nuclear dando origem a pequenas e 
numerosas mitocõndrias de forma esférica. Entre outros traba -
lhos temos a salientar os estudos efectuados em Chlamydomonas 
(Osafune et ai., 1972a, b, 1975a, 1976; Grobe & Arnold, 1977; 
Blank & Arnold, 1980 ; Blank et al., 1980); em Euglena (Ledoigt 
et al., 1972; Osafune, 1973; Calvayrac et al., 1974; Osafune et 
al., 1975b, c , d ; Ledoigt & Calvayrac, 1979) e em Polytoma 
papillatum (Gaffai & Kreutzer,1977 ; Gaffai et al., 1982). A 
presença do retículo mitocondrial seria devida a uma diminuição 
no consumo de oxigénio durante o crescimento da célula (Osafu
ne et ai., 1975b). 

Vartapetian e colaboradores (1977) verificaram que o retí
culo mitocondrial era devido a uma fusão das mitocõndrias quan
do submetidas a condições de anoxia. 

Em Cucumis sativus L. não se assistiu à presença de um retí 
culo mitocondrial pois que, nesta espécie, os perfis observa
dos pertenciam a diferentes mitocõndrias.No entanto observou-se, 
durante o desenrolar da microsporogénese, um ciclo mitocondrial 
comparável aos resultados dos diferentes autores atrás citados, 
pois que, as mitocõndrias surgi am de grandes dimensões e pro
fundamente modificadas no período de crescimento do micrõsporo 
e, posteriormente, durante a divisão nuclear dividiam -*se au
mentando em número e diminuindo de dimensões. 

As modificações observadas nas mitocõndrias levam a admitir 
que elas estão relacionadas com o estado metabólico das células. 
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O aumento da superfície mitocondrial resulta. numa mais ínti 
ma e extensa relação das mitocôndrias com o citoplasma, de mo
do a facilitar as trocas recíprocas de substâncias. 
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Parede do grão de pólen 

A nível ultrastrutural não são do nosso conhecimento estu
dos da parede do grão de pólen de Cucumis sativus L.. Apenas 
existem os trabalhos de Marticorena (1963) e Saad (1964), que es 
tudaram a parede dos grãos de pólen de algumas espécies de Cu-
curbitaceae mas a nível de microscopia óptica. 

Neste trabalho descreve -se a parede do grão de pólen de 
Cucumis sativus L., com base na terminologia de Erdtman (1960) . 

No estado de tétrada jovem observou-se a deposição de uma 
camada de primexinayentre o plasmalema e a calose, formando-se 
depois as báculas e uma camada contínua na base das báculas, a 
nexina 1. Durante a dissolução da camada de calose depositaram 
-se mais duas camadas, sendo uma a unir o topo das báculas for
mando o tecto e uma outra denominada por nexina 2,formando uma 
camada contínua entre o plasmalema e a nexina 1. Frequentemente 
em microfotografias observou-se uma linha clara a separar as 
duas camadas de nexina (nexina 1 e nexina 2). Esta linha marca, 
provavelmente,tempos diferentes de deposição. A origem possí
vel do material destas camadas estará no tapete, uma vez que a 
sua composição é esporopolenina apresentando densidade electró 
nica semelhante aos orbículos das células do tapete. Posterior
mente formou-se uma 3â camada,entre o plasmalema e a nexina 2 , 
apresentando estrutura diferente relativamente às outras cama
das de nexina. A deposição desta camada, denominada nexina 3 , 
parece ter coincidido com uma fase de grande actividade dos die 
tiossomas e com a presença de longos perfis de retículo endoplas 
mãtico, junto ao plasmalema. Isto leva a admitir que uma possí
vel origem desta camada de nexina estará no próprio micrõsporo. 
Deste modo a camada de nexina 3 terá, possivelmente, uma origem 
a partir do tapete e do micrõsporo pois ela apresenta-se como 
uma camada contínua de matriz de natureza polissacarídica cuja 
origem estará no micrõsporo e as lamelas que a atravessamy como 
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são lamelas de esporopolenina , terão a sua origem provavelmen 
te no tapete. A camada que designamos por nexina 3 parece cor 
responder à camada que Saad (1964) denominou por medina em Cu-
cumis sativus L., a partir de observações efectuadas ao micros 
copio óptico. Saad (1963) definiu esta camada como sendo: 

- continua e mais espessada nos poros 
- menos densa em electrões que a exina, sendo hialina 
e lamelada 

- de natureza péctica e não exinica 
No micrósporo vacuolizado, entre a nexina 3 e o plasmalema, 

depositou-se uma camada continua de natureza polissacarídica , 
designada intina. A sua deposição envolveu também uma grande ac 
tividade dos dictiossomas (Heslop-Harrison, 1968a). Durante a 
formação desta camada, além dos dictiossomas observaram-se per
fis de retículo endoplasmático rugoso junto do plasmalema. A de 
posição da intina teve início na região dos poros onde esta ca
mada adquiriu maior espessura, estendendo-se depois a toda a 
volta do grão de pólen. Na intina, na região dos poros, obser
varam-se microvilosidades que eram evaginações do plasmalema. 
Segundo alguns autores a orientação e direcção destes túbulos, 
na intina, desempenham um papel bastante importante na germina 
ção da tubo polínico (Horner & Lernsten, 1971). 

A intina, como se verificou, apresentava uma composição po 
lissacarídica, sendo positiva aos testes de Thièry e PTA HCl. 
Além disso, continha actividade de fosfátase ácida como revela 
da pela localização citoquímica. Estes resultados são concor
dantes com os apresentados por Knox & Heslop-Harrison (1969). 
Roland (1971) e vários outros autores admitiram também que a 
parede da célula germinativa é de natureza polissacarídica. 

Observações efectuadas, ao microscópio óptico e ao microscó 
pio electrónico de varrimento, mostraram que o grão de pólen de 
Cucumis sativus L. possuía a forma subachatada. Segundo a nomen 
clatura de Erdtman (1969) a morfologia externa dos poros do 
grão de pólen apresentava NPC (344) . O sistema NPC foi criado 
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com base no número (N), posição (P) e forma (C) das aberturas 
ou poros do grão de pólen. Nesta espécie, o grão de pólen pos-
suia três poros dispostos na zona equatorial e cada poro apre
sentava a forma circular. A camada exterior, que revestia a pa 
rede do grão de pólen designada tecto, era uma camada lisa po£ 
suindo pontos de descontinuidade que se denominam perfurações. 
As dimensões destas, bem como as distâncias entre elas, eram 
sempre inferiores a 1 um, o que nos levou a classificar o tecto 
como densamente perfurado. Praglowski & Punt (1973) definiram 
como tecto perfurado, aquele cujas dimensões das perfurações 
são inferiores a 1 um e as distâncias entre elas superiores a 
1 um. 
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Tapete 

A camada de células que surge a rodear o lóculo da antera 
constitui o tapete e tem uma função de nutrição para o grão de 
pólen em formação. Durante o desenrolar da microsporogénese o 
tapete sofre uma série de modificações observando-se inicialmen 
te uma síntese activa de esporopolenina e posteriormente desor
ganização dos componentes celulares, com degenerescência das cé 
lulas. Estas modificações foram descritas,a nível ultrastrutu-
ral,por vários autores (Rowley et ai., 1959; Heslop-Harrison, 
1963a; Echlin & Godwin, 1968a; Mepham & Lane, 1968, 1969a; Hes
lop-Harrison & Dickinson, 1969; Risuefío et ai., 1969; Hoefert, 
1971; Dickinson & Bell, 1972, 1976 a, b; Carraro & Lombardo , 
1976 ; Lombardo & Carraro , 1976 a ,b ) . 

Em Cucumis sativus L. o tapete era constituído por dois ti 
pos de células que diferiam um do outro pela organização do re 
tículo endoplasmático. Assim, enquanto umas células apresenta
vam perfis longos e finos de retículo endoplasmático rugoso(RER) 
com cisternas pouco dilatadas, isto é, uma configuração típica 
do retículo endoplasmático rugoso; o outro tipo de células pos-
suia um sistema elaborado dé RER, ou seja, um conjunto de eis -
ternas dilatadas contendo no seu interior numerosas vesículas 
de várias formas e tamanho rodeadas por uma única membrana que 
apresentava ribossomas na face interior . Frequentemente ob-
servaram-se invaginações da membrana do retículo endoplasmático 
para o interior da cisterna, processo que explica a presença de 
ribossomas na face interior da membrana limitante destas 
vesículas. As invaginações por vezes eram de grandes dimensões 
contendo no seu interior organelos citoplasmáticos. O siste
ma elaborado de RER observou-se em continuidade com o invólucro 
nuclear e até com o plasmalema . As células,com o sistema ela 
borado de RER , apresentavam uma actividade secretora muito in
tensa, no início da microsporogénese, enquanto que as outras cé
lulas só posteriormente iniciavam essa actividade . 
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O sistema elaborado de retículo endoplasmático rugoso, com 
cisternas dilatadas, foi referido como presente em células ani 
mais nomeadamente nas células endócrinas do rato adulto (Wasser 
mann, 1976) e em células vegetais (Unzelman & He.aley , 1974 ; 
Schultz & Jensen, 1974; Mares et ai., 1976; Toth & Knight,1976; 
Kristen, 1976 ; Meier & Reid, 1977) .0 sistema elaborado de RER 
observado em Cucumis sativus L. parece morfologicamente seme
lhante ao descrito por Lombardo & Carraro (1976a), em células 
do tapete de Antirrhinum majus, e designado por corpos esféri -
cos. Estes estariam em ligação com o retículo endoplasmático 
rugoso e foram considerados, por aqueles autores, como altera
ções transitórias de RER. Estes resultados diferem dos agora 
descritos pois, em Cucumis sativus L., aquelas formações persis 
tiram até que as células sofreram degenerescência. Assim, admi 
te-se que o sistema elaborado de retículo endoplasmático rugo
so esteja relacionado com a actividade sintética das células e 
com o transporte de material para a superfície celular. 

As estruturas vesiculares observadas e resultantes das eis 
ternas dilatadas de RER eram morfologicamente semelhantes a mi 
coplasmas descritos em diferentes tecidos. N.o entanto, elas di. 
feriam dos micoplasmas porque os ribossomas, contidos nas vesí 
cuias, eram de dimensões semelhantes ãs dos ribossomas citop]as_ 
máticos e não foram observadas fibrilas de DNA no interior das 
vesículas. Tais estruturas, por serem muito semelhantes a mico 
plasmas, foram descritas em células vegetais como microrganis
mos (Lombardo et ai., 1970; Pellegrini & Gerola, 1970 ; Amici 
& Favali, 1972). Florance & Cameron (1974) e Esau e colaborado 
res (1976) consideraram estas formações idênticas a micoplas
mas e relacionaram-nas com processos autofágicos que levam ã 
degenerescência celular. Esta mesma hipótese foi admitida por 
Schultz & Jensen (1974) ; Toth & Knight (1976). 

Em Cucumis sativus L. verificou-se que o sistema elaborado 
de RER sequestrava áreas bastante grandes de citoplasma e até 
organelos celulares, que posteriormente eram degradados, suge
rindo um possível comportamento autofágico destas formações.A repeti 
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ção deste processo estendeu-se a toda a célula levando ã sua 
degenerescência. 

As células do tapete,que não possuiam o sistema elaborado 
de retículo endoplasmãtico rugoso, conservavam-se intactas du
rante a microsporogénese e nos estados finais deste processo, 
viam - se nas proximidades dos grãos de pólen. 

Corpos negros foram observados no interior do sistema ela
borado de RER, no interior do núcleo e na superficie exterior 
do plasmalema#em maior abundância nas zonas adjacentes ao lócu-
lo da antera. Corpos negros,como estes,têmsido frequentemente re 
feridos como corpos de "Ubisch", no entanto tal terminologia 
não tem sido unanimemente aceite pelo que têm sido,também designa
dos por orbículos (Banerjee, 1967 ; Rowley & Erdtman, 1967) ou 
placas (Heslop-Harrison & Dickinson, 1969). No presente estudo 
utilizou-se o termo orbículos, uma vez que foi feita a opção 
de seguir a nomenclatura de Erdtman. Vários estudos foram rea 
lizados, no sentido de verificação da semelhança química entre 
os orbículos do tapete e a esporopolenina que constitui a pare
de do grão de pólen (Rowley, 1962,< 1963 ; Heslop-Harrison, 1962, 
1963 a., b; Skvarla & Larson, 19 66; Rowley & Erdtman, 1967; Ro
land, 1967 ; Risueno et ai., 1969). 

Em Cucumis sativus L. os orbículos surgiam, sempre como cor 
pos esferoidais negros e apresentavam sempre a mesma densidade 
electrónica, quer no interior do retículo endoplasmãtico quer 
no exterior do plasmalema. Os nossos resultados diferiram dos a_ 
presentados por Heslop-Harrison (1963 a, b) em Cannabis sativa 
e Silène pêndula pois este autor descreveu os orbículos, em 
Silène,como sendo placas em que cada uma possuía várias cavida
des de forma esférica, e em Cannabis como sendo corpos esféri
cos ou esferoidais que adquiriam camadas negras de localização 
assimétrica. 

Os orbículos em Cucumis sativus L. parecem ter origem no 
retículo endoplasmãtico,tal como é admitido pela maioria dos auto 
res (Rowley & Erdtman, 1967; Echlin & Godwin, 1968a; Risueno et 
ai., 1969; Dickinson, 1971b ;; Dickinson & Bell, 1972, 1976afb). 



1S9 

No entanto as mitocôndrias, em alguns casos, estão envolvidas 
na formação da esporopolenina (HeslopHarrison, 1963a) o mesmo 
acontecendo com os plastídios (Dickinson, 1973). Em Cucumis sa
tivus L. não se observou qualquer relação das mitocôndrias e 
dos plastídios com a síntese de esporopolenina:ou dos precursores. 

Nesta espécie os corpos negros que se observaram,nas cister 
nas do retículo endoplasmático,representam os corpos esferoi ■ 
dais, designados orbículos, que posteriormente são expulsos 
para o espaço entre o plasmalema e a parede em dissolução . Ob
servouse também a presença destes corpos negros no interior do 
núcleo,parecendo indicar que, possivelmente, este organelo 
intervém na síntese de esporopolenina,ou dos seus precursores. 
Lombardo & Carraro (1976 a, b) ao estudarem as modificações ul
trastruturais das células do tapete, durante a formação do grão 
de pólen, observaram na cisterna perinuclear, no retículo endo
plasmático e no plasmalema,corpos semelhantes aos que se observa 
ram em Cucumis sativus. Com base naquelas observações, os auto
res admitiram que tais formações proliferavam a partir do nú 
cleo e desempenhavam um papel nas trocas entre o núcleo e o ci
toplasma. Existem alguns estudos em células animais sobre a presen
ça de corpos aparentemente semelhantes na cisterna perinuclear (Ha 
dek & Swift, 1962; Kessel & Beams, 1963 ; Szollosi, 1965). Par
ticularmente Hadek & Swift (1962) observaram a presença de cor
pos escuros na cisterna perinuclear & qual está em continuidade com 
cisternas do retículo endoplasmático, e interpretaram estas for 
mações como sendo extrusões nucleolares que provavelmente 
transferiam ribonucleoproteínas ou RNA do núcleo para o cito 
plasma. 

Além da existência de um sistema elaborado do retículo en
doplasmático,em determinadas células do tapete de Cucumis sati
vus L., observaramse plastídios que apresentavam no seu estró
ina uma estrutura complexa de túbulos em arranjo regular, asseme 
lhandose ao corpo prolamelar dos estioplastos. Tal tipo de pias 
tídios encontrase apenas referido nas células do tapete pe 
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riplasmodial em Tradescantia bracteata por Mepham & Lane (1969b) . 

Na espécie aqui estudada as estruturas, semelhantes aos cor 
pos prolamelares, não originavam tilacóides apresentando certas 
semelhanças estruturais e de funcionamento com as descritas nas 
células do suspensor, durante o desenvolvimento embrionário de 
Ipomoea purpurea Roth (Ponzi & Pizzolongo, 1973). Tal como nas 
células do suspensor também nestas células do tapete os plas-
tídios, ã medida que a microsporogénese se desenrolava, iam so 
frendo uma gradual degenerescência com formação de um sistema 
de lamelas em arranjos paralelos e concêntricos, cujas cister
nas exteriores se dilatavam dando origem a vacúolos. 

Durante a microsporogénese observavam-se os dictiossomas, 
pertencentes às células do tapete, aparentemente em actividade 
pois numerosas vesículas eram visíveis junto aos sáculos. Duran 
te a méiose pensa-se que os dictiossomas das células do tapete 
desempenham uma função na formação da camada de calose (Echlin 
& Godwin, 1968b; Lombardo & Carraro, 1976a , b) e posterior
mente produzem uma enzima relacionada com a "lise" que ocorre 
nestas células (Mepham & Lane, 1969b). Provavelmente devido a 
este facto, os dictiossomas eram mais activos nas células que 
apresentavam o sistema elaborado de RER e que sofriam desagre
gação mais precoce. 

Dado que o tapete em Cucumis sativus L. apresentava dois ti 
pos de células de comportamento diferente admitiu-se que se es 
tava em presença de um tapete misto constituído por umas célu
las que sofriam a degenerescência nos estados iniciais da mi
crosporogénese com "lise" total dos seus componentes celulares 
e outras células que não sofriam degenerescência numa fase tão 
inicial. Logo após a méiose as primeiras células produziam os 
orbículos contribuindo para a formação da parede do grão de pó 
len e, posteriormente, as outras células, que ficavam a formar 
o tapete, produziam macrorbículos que se iam depositando ã su
perfície da parede do grão de pólen constituindo o "pollenkitt" 
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Com os microscópios electrónicos de transmissão e de varrimento, 
observaram-se grandes glóbulos osmiofilicos e restos de células 
do tapete junto da parede do grão de pólen e por vezes aderentes 
à sua superfície. Como estas substâncias foram observadas em vá 
rias espécies polinizadas por insectos, caso de Cucumis sati -
vus L., este facto levou vários autores a admitir que a presen 
ça destas formações facilitasse a atracção daqueles animais• 
No entanto a sua função permanece obscura.Alguns investigadores 
consideraram,também, que estas substâncias pudessem servir de 
protecção â acção danificante das radiações ultravioletas,ou fun 
cionassem como substâncias derivadas da fase esporófita e envol
vidas nos sistemas de incompatibilidade entre o pólen e o estig 
ma (Heslop-Harrison, 1968b). 

Quando os grãos de pólen atingiram a maturação,nas cavida
des da sexina depositou-se um material de natureza hidrofíli-
ca resultante da desintegração das células do tapete.Para al
guns autores (Audran & Batcho, 1981) estas formações, assim como 
as que surgiram exteriormente ao grão de pólen, eram designadas 
indistintamente por "pollenkitt" ou trifinas. Em Cucumis sa-
tivus L. os dois tipos de substâncias,que se observaram na su 
perfície externa do grão de pólen,eram diferentes na sua nature 
za química pois enquanto umas deram reacção negativa ao teste de 
Thièry outras reagiram positivamente,correspondendo muito prova 
velmente ao "pollenkitt" e âs trifinas respectivamente. 

O termo "pollenkitt" tem sido aplicado para referir lípidos 
hidrofóbicos e carotenõides que normalmente se depositam na par 
te exterior da parede dos grãos de pólen (Heslop-Harrison,1968c, 
d ; Heslop-Harrison & Dickinson, 1969) e cuja origem se atri 
bui ãs células do tapete.Heslop-Harrison (1968d, e ) mostrou que 
os carotenõides ocorriam somente na maturação do grão de pólen, 
com a finalidade de lhe dar côr.A hipótese de que a síntese dos 
carotenõides estaria relacionada com a síntese de esporopolenina 
(Brooks & Shaw, 1968) não foi totalmente aceite por Heslop-Harri 
son (1968d , e).0 termo trifinas tem sido mais utilizado para de 
signar os restos das células do tapete , após a sua degeneres -
cência. 
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Microsporogénese "in vitro" 

A possibilidade de desenvolver condições que permitissem a 
realização da microsporogénese "in vitro" pareceu assunto 
de interesse porque,o facto de ser viável efectuá-la com êxito, 
viria permitir estudar mais facilmente o comportamento deste fe 
nómeno e, além disso, traria novas perspectivas para o estudo 
das modificações dos organelos citoplasmáticos, quando submeti
das as anteras ã acção de certas drogas introduzidas no meio de 
cultura. 

Desde há muito que nas angiospérmicas se obteve a germina -
ção do grão de pólen "in vitro", isto é, a formação e desenvol
vimento do tubo polinico em meios de cultura. Esta técnica tem 
permitido a pesquisa de substâncias químicas necessárias a to
do o crescimento, nomeadamente ã divisão nuclear e expansão da 
parede celular no tubo polinico (Stanley, 1971). Foi efectuadoo 
estudo de germinação do grão de pólen "in vitro" de algumas es 
pécies de Cucurbitaceae ( Vasil , 1960) .Porém, na literatura não 
se conhecem quaisquer referências ã obtenção de microsporogéne 
se em material mantido em meios de cultura. Apenas existem tra 
balhos de culturas de anteras durante o estado de meiócitos,de 
modo a ser estudada a méiose "in vitro". São de realçar os tra 
balhos de Ryan (1980) em que o autor seguiu a méiose "in vitro" 
em Iris spuria L., Allium triquetrum L. e Tradescantia flume -
nensis Veil., utilizando um meio de cultura constituído por sa
carose. 

Para o estabelecimento de culturas de anteras de Cucumis 
sativus L., com a finalidade de seguir o desenrolar da micros
porogénese, utilizou-se o meio nutriente de Murashige & Skoog 
(1962), o qual se sabe fornecer bons resultados para a cultura 
de haplóides de uma grande variedade de anteras. Como o nosso 
objectivo era estudar a microsporogénese não se adicionaram re
guladores de crescimento ao meio de cultura. Durante este estu
do as culturas foram mantidas em regime alternado de luz e obs
curidade e a 27°C. 

As anteras, que possuíam células polínicas em telofase II, 
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foram inoculadas e acompanhou-se todo o processo evolutivo até 
ao micrósporo em fase de redução do sistema vacuolar. Estas fa 
ses eram as que interessavam para este trabalho, dado que se sa 
bia que era durante este período que as mitocôndrias aumenta -
vam de volume e finalmente regressavam ãs suas formas habitu -
ais, ou seja, mitocôndrias de pequenas dimensões e formas mais 
ou menos arredondadas. 

Nos meios de cultura a microsporogénese desenrolava-se du
rante 7 2 horas e os organelos citoplasmáticos sofriam alterações 
ultrastruturais idênticas ãs observadas durante a microsporogé 
nese que ocorre nas anteras de plantas em condições normais de 
desenvolvimento. 
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Localização citoquímica a nível ultrastrutural 

São várias as enzimas que têm sido referidas no grão de pó 
len, apresentando variações com as espécies e estado de desen
volvimento. Durante a microsporogénese, segundo alguns autores, 
as enzimas mais activas são as associadas com a replicação do 
DNA-e síntese de RNA e com a formação da parede do grão de pó
len (exina e intina) (Stanley & Linskens, 1974). 

Durante o desenrolar da microsporogénese sucedem-se vários 
estados de diferente actividade metabólica. Assim, no estado de 
tétrada inicia-se a deposição de algumas camadas da parede do 
grão de pólen e no micrósporo assiste-se ã sua completa forma
ção. Simultaneamente no citoplasma ocorre o desenvolvimento do 
vacuoma e sua posterior redução. Estes mecanismos levam a modi
ficações profundas dos organelos, assistindo-se ao aumento na 
actividade dos dictiossomas e a várias modificações estruturais 
do retículo endoplasmático. O estado de micrósporo tem sido con 
siderado o mais importante na ontogenia polínica, pois corres
ponde a uma fase de preparação dos organelos para a germinação 
do tubo polínico. 

Durante o desenrolar da microsporogénese, excepto no momen 
to de dissolução da camada de calose, os dictiossomas são bas
tante activos. Como se sabe, as vesículas resultantes da acti
vidade dictiossõmica parecem ser os vectores de enzimas de gran 
de importância (hidrólases) que são transportadas para diferen 
tes locais da célula. 

Nas células em diferenciação considera-se o sistema vacuo
lar como um aparelho que, entre outras, possui funções verda
deiramente mecânicas responsáveis pelos processos de turgescên 
cia e crescimento celular. Os vacúolos são os locais de reser
va não só de acumulação de constituintes celulares que devem ser 
renovados no decorrer da diferenciação mas também de material 
que deve ser modificado antes de ser utilizado.Além disto,sabe-
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se que os vacúolos apresentam também um papel de secreção co 
mo demonstrado pela presença de enzimas hidrolíticas. Estes 
factos sugeriram, no presente trabalho, o estudo da localiza
ção citoquímica de algumas fosfátases. 

Knox & HeslopHarrison (1970) descreveram alguns métodos 
citoquímicos, a nível de microscopia óptica, para a detecção e 
localização de várias enzimas na parede do grão de pólen de 50 
espécies de angiospérmicas e mostraram que a actividade de fos_ 
fátase ácida está associada com a intina celulósica, especial
mente na região dos poros. Estes autores usaram reagentes 
osmiofílicos e, como a esporopolenina que constitui a exina 
reagia com o tetrõxido de ósmio, dificilmente distinguiram a 
exina da intina ao microscópio óptico. Assim, a microscopia 
electrónica permitiu obter melhores resultados na identifica
ção de enzimas na parede do grão de pólen. A nível ultrastru
tural a actividade de fosfátase ácida (EC 3.1.3.2) foi referi 
da como presente nos micrósporos em desenvolvimento de várias 
espécies (Horvart, 1969; Knox & HeslopHarrison, 1971; Ahokas, 
1975; Vithanage & Knox, 1976, 1980; Nakamura, 1979 ; Shoup et 
ai., 1981). Estes autores admitiram que a presença desta enzi
ma estava relacionada com os estados jovens de diferenciação 
celular sendo responsável pela iniciação de formação do poro 
e deposição da camada de intina. 

Os resultados obtidos mostraram que no estado de tétrada sur 
giam depósitos densos em electrões na primexina, nos dictiosso 
mas e em pequenos vacúolos presentes na célula. No micrõsporo 
observouse a presença de depósitos electronodensos na intina, 
nos poros, nos dictiossomas e vesículas derivadas destes, sen
do os depósitos mais abundantes na intina. Nos dois testemu
nhos ensaiados (sem substrato ou meio completo e NaF) não se 
observaram indícios de reacção enzimática. 

Pela análise dos resultados obtidos sobre a presença da ■ 
fosfátase ácida parece poder admitirse que esta enzima esta
rá relacionada com a formação da camada de intina de natureza 
polissacarldica. As vesículas derivadas dos dicitiossomas pro 
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vavelmente estarão envolvidas no transporte de polissacarídeos 
para o exterior do plasmalema, dando origem ã intina. Dado que, 
neste estado da microsporogénese, o sistema vacuolar continuava a 
desenvolver-se parece plausível admitir-se que estas vesículas, 
com actividade de fosfátase ácida, têm também um papel na degra
dação de material citoplasmático para a formação do vacúolo. 

Nas células do tapete observaram-se depósitos electronicamen 
te densos localizados em alguns vacúolos. Estas células não so
freram autólise no início da microsporogénese, e por conseguinte 
a presença da actividade da fosfátase ácida nos vacúolos não po
derá ser indicativa, pelo menos naquele momento, de um processo 
degradativo que estivesse a ocorrer no citoplasma. 

Durante o desenrolar da microsporogénese em Cucumis sativus 
L. não se observou a presença de actividade de fosfátase ácida 
nas cisternas do retículo endoplasmático nem no interior do nú
cleo. Vários autores descreveram a presença desta enzima quer no 
retículo endoplasmático de células de tecidos condutores (Cates-
son & Czaninski, 1969), quer no núcleo de micrósporos e grãos 
de pólen de Allium cepa (Sánchez-Pina et ai., 1980). Boucaud & 
Suire (1978) em células em diferenciação obtiveram precipitados 
negros resultantes da reacção enzimática no retículo endoplasmá 
tico, invólucro nuclear e vacúolos. Cronshaw & Bentwoòd (1977) 
verificaram a presença desta enzima nos dictiossomas e retículo 
endoplasmático. Estes autores admitiram uma ligação do sistema 
membranoso celular com actividade fosfatãsica ácida e que os 
dictiossomas estariam envolvidos na digestão de material, levan
do â diferenciação dos vacúolos. Charvat & Esau (1975) em célu
las do xilema de Phaseolus vulgaris obtiveram depósitos negros 
de fosfátase ácida apenas nos dictiossomas e parede celular. 

Numerosos estudos têm sido realizados no sentido de determi
nar os locais de actividade de ATPase nas plantas superiores.Es
ta actividade tem sido observada nos vacúolos,retículo endoplas
mático,mitocôndrias e dictiossomas(Poux, 1966, 1967).Foi encon
trada, também, a presença de actividade de ATPase no retículo en-
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doplasmático, núcleo e membranas dos vacúolos nas células do 
floema de Pisum sativum (Bentwood & Cronshaw, 1978). Hall(1969, 
1971) observou a presença desta enzima no plasmalema, admitin
do que estava relacionada com os processos de transporte de iões. 

0 grão de pólen recebe iões do lóculo da antera e acumula-
-os no vacuoma, possivelmente por transporte activo. A íntima 
relação entre o transporte de iões através das membranas e a ac 
tividade de ATPase ligada a essas membranas tem sido muito estu 
dada,principalmente em células animais. 

Rowley e colaboradores (1973), motivados pelo interesse na 
verificação da translocação de material da fase esporófita (ta
pete) para a fase gametófita (grão de pólen), estudaram a loca
lização citoquímica de actividade ATPase em grãos de pólen de 
várias espécies. 

Ensaiou-se, no presente estudo,a localização ultrastrutural 
da actividade de ATPase (EC 3.6.1.3) e os resultados obtidos fo 
ram idênticos aos apresentados por Rowley e colaboradores (1973), 
pois observou-se a presença de depósitos electronodensos no 
plasmalema e no interior dos vacúolos. Nas vesículas e pequenos 
vacúolos não se formaram depósitos de reacção enzimática. Nas 
células do tapete também os vacúolos apresentaram reacção posi
tiva a esta enzima. No material incubado no meio sem substrato 
não se observaram depósitos electronicamente densos. A adição 
do inibidor ao meio de incubação deu também resultados idênti 
cos aos obtidos com o meio sem substrato, o que indica a ori
gem enzimática dos depósitos negros que surgem no material em 
estudo (Gilder & Cronshaw, 1973, 1974). 

De entre o grupo das hidrõlases estudou-se também a fosfá-
tase alcalina (EC 3.1.3.1), através da localização citoquímica 
ultrastrutural. Esta enzima permite que as células obtenham os 
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A actividade de fosfátase alcalina tem sido frequentemente 

referida como ausente no grão de pólen (Ahokas, 1975). Contudo, 
alguns autores como Palumbo (1953),Lewis e colaboradores (1967) 
e Martin (1968) admitiram baixos níveis de actividade de fosfá 
tase alcalina no grão de pólen. Gorska-Brylass (1965) verificou 
também a presença desta enzima no grão de pólen com uma distri 
buição homogénea em todo o citoplasma. A actividade des 
ta enzima foi de igual modo observada por Knox & Heslop-Harri 
son (1969) ao estudarem a localização de várias enzimas no grão 
de pólen de algumas espécies. Estes autores afirmaram não terem 
observado a actividade de fosfátase alcalina na parede do grão 
de pólen apenas notaram a sua presença no interior do grão de 
pólen. 

Contudo são escassas as referências da presença de activi
dade de fosfátase alcalina nas células vegetais. Em células ani 
mais, os investigadores relacionaram a presença desta enzima com 
intensos processos metabólicos associados ã diferenciação celu 
lar (Banerjee et ai., 1976; Dickson, 1978 ; Quiviger et ai., 
1980). 

Os resultados obtidos, referentes a esta enzima,nas anteras 
de Cucumis sativus L. mostraram a presença de depósitos densos 
em electrões localizados nos invólucros das mitocôndrias, dos 
plastídios e do núcleo bem como no interior das vesículas deriva 
das dos dictiossomas e nas cisternas do retículo endoplasmático. 
Não se detectaram depósitos negros ao nível do plasmalema, con
trariamente às observações efectuadas em células animais. Nas cé 
lulas do tapete a sua localização foi idêntica tendo-se observa
do também marcação positiva, de actividade de fosfátase alcalina, 
ao nível dos túbulos que formam a estrutura complexa, semelhante 
ao corpo prolamelar dos estioplastos, presente nos plastídios 
destas células. No material incubado sem substrato não se obser
varam depósitos electronicamente densos. 
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A análise dos resultados obtidos nas experiências com estas 
três fosfátases, levou a admitir que os micrósporos são células 
metabolicamente activas não só na formação da parede polínica, 
que os envolve, como na formação do sistema vacuolar. A presen
ça de hidrólases nas células é de grande importância, dado o 
seu papel na conversão de material inactivo em activo, pois es
tas enzimas estão directamente associadas a processos de auto-
fagia e heterofagia que levam ao renovamento do citoplasma, à 
diferenciação e â regulação da actividade celular. 

As profundas modificações estruturais das mitocõndrias, ob
servadas em Cucumis sativus L., podiam traduzir alterações da 
sua actividade metabólica, no entanto as fases da microsporogé-
nese,que apresentam tais mitocõndrias , são metabolicamente 
activas como foi confirmado pela presença de enzimas hidrolíti-
cas. 

Como a transformação da estrutura das mitocõndrias pudesse 
reflectir modificações da sua actividade metabólica efectuou-se 
a localização citoquímica a nível ultrastrutural da actividade 
de duas enzimas da cadeia de transporte de electrões, como a ci 
tocromo-oxidase (EC 1.9.3.1) e a desidrogênase succínica 
(EC 1 .3.99.1) . 

Para a localização citoquímica da actividade da citocromo-
-oxídase utilizou-se o DAB (diamino benzidina), como reagente 
citoquímico a nível ultrastrutural, pois pode ser oxidado pelos 
sistemas celulares originando um produto insolúvel que esponta
neamente polimeriza formando um composto que reage com o tetró-
xido de ósmio para dar origem ao designado "negro de ósmio"(Se-
ligman et ai., 1968),. 

Sabe-se que os depósitos electronicamente densos surgem nos 
locais do citocromo c e da sua oxidase,estando localizados nas 
membranas das cristas e na membrana interna do invólucro mito-
condrial. 

Em anteras de Cucumis sativus L. tratadas com o DAB obser-
vou-se a presença de numerosos depósitos electronicamente den
sos nas cristas e no invólucro mitocondrial. Curiosamente veri 
ficou-se que , nas mitocõndrias que se apresentavam profunda 



170 

mente modificadas nas zonas que não possuíam matriz e em que 
portanto se observava só o invólucro, não se formaram depósi
tos negros de reacção enzimática. Nas células do tapete as mi_ 
tocôndrias apresentaram também reacção enzimática ao níveldas 
cristas e do invólucro. Nas experiências testemunhas, usando 
quer o meio de incubação sem o DAB quer o meio completo adiei, 
onado de cianeto de potássio, as mitocôndrias apresentaram-se 
isentas de depósitos electronicamente densos. 

A incubação das anteras no meio com o DAB efectuou-se na 
obscuridade, pois este substrato por acção da luz fotoxida-se 
dando origem à formação de produtos electronicamente densos 
nos tilacóides (Porat et ai., 1978 ; Wrischer, 1978). 

Surgiram várias dificuldades na utilização da técnica de 
localização citoquímica da citocromo-oxídase pois com tempos 
muito curtos de incubação não se verificaram depósitos de re
acção positiva. Por outro lado com tempos demasiado longos o-
correu oxidação e precipitação do DAB no meio de incubação pro 
duzindo depósitos demasiado grandes e negros, estendendo-se a 
toda a matriz mitocondrial; este fenómeno tem sido designado 
por sobrecoloração (Opik, 1975). Ajustou-se para o nosso mate 
rial um tempo exacto de incubação , tendo-se verificado uma 
uniformidade nos resultados, isto é, apenas as cristas e os 
invólucros mitocondriais surgiram com depósitos electronoden-
sos. 

Dado que o cianeto de potássio inibiu a reacção admite-se 
que os produtos de reacção do DAB são devidos â actividade da 
citocromo-oxídase, de acordo com os resultados descritos por 
Chesnoy,(1974)e Opik,(1975). Porém, certos autores admitem que 
a reacção positiva é devida, de um modo geral, aos citocromos 
(Lumsden et ai., 1969); ao citocromo c (Marty, 1970); ou ain
da que a reacção que ocorre nas cristas é devida provavelmen
te ao citocromo c e no invólucro ao citocromo b5 (Novikoff & 
Goldfischer, 1969). 

Os resultados observados não provam completamente que as 
mitocôndrias estavam a funcionar plenamente sendo capazes de 
executar a fosforilação oxidativa, mas indicam que estes orga 
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nelos são capazes de realizar reacções de oxidação. As mitocôn-
drias possuem unidades funcionais, com uma série de enzimas ca
pazes de fornecer a energia necessária a toda a célula, sob a 
forma de ATP. Embora esta seja a principal função das mitocôn-
drias elas têm também uma considerável capacidade sintética. 

A desidrogénase succínica, uma flavoproteína fortemente li
gada â membrana mitocondrial interna (Lehninger, 1977), é uma 
das enzimas principais do ciclo dos ácidos tricarboxílicos as
sim como da cadeia de transporte de electrões. 

Foi detectada a presença da actividade da desidrogénase sue 
cínica, a nível ultrastrutural, nas mitocôndrias por redução<dos 
sais tetrazólios em produtos que se combinam com o chumbo ou o 
ósmio, para produzirem corpos electronicamente densos (Sedar et 
ai., 1962; Banerjee et ai., 1976 ; Athanassious et ai., 1980). 
Esta técnica foi realizada em mitocôndrias de células animais, 
contudo o método ferricianeto (Kerpel-Fronius & Hajós, 19 68) 
provou ser mais eficiente em células vegetais e com resultados 
dignos de confiança (Ekés, 1970). 

Precisamente os produtos densos em electrões, provenientes 
das reacções, surgiram exclusivamente nas mitocôndrias. O pre
cipitado preencheu as cisternas das cristas e o invólucro mito 
condrial. As mitocôndrias das células do tapete também apresen 
taram reacção positiva. A presença de depósitos negros apenas 
foi observada no material em que a incubação se efectuou sem 
prévia fixação, pois no material em que se realizou pré-fixação, 
quer com o glutaraldeído quer com o formaldeído, não se verifi
caram resultados positivos, indicando que nestes casos os fixa
dores inibiram a acção desta enzima. 

Efectuaram-se dois tipos de experiência testemunha, um em 
que se ensaiou o meio sem o substrato (suecinato) e um outro em 
que se adicionou o malonato de sódio ao meio completo.No primei 
ro caso alguns depósitos negros surgiram nas mitocôndrias,pro
vavelmente devido ã existência de suecinato endógeno.Por outro la 
do no segundo caso, em que se utilizou o meio de incubação mais 
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o inibidor, não foram detectados locais de actividade de desi-
drogénase succínica. Assim, os resultados positivos obtidos pa
recem merecer confiança. Alguns autores obtiveram depósitos ne
gros desta enzima nos invólucros nucleares (Bell, 1979) e nos 
invólucros dos plastidios (Ekés, 1981), no entanto nas anteras 
de Cucumis sativus L. apenas se observaram nas mitocôndrias. 

Os resultados obtidos, com estas duas enzimas respiratórias, 
levam a admitir que as modificações ocorridas nas mitocôndrias 
afectam profundamente a sua forma enquanto que a actividade en
zimática não parece afectada, pelo menos drasticamente, como pa 
rece poder concluir-se da existência de considerável actividade 
em duas enzimas básicas, factos que apontam para uma funcionali 
dade do processo respiratório. 
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Estudou-se o desenrolar da microsporogénese em diferentes 
condições de luz e obscuridade e para isso colocaram-se plantas 
ã luz ou na obscuridade contínua. 

Nas plantas colocadas ã luz contínua, a microsporogénese de 
senrolou-se normalmente, tendo-se observado um reduzido número 
de cristas mitocondriais e numerosas vesículas possivelmente de 
vidas à actividade dos dictiossomas. Durante a microsporogénese 
os plastídios apresentavam sempre estroma mais ou menos homogé
neo e no estado de grão de pólen jovem observava-se acumulação de 
amido. Verificou-se que os plastídios das células do tapete pos_ 
suíam a estrutura complexa de tubulos semelhante ao corpo prola 
melar dos estioplastos. 

A luz contínua provoca alterações profundas em espécies 
que não se adaptam a tais condições (Costes et ai., 1973; Des-
comps & Déroche, 1973), sendo essas modificações verificadas ao 
nível dos cloroplastos. 

Valanne (1977) verifica que no protonemata de Ceratodon 
purpurea, o crescimento e diferenciação eram muito mais rápidos 
quando submetidos ã luz contínua. 

A espécie em estudo comportou-se como uma planta cuja mi -
crosporogénese era insensível ã luz contínua pois todo o pro
cesso de formação do grão de pólen, observado a nível ultrastru 
tural,se assemelhou aproximadamente ao que se obteve em perío
dos normais de luz/obscuridade. 

Nas plantas colocadas na obscuridade contínua, durante seis 
semanas, embora a microsporogénese se efectuasse, os organelos 
citoplasmáticos apresentavam algumas alterações ultrastruturais. 
Assim, no micrósporo as mitocôndrias de forma bizarra e irregu
lar continham matriz pouco electronodensa e um número reduzido 
de cristas.0 retículo endoplasmãtico surgia em perfis pouco lon 
gos de cisternas dilatadas com material no interior.Neste mes-
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mo estado da microsporogénese observavam-se perfis de retículo 
endoplasmático em arranjos paralelos e com uma disposição regu
lar dos ribossomas ao longo das suas membranas, verificando-se 
frequentemente uma aproximação do retículo endoplasmático com o 
invólucro das mitocôndrias. Também se observavam configurações 
tipo "nebenkern" de retículo endoplasmático, quer nos micróspo-
ros em desenvolvimento quer nas células do tapete. Os plastídi-
os foram sempre observados sob a forma de proplastídios. 

Lefort (1964) admitiu que tratamentos prolongados na obscu
ridade provocavam em Euglena modificações profundas das mitocôn 
drias e um desaparecimento dos plastídios. As mitocôndrias au
mentavam de dimensões e apresentavam cristas numerosas, frequen 
temente agregadas em feixe e em disposição concêntrica a limitar 
áreas da matriz menos densas em electrões.Lefort concluiu das 
suas observações que a obscuridade provocava um aumento das re
acções de fosforilação oxidativa na ausência da fotossíntese. 

As alterações observadas, no retículo endoplasmático dos mi 
crósporos de Cucumis sativus L., possivelmente reflectem altera 
ções no metabolismo da célula. 0 ciclo mitocondrial, que se ob
servou durante a microsporogénese normal, processou-se do mesmo 
modo quando as plantas foram submetidas ã luz ou à obscuridade 
contínua. Igualmente todo o desenrolar normal da microsporogéne 
se não foi alterado. 

Os factos observados levam a concluir que quer o desenrolar 
da microsporogénese quer as modificações que ocorrem nas mito
côndrias são independentes da ausência ou da presença de luz con 
tínua. 
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Efeitos de agentes químicos 

Quando se submeteram as anteras ã acção do cloranfenicol e 
cicloheximida, conhecidos inibidores da síntese proteica, os 
resultados obtidos, ao fim de 24 horas de tratamento, não dife 
riram muito de uma droga para outra. 

Inicialmente, pela acção daquelas drogas, as mitocôndrias 
surgiam com matriz electronodensa e desorganização das cristas. 
No entanto, enquanto que a cicloheximida, posteriormente, pro
vocava uma condensação da matriz, redução do tamanho das cris
tas e dilatação das suas cisternas, o cloranfenicol induzia a 
formação de mitocôndrias de perfis irregulares, matriz clara 
e algumas cristas em forma de anel. Os dictiossomas surgiam 
com fraca actividade e o retículo endoplasmático estava muito 
fragmentado, não havendo alterações na população dos ribosso-
mas. 

Quando se usava a cicloheximida a população ribossomal do 
citoplasma surgia bastante reduzida, os dictiossomas eram me
nos activos e o retículo endoplasmático era pouco abundante. 

A estrutura complexa de túbulos, presente no estroma dos 
plastídios das células do tapete, apresentava-se profundamen
te desorganizada pela acção do cloranfenicol e da cicloheximi. 
da no entanto a alteração verificou-se mais rapidamente com 
o cloranfenicol. Esta alteração, provavelmente, será devida a 
uma utilização mais rápida do material acumulado nesses comple 
xos tubulares. 

0 cloranfenicol é um inibidor da síntese proteica que ocor 
re nos ribossomas das mitocôndrias e plastídios e a ciclohexjL 
mida é um inibidor da síntese proteica que ocorre nos ribosso
mas citoplasmáticos. 

Embora as mitocôndrias e os plastídios contenham DNA , RNA 
e possuam todos os componentes necessários ã síntese dos áci
dos nucleicos e proteínas, existem certas proteínas destes or 
ganelos que são sintetizadas no citoplasma. 
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Segundo Smith e colaboradores (1970), as mitocôndrias por 
acção do cloranfenicol surgem em configuração condensada, re
sultante da inibição da síntese proteica mitocondrial, não ha
vendo contudo alterações na respiração nem fosforilação oxida-
tiva. 0 efeito primário deste antibiótico tem sido descrito co 
mo seja a perda das cristas mitocondriais, no entanto efeitos 
secundários têm sido descritos como sejam a formação de mito -
côndrias gigantes ou a redução em número e alterações na orien 
tacão das cristas, surgindo em arranjos circulares (Adoutte et 
ai.;, 1972; Smith-Johannsen & Gibbs, 1972; Kislev et ai., 1973; 
Lunger & Clark, 1979). Em Cucumis sativus L., pela acção do 
cloranfenicol, observou-se primeiramente uma densificação dama 
triz e desorganização das cristas, e com tempos prolongados de 
permanência neste inibidor assistiu-se a uma redução na opaci
dade electrónica da matriz e uma desorganização das cristas ob-
servando-se frequentemente formas em anel. Estas modificações 
estruturais parecem ser consequência de uma inibição da sínte
se proteica e na cadeia respiratória. o facto de a forma da 
mitocõndria não se alterar,pela acção do cloranfenicol,e apenas 
surgirem modificações ao nível das cristas, deve ser devido ao fac 
to de a membrana exterior do invólucro mitocondrial poder ser 
formada na ausência da síntese proteica específica da mitocôn -
dria,enquanto que a membrana interna se comporta diferentemente. 
O cloranfenicol, possivelmente,inibe a síntese de proteínas ne
cessárias ao arranjo das cristas e daí a sua redução e por ve
zes o seu completo desaparecimento. 

0 cloranfenicol,em meios de cultura,não inibiu o desenrolar 
da microsporogénese havendo apenas a salientar a deposição ir
regular da esporopolenina ã volta dos micrósporos, surgindo uma 
parede exínica modificada sem tecto e sem báculas. Esta deposi. 
ção irregular da parede do grão de pólen surgiu provavelmente 
devido a um efeito secundário resultante da inibição da respira 
ção e consequente diminuição de energia necessária. 
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As alterações observadas nas células polinicas das anteras 

inoculadas em meios de cultura eram idênticas ãs observadas 
nas células polínicas de anteras retiradas das hastes florais 
cujas extremidades estavam mergulhadas na solução de cloranfeni. 
col. Assim, as mitocôndrias dividiam-se , pois surgiam formas 
mais ou menos esféricas. No entanto,verificava-se que o núcleo 
não se havia dividido corroborando os resultados obtidos por 
Smith-Johannsen & Gibbs (1972). Com tempos mais longos de trata 
mento assistia-se a uma degenerescência dos organelos citoplas-
máticos. 

Quando se fizeram actuar estes inibidores em culturas de an 
terás obtiveram-se maiores alterações com a cicloheximida, ten 
do-se assistido a uma paragem no desenrolar da microsporogénese. 
Inocularam-se anteras contendo células polínicas em telofase II 
e verificou-se que ocorria a citocinese incompleta tendo havido 
simultaneamente a deposição da primexina de tal modo que se ob
servaram os quatro micrósporos, resultantes da méiose, rodeados 
por esta camada polissacarídica. 

Curioso também, foi o aparecimento de grãos de amido nos 
plastídios das células da parede da antera incluindo as células 
do tapete. Este facto não pode ser devido à presença de sacaro
se nos meios de cultura, pois este meio foi ensaiado com outros 
inibidores adicionados e nunca ocorreu acumulação de amido. No 
entanto com períodos mais longos de tratamento (7 horas de incu 
bação das anteras em meios de cultura) já não se observou amido 
nos plastídios dessas células. Dadas as condições em que ocorreu 
essa acumulação de amido é difícil explicar a formação deste hi 
drato de carbono nas células da parede pois,provavelmente,terá 
sido devida indirectamente,ã presença da cicloheximida. 

Existem outras acções da cicloheximida não relacionadas com o 
seu efeito primário na síntese das proteínas, actuando nos ribos 
somas citoplasmáticos. 

Segundo alguns autores a cicloheximida parece alterar o con 
sumo do oxigénio em vários tecidos vegetais, assistindo-se a uma 
marcada especificidade na toxidade em várias espécies vegetais 
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(Sinillie et al., 1967). A cicloheximida nos tecidos vegetais 
pode interferir com a transferência de energia (Garber et al., 
1973). Estes autores verificaram ainda que baixas concentra
ções podiam numas espécies diminuir a respiração e noutras es
timulá-la. 

A cicloheximida inibe a síntese proteica nos ribossomas ci 
toplasmáticos e existem numerosas proteínas mitocondriais que 
são sintetizadas no citoplasma, podendo-se assim explicar as 
alterações observadas nas mitocôndrias. Em Cucumis sativus L. 
verificou-se não só uma condensação da matriz mitocondrial e 
redução do tamanho das cristas com dilatação das suas cister
nas mas também uma diminuição da população dos ribossomas ci-
toplasmáticos. 

0 brometo de etídio tem sido muito utilizado, pela sua ac
ção na síntese do DNA e RNA mitocondrial, devido às suas molé
culas se intercalarem entre os pares de bases do DNA e assim 
modificar a sua estrutura (Leibowitz, 1971 ; Nass, 1972). 

Consequentemente, o brometo de etídio produz variações nas 
propriedades bioquímicas e fisiológicas das mitocôndrias (Ke -
Herman et ai., 1969), incluindo a inibição da síntese de pro
teínas mitocondriais (Lenk & Penman, 1971). Admite-se que es
tes efeitos são os responsáveis pelas alterações observadas na 
ultrastrutura da mitocôndria (Soslau & Nass, 1971; King et ai., 
1972; Meyer et ai., 1972; Risueno et ai., 1975; McGill et ai., 
1976 ; Lunger & Clark, 1979). Também têm sido detectadas alte
rações na estrutura nuclear, provavelmente,, como resultado da 
interacção do brometo de etídio com o DNA nuclear (Risueno et 
ai., 1972; Nass, 1972; Flickinger, 197 3 ;' Lord & Lafontaine, 
1973) ou como efeito secundário resultante da alteração do me 
tabolismo mitocondrial. Smith-Johannsen e colaboradores (1980) 
verificaram que o brometo de etídio não inibia a divisão celu 
lar apenas provocava uma diminuição do rRNA mitocondrial e do 
número de cristas. 

Ao estudar-se a acção do-brometo de etídio,nos organelos 
citoplasmáticos durante a microsporogénese,observou-se que quan-
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do se ensaiaram concentrações baixas (50 jug/ml), as alterações 
não foram muito evidentes, embora não se observasse divisão nu 
clear. No entanto, ao fim de 24 horas de tratamento utilizando 
concentrações cerca de 100 /jg/ml, as mitocôndrias apresentavam 
contornos irregulares , matriz clara e cristas irregulares com 
dimensões reduzidas. Além disso, observou-se a presença de com 
plexos densos na matriz mitocondrial, parecendo corresponderem 
aos descritos por McGill e colaboradores (1973, 1976), Lord 
(1974), Risueno e colaboradores (1975) e Lunger & Clark (1979). 
Segundo estes autores, estes complexos ocorrem como resultado 
de inibição mitocondrial e representam uma acumulação de macro-
moléculas, incluindo brometo de etídio, DNA mitocondrial e pro
teínas . 

Os diversos autores,que estudaram a acção do brometo de etí 
dio, sugerem que este inibidor tem a capacidade de provocar o 
alargamento da mitocôndria, diminuição das cristas além da for
mação de corpos electronicamente densos na matriz mitocondrial. 
A redução das cristas mitocondriais parece ser devida â redução 
ou perda dos citocromos a+a3 e b (Soslau & Nass, 1971). 

Curiosamente,no nosso material as mitocôndrias,que se obser 
varam no micrósporo, surgiam profundamente modificadas ten 
do o brometo de etídio apenas provocado o aparecimento de mito
côndrias de perfis irregulares, matriz clara e cristas muito re 
duzidas, com acumulação de complexos escuros na matriz. 

Os plastídios das células do tapete, apresentavam a estrutu 
ra complexa de túbulos muito alterada. 

Ensaiou-se o DCMU, para se verificar o desenrolar da micros 
porogénese, e observou-se que quando aplicado em estados inici
ais da microsporogénese provocava alteração no metabolismo das 
células polínicas. 

Este inibidor foi ensaiado quer mergulhando extremidades de 
hastes florais directamente na solução quer através de nebuli
zações sobre plantas envasadas. No primeiro caso verificou-se 
que, após 24 horas de tratamento, as mitocôndrias presentes nas 
células polínicas,embora de grandes dimensões , apresentavam 
sempre matriz bastante clara com algumas formações elec -



180 

tronicamente densas e cristas bastante reduzidas em arranjos cir 
culares. Com tempos longos de tratamento as modificações ultras 
truturais acentuaram-se, estendendo-se também aos plastldios. 

Quando se usou o DCMU em nebulizações , ao fim de 24 horas, 
observou-se um desenvolvimento acentuado das cristas mitocon-
driais dispondo-se paralelamente ao invólucro mitocondrial. Por 
outro lado, ao fim de 7 2 horas, surgiam no citoplasma grandes 
perfis membranares dispostos em arranjos paralelos, que se as
semelhavam a perfis mitocondriais em degenerescência. Na mesma 
célula ocorriam mitocôndrias de pequenas dimensões com um sis
tema de cristas bem desenvolvido. Os plastídios das células do 
tapete eram proplastídios cuja estrutura complexa,semelhante ao 
corpo prolamelar, surgia bastante desorganizada. Além disso, 
possuiam lamelas isoladas em número reduzido mas com cister 
nas muito dilatadas. 

Ã medida que prosseguiram as nebulizações observou-se que no 
micrósporo em fase de redução vacuolar não ocorria a divisão nu
clear, embora se efectuasse a divisão das mitocôndrias e dimi
nuição do volume dos vacúolos. Efectivamente observavam-se mito 
côndrias de forma mais ou menos arredondada e de pequenas dimen 
soes. Como não se formou o grão de pólen não se observou amido 
nos plastídios. 

As alterações induzidas pelo DCMU nas mitocôndrias,têm sido 
atribuídas â sua acção na respiração provavelmente pela inibi -
ção da oxidação do citocromo b (Colson et ai., 1977). 

Calvayrac e colaboradores (1979), quando submeteram cultu
ras de Euglena gracilis ã acção do DCMU, obtiveram resultados 
idênticos aos que se descreveram em Cucumis sativus L., pois es 
tes autores igualmente verificaram alterações nas mitocôndrias 
e nos plastídios. 

Como se observou, as mitocôndrias começavam a exibir extensas 
cristas e uma intensificação do seu sistema lamelar em arranjos 
paralelos, resultados estes já citados na literatura (Morisset, 
1974; Bomsel & Calvayrac, 1978; Cossentini, 1978). Esta dispo 
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sição das cristas em arranjos paralelos, segundo estes autores, 
traduz uma adaptação funcional a uma diminuição na actividade 
respiratória. Os plastídios apresentavam tilacóides muito ves_i 
culares; estas alterações, ao nível dos cloroplastos, observa
das por Calvayrac e colaboradores parecem estar relacionadas 
com a acção do DCMU no transporte de electrões e na síntese de 
clorofilas, ácidos gordos e galactolípidos presentes nas mem
branas dos cloroplastos. 

As alterações observadas nas mitocôndrias provavelmente 
são devidas a outros efeitos indirectos do DCMU, além da inibi, 
ção directa na cadeia de transporte de electrões, que afectam 
também o metabolismo geral das células e consequente crescimen 
to. 

0 interesse em ensaiar o 2,4-dinitrofenol foi devido ao co 
nhecimento do facto de que certos agentes químicos afectam o 
funcionamento das mitocôndrias por dissociação da oxidação e 
fosforilação induzindo assim modificações estruturais nestes 
organelos. 

Em Cucumis sativus L. ensaiou-se o 2,4-dinitrofenol quer 
mergulhando extremidades de hastes florais na solução com a dro 
ga quer inoculando as anteras em meios de cultura que continham 
o 2,4-dinitrofenol. 

Os ensaios efectuados permitiram verificar que as altera -
ções observadas nas anteras em meios de cultura eram mais pre
nunciadas pois a microsporogénese não se processava,tendo-se 
observado ao fim de 4 horas de tratamento uma grande vesicula-
ção no citoplasma cujas vesículas derivaram provavelmente do 
retículo endoplasmático rugoso e liso. As mitocôndrias apresen 
tavam perfis irregulares, matriz clara e cristas vesiculares. 
Nas células do tapete observou-se um grande desenvolvimento do 
retículo endoplasmático rugoso surgindo em arranjos paralelos. 
Ao fim de 24 horas de tratamento os organelos apresentavam si
nais de degenerescência progressiva. 

O tratamento efectuado em hastes florais provocava altera-
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ções muito semelhantes ãs descritas na literatura (Morisset, 
1974; Ganote et ai., 1980 ; Turturro & Shafiq, 1981). Essas mo 
dificações envolviam a total morfologia da mitocôndria, sua for 
ma, dimensão, densidade da matriz e configuração das cristas. 

No micrósporo as mitocôndrias, embora de grandes dimensões, 
possuiam matriz condensada, cristas muito desenvolvidas e dila
tadas . 

No micrósporo em fase de redução vacuolar as mitocôndri
as dividiram-se surgindo em maior número e de pequenas dimen -
soes e, curiosamente, as mitocôndrias resultantes da divisão 
apresentavam matriz pouco densa e raras cristas. No entanto,não 
ocorria divisão nuclear o que levou a admitir que o 2,4-dinitro 
fenol impediu a divisão nuclear (Sawada & Rebhun, 1969) . 

Como o 2,4-dinitrofenol interferiu com o aspecto geral da 
mitocôndria, a configuração condensada que se observou pensa-
-se ser devida possivelmente ao seu efeito dissociador da ca -
deia respiratória (Muscatello et ai., 1972, 1975 , 1978). 

Nos micrõsporos em desenvolvimento, também se observaram 
"nebenkerns" de retículo endoplasmático rugoso ; resultado coin 
cidente com o obtido por Podbielkowska e colaboradores (1975) 
após tratamento com 2,4-dinitrofenol. 

A citocalasina B actua como inibidor específico da função 
dos microfilamentos pela sua interacção com as proteínas con-
trácteis (Wessells et ai., 1971). 

Sabe-se que tratamentos efectuados com citocalasina B afec 
tam o estado ou organização dos microfilamentos nas células e 
tecidos, resultando numa alteração das várias funções associa
das com esses microfilamentos. A actividade metabólica e o me
canismo molecular,que envolvem as alterações ocorridas na ul -
trastrutura e mobilidade dos organelos citoplasmáticos, não es
tão ainda perfeitamente reconhecidas, embora grande número de 
experiências tenham sido realizadas, utilizando a citocalasina 
B. Além desta droga afectar a forma da célula, formação da pa-
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transporte de glucose para o interior da célula (Lin & Spudich, 
1974 ; Jung & Rampai, 1977), sabe-se também que actua princi
palmente como inibidor de alguns processos móveis tais como,mo 
vimentos citoplasmãticos (Mascarenhas & Lafountain, 1972), movi 
mentos de organelos/como cloroplastos (Wagner et ai., 1972) e mi 
tocôndrias (Kuroiwa &Takahashi, 1980 ; Lockhausen & Kristen, 
1983), e migração de vesículas de Golgi (Mollenhauer & Morre, 
1976; Picton & Steer, 1981 ; Lockhausen & Kristen, 1983). 

As mitocôndrias estão sujeitas a alterações na sua acividade 
respiratória e fosforilativa que se traduzem em modificações na 
sua forma e volume e admite-se que essas alterações sejam de
vidas à presença, nas mitocôndrias, de proteínas contrácteis (Ar
cos et ai., 1 967) . 

Kuroiwa & Kuroiwa (1980) ensaiaram a acção da citocalasina 
B durante a divisão mitocondrial que ocorre normalmente em Phy-
sarum. Estes autores mostraram que este inibidor metabólico 
impedia a divisão das mitocôndrias, com a ausência de formas 
amebóides, e admitiram que esta inibição era devida a uma des
truição da função das proteínas contrácteis presentes nas mito
côndrias . 

Ensaiou-se a acção da citocalasina B mergulhando hastes fio 
rais directamente na solução ou inoculando as anteras, contendo 
células polínicas em estados iniciais da microsporogénese, nos 
meios de cultura com o inibidor. 

As nossas observações de material tratado com a citocalasi
na B mostraram que, 24 horas após tratamento, as mitocôndrias 
presentes nas células em fase de tétrada, eram de pequenas di
mensões e forma mais ou menos arredondada. Este facto levou 
a acreditar que a citocalasina tivesse impedido a formação de 
mitocôndrias gigantes modificadas. No entanto, ao fim de 48 horas 
de tratamento,as mitocôndrias surgiram modificadas,apresentando 
formas gigantes e com vários enclaves citoplasmáticos.Nestas cé
lulas observou-se uma acentuada actividade dos dictiossomas,com 
a formação de numerosas vesículas a rodear os sáculos.Parece, des 
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te modo poder admitir-se que a citocalasina B inibe o movimen 
to das vesículas Golgianas, pois observavam-se nas proximidades 
dos sáculos. 

Após 7 2 horas de tratamento com este inibidor não se obser 
vou actividade dos dictiossomas e nas mesmas células apenas o 
retículo endoplasmático se apresentava alterado, formando perfis 
paralelos e concêntricos tipo "nebenkern". 

Observaram-se também, perfis finos e longos de cisternas 
de retículo endoplasmático em arranjos paralelos e nas proximi 
dades das mitocôndrias, não havendo a assinalar a presença de 
zonas de contacto entre as membranas do retículo endoplasmáti
co e a membrana externa do invólucro mitocondrial. 

Os micrõsporos em fase de redução do sistema vacuolar apre
sentavam mitocôndrias de pequenas dimensões e de forma mais ou 
menos arredondada, o que contradiz os resultados descritos por 
Kuroiwa & Kuroiwa (1980) que a citocalasina B inibia a divisão 
mitocondrial. 

Os fenómenos que presidem à formação da parede do grão de 
pólen não foram afectados. 

Nos micrõsporos de Cucumis sativus L. a citocalasina B ape
nas provocou uma inibição da migração das vesículas, derivadas 
dos dictiossomas, para outros locais da célula e um aumento de. 
perfis de retículo endoplasmático. 

Curiosamente, a citocalasina B usada em meios de cultura pa 
rece ter efeitos tóxicos nas células , provavelmente 
derivados de uma elevada concentração utilizada. As tétra-
dasyapós 24 horas de permanência em meio de cultura, apresenta
vam mitocôndrias de matriz condensada, cristas longas e dilata
das e o retículo endoplasmático liso e rugoso surgia com as eis 
ternas também bastante dilatadas. Posteriormente, assistiu-se a 
uma paragem no desenrolar da microsporogénese e as células poli 
nicas mostravam sinais de degenerescência. 

A colquicina é um alcalóide, inibidor específico dos micro
tubules devido à ligação directa destes com as subunidades pro
teicas . 

Nas células vegetais a colquicina tem sido bastante ensai-
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ada com o fim de explicar a interacção dos microtubules com 
certos aspectos do desenvolvimento celular. Os microtubulos das 
células vegetais podem desempenhar funções relacionadas com o 
movimento das células, movimento intracelular dos vários orga-
nelos citoplasmáticos, formação da parede celular, manutenção 
da forma da célula, divisão celular e vários aspectos da dife
renciação celular (Newcomb, 1969; O'Brien, 1972; Olmsted & Bo-
risy, 1973 ; Hepler & Palevitz, 1974). 

Sabe-se que para despolimerizar os microtubulos das células 
vegetais são necessárias concentrações relativamente altas des
te alcaloïde, que por sua vez poderão afectar a actividade ce
lular, através de mecanismos provavelmente não relacionados com 
a sua acção directa nos microtubulos (Hart & Sabnis, 19 76) . Des 
te modo os resultados obtidos,por vezes,são difíceis de inter
pretar devido ãs altas concentrações que se devem usar nas cé
lulas vegetais. 

Ensaiou-se a colquicina quer em solução aquosa quer em tam 
pão fosfato e neste caso, a colquicina provocava alterações mais 
profundas ao fim de relativamente pouco tempo de tratamento(cer 
ca de 5 horas). Parece pois poder admitir-se que o tampão fosfa 
to teve influência na actividade da colquicina. Pelo contrário, 
Margulis e colaboradores (1969) admitiram que o tampão Tris tor 
nava a colquicina inactiva. 

Assim,usando a colquicina em solução aquosa, as alterações fo 
ram ocorrendo mais lentamente. Após 24 horas de tratamento obser 
varam-se, nos micrósporos, abundantes dictiossomas com numerosas 
cisternas empilhadas parecendo em fraca actividade, devido ã au
sência de vesículas de secreção. As mitocôndrias não surgiam com 
modificações na sua forma e dimensão, apenas exibiam matriz densa 
em electrões e número reduzido de cristas de pequenas dimensões. 
Contudo, o retículo endoplasmático apresentava-se muito abundante 
pois,após 48 e 72 horas de tratamento,observaram-se configurações 
paralelas e concêntricas tipo "nebenkern". Os plastídios/ presen
tes nas células do tapete, apresentavam a estrutura complexa de tú 
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bulos mais compacta, com deposição de material electronodenso 
no seu interior. 

A colquicina não impediu a divisão das mitocôndrias tendo-
-se assistido, no microscópio em fase de redução do sistema va
cuolar, â presença de numerosas mitocôndrias de pequenas dimen
sões e forma mais ou menos arredondada. 

Com tempos de tratamento superiores a 72 horas observaram-
-se alterações mais acentuadas. Assim, o retículo endoplasmãti 
co surgia mais abundante em perfis paralelos e/ou concêntricos; 
a deposição da parede do grão de pólen ocorria irregularmente, 
afectando a nexina 2 e inibindo a formação da nexina 3 e intina. 
A camada que constitui a nexina 2 depositava-se irregular -
mente, observando-se zonas em que não ocorria a sua deposição. 

Moskalewski e colaboradores (1975) mostraram que a colquici 
na provocava a dissociação dos dictiossomas com redução do nú
mero de sáculos. Os nossos resultados diferiram dos apresenta
dos por estes autores, dado que os dictiossomas apareciam for 
mados por um grande número de cisternas embora em fraca activi 
dade secretora. 

As modificações observadas ao nível do retículo endoplas -
mático são idênticas às descritas para células tratadas também 
com a colquicina (Dexheimer, 1966a ; Mesquita, 1966). 

As alterações,observadas nas células polinicas, não pare
cem ser resultantes da acção directa da colquicina mas sim de 
efeitos secundários. Sabe-se que a colquicina estimula a sínte 
se de ácidos nucleicos o que provoca uma utilização muito rápi 
da de ATP e portanto uma diminuição de energia, que por sua vez 
pode provocar perturbações mais ou menos acentuadas nos procès 
sos metabólicos. Estas alterações podem explicar as observadas 
ao nível do retículo endoplasmático e dos dictiossomas e tam
bém a formação irregular e incompleta da parede do grão de pó 
len. 

A maior parte dos inibidores da respiração mitocondrial e 
fosforilação, assim como agentes dissociadores,têm sido acusa 
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dos de atrasar, ou até inibir, a mitose em células animais. 
Desconhece-se o mecanismo que envolve esta inibição, masypresu 
mivelmente/será devido ã produção de baixos níveis de ATP que 
são inferiores aos exigidos para desencadear a divisão nuclear. 

Estudos realizados com a rotenona, um inibidor respiratório, 
levaram ã conclusão que este alcalóide também inibe a mitose e 
que a paragem de divisão nuclear se realiza segundo um mecanis 
mo semelhante ao provocado pela colquicina, ou seja, provoca 
uma incapacidade de associação dos microtubules para formarem 
o fuso acromático. 

Dado que a rotenona é um inibidor da respiração, bloquean
do o transporte de electrões entre a flavoproteína e o citocro 
mo b, as células submetidas â sua acção, provavelmente, ficam 
sujeitas a baixos níveis de ATP. Com a finalidade de saber se 
a microsporogénese se realiza com baixos níveis de ATP, ensai-
ou-se a acção da rotenona na concentração de 5 mg/l uma vez 
que Barham & Brinkley (1976a, b) utilizaram esta concentração 
em células animais tendo obtido resultados positivos. 

Em Cucumis sativus L. verificou-se que a rotenona, na con
centração ensaiada, necessitava de tempos longos de tratamento 
para as células reagirem â sua acção. Após 72 horas de trata
mento as células, em fase de tétrada, possuiam mitocõndrias de 
matriz condensada e cristas dilatadas. 0 retículo endoplasmáti 
co, predominando o tipo liso, surgia em perfis longos com cis
ternas dilatadas por vezes;observando-se em disposição circu
la^ envolvendo algum citoplasma. 

No micrõsporo as mitocõndrias tinham formas e dimensões se 
melhantes ao controlo e apresentavam vários enclaves citoplas-
mãticos. No entanto, a matriz era pouco electronodensa e as 
cristas, em configuração normal, eram pouco desenvolvidas.Cu
riosamente, nestas mesmas mitocõndrias observaram-se também ai 
gumas cristas bastante modificadas. Estas cristas eram consti
tuídas por duas lamelas paralelas de 6,6 a 9 nm de espessura 
•medindo as cisternas de 11 a 13 nm. As lamelas formavam uma es 
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trutura aparentemente rígida e observações em grande ampliação 
permitiram verificar que as membranas,que as constituíam, eram 
onduladas e se apresentavam ligadas entre si por estrias, que 
se dispunham com uma periodicidade constante, que com elas fa
ziam um ângulo de 45°. As estruturas rígidas assim formadas 
ora se dispunham rectilineamente através da matriz ora se apre 
sentavam encurvadas e neste caso o encurvamento seria possivel 
mente provocado pela adaptação das estruturas às variações da 
forma das mitocõndrias. De salientar que nas mitocôndrias sur
giam, por vezes, conjuntos constituídos por várias cristas mo
dificadas associadas entre si em arranjos paralelos; casos se 
observaram em que uma mesma mitocôndria exibia vários arranjos 
com diferentes orientações. 

Nos micrósporos vacuolizados o retículo endoplasmãtico era 
bastante abundante apresentando cisternas dilatadas. Simulta
neamente observavam-se agrupamentos de retículo endoplasmático 
rugoso em estruturas paralelas e concêntricas tipo "nebenkern". 

Nos micrósporos em fase de redução do sistema vacuolar ob-
servava-se grande número de mitocôndrias, de pequenas dimensões 
e forma mais ou menos arredondada, resultantes da divisão das 
mitocôndrias gigantes que existiam no estado anterior da micros 
porogénese. A matriz daquelas mitocôndrias era condensada e as 
cristas dilatadas. Nestes micrósporos não se observou divisão 
nuclear. 

A rotenona não alterou a morfologia da estrutura complexa 
de túbulos presente nos plastídios das células do tapete, embo 
ra se observassem algumas lamelas de cisternas dilatadas bem 
como a presença de glóbulos osmiofílicos. 

A inibição da divisão nuclear e o aparecimento do retículo 
endoplasmático liso com cisternas bastante dilatadas foram tam 
bém observados por Barham & Brinkley (1976a, b ) . 

A presença de "nebenkerns" de retículo endoplasmático rugo 
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so surgia frequentemente nestas células da microsporogénese, 
quando submetidas a condições que se sabe alterarem o metabolis
mo. Além da rotenona, também a obscuridade, o 2,4-dinitrofenol, 
a citocalasina B e a colquicina levavam ao aparecimento destas 
configurações de retículo endoplasmático. Vários autores admi
tiram que estas formações podem ser devidas à anaerobiose pro-
vacada (Gavaudan et ai., 1960 ; Morisset, 1973), ã adição de 
antibióticos (Dexheimer, 1966a), à inibição respiratória pro
vocada pela adição de 2,4-dinitrofenol (Podbielkowska et ai., 
1975 ; Morisset, 1983), â acção de agentes mitoclásicos (Dex
heimer, 1966b ; Mesquita, 1966 , 1968), ã adição de uma solu
ção salina ao meio de crescimento (Cossentini, 1978) e ainda 
sob condições de frio (Kimball & Salisbury, 1973). Semelhantes 
aspectos foram também observados em células vegetais em condi
ções normais de desenvolvimento (Nougarede, 1963; Hebant, 1969; 
Esau & Gill, 1971; Dereuddre, 1972; Abreu & Dexheimer, 1973; 
Kristen, 1977). O seu significado tem sido muito controverso 
mas, na maioria dos casos, o aparecimento destes "nebenkerns" de 
retículo endoplasmático é transitório e traduz , possivel
mente, uma modificação passageira do seu metabolismo (Abreu & 
Dexheimer, 1973) ou grande actividade secretora (Esau & Gill, 
1971; Kristen, 1977) . 

Em alguns casos as formações de retículo endoplasmático, ti 
po "nebenkern", surgiam nas células quando o nível de produtos 
derivados da respiração, provavelmente ATP, era limitado ou 
mesmo nulo. Estes casos ocorriam em condições de anaerobiose 
ou devido ã acção de inibidores que afectavam a respiração, ou 
mesmo quando as células apresentavam uma exaustão de produtos 
após uma grande actividade metabólica. 

Para certos autores a reorganização do retículo endoplas
mático, tomando a configuração de "nebenkern '* pode significar 
um processo de adaptação e protecção das células a condições 
que lhes são adversas. 
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Pela acção da rotenona surgiam modificações nas cristas mi 
tocondriais quando as mitocôndrias se apresentavam modificadas, 
pois nos outros estados da microsporogénese apenas se observa -
ram mitocôndrias de matriz condensada e cristas dilatadas. 

Como se descreveu- surgiam, no interior das mitocôndrias, ai 
gumas cristas aparentemente rígidas e cristas de configuração 
normal, observando-se frequentemente em continuidade. 

Alguns investigadores descreveram formações lamelares em ar 
ranjos paralelos no interior das mitocôndrias e sugerem que es
tas formações derivam das cristas (Jézéquel, 1959 ; Watrach, 
1964). Na literatura existem várias descrições sobre o apareci
mento de arranjos membranares paralelos no interior das mitocôn 
drias e segundo alguns autores representam uma resposta a condi, 
ções anormais,provocadas por adição do cloranfenicol,tratamentos hormonais, 
envenenamento pelo chumbo, intoxicação com o cobre ou sais de 
amónio ou ainda dietas deficientes em proteínas (Jézéquel, 1959; 
Watrach, 1964; Adoutte et ai., 1972; Tuchweber et ai., 1972). 

Estruturas semelhantes âs que observamos nas mitocôndrias 
dos micrósporos de Cucumis sativus L.,sob a acção da rotenona, 
foram descritas em várias células ocorrendo ocasionalmente sem 
tratamento, quer em células vegetais como raízes de feijão (New 
comb et ai., 1968) quer em diversas células animais (Tani et ai., 
1971; Hall & Crane, 1971 ; Witalinski & Goniakowska-Witaliríska, 
1981). Para estes autores, estas estruturas não significam uma 
resposta a qualquer agente estranho, apenas se podem incluir em 
tantas outras modificações que ocorrem ocasionalmente nas mito
côndrias e que são provavelmente devidas a condições adversas. 

São curiosos os resultados apresentados por Nathaniel (1980) 
pois,este autor, refere a presença de arranjos paracristalinos 
das cristas mitocôndriais nas células da tiróide de ratos nor -
mais e ratos submetidos a gonadactomia. Este autor relacionou 
a presença destas estruturas com o estado de divisão das mito -
côndrias e admitiu um possível papel destas estruturas na res -
piração e estado funcional da mitocôndria. Será portanto de ex-
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cluir a hipótese de se tratar de um processo degenerativo, tal 
como referem alguns autores (Jézéquel, 1959; Watrach, 1964). 

A presença das cristas,, aparentemente rígidas, tem sido rela
cionada com a configuração do estado ortodoxo do ciclo de ener
gia durante a divisão mitocondrial. Provavelmente,será um pro
cesso de a mitocôndria poder utilizar a energia de acordo com a 
exigência funcional do meio. Este fenómeno de adaptação poderá 
ter um papel importante no restabelecimento e na função normal 
da célula. Estes argumentos poderão servir para explicar a pre
sença das cristas aparentemente rígidas nas mitocôndrias, perten 
centes aos micrósporos de Cucumis sativus L., uma vez que estes 
organelos estão em fase de divisão. 

Adoutte e colaboradores (1972) obtiveram estruturas idênti
cas em material submetido ao cloranfenicol e admitiram serem de 
vidas a um efeito secundário deste inibidor. No nosso material 
estas estruturas não são observadas quando as anteras foram sub 
metidas ao cloranfenicol ou a qualquer outro inibidor metabóli
co. 

A presença das cristas aparentemente rígidas,em material 
submetido ã acção da rotenona, poderá ser consequência de uma interfe
rência deste inibidor com algumas das actividades enzimáticas 
das mitocôndrias.Tal como admitiu Nathaniel (1980) será pois um 
processo de a mitocôndria poder utilizar a energia necessária 
para a sua divisão pois no estado seguinte da microsporogénese, 
após divisão das mitocôndrias,não foram observados tais arran
jos das cristas, surgindo mitocôndrias de matriz condensada e 
cristas dilatadas como resposta ã rotenona. 

Dos estudos efectuados sobre a acção do campferol na germi
nação dos tubos polínicos, sabe-se que este flavonõide tem uma 
acção estimulante ou inibidora conforme a concentração utiliza
da. A sua acção inibidora verifica-se ao nível de algumas reac
ções, provocando a produção de baixos níveis de ATP segundo um 
efeito dissociador. 
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Ensaiou-se o campferol utilizando uma concentração muito 
próxima da indicada por Sedgley(1975) e que este autor considerou 
como sendo a mais apropriada para estimular a germinação do tu
bo polínico. 

0 campferol não provocou alterações no ciclo que as mito -
cõndrias normalmente apresentam durante o desenrolar da micros 
porogénese em Cucumis sativus L.. O retículo endoplasmático 
surgia em perfis finos e longos por vezes em disposição parale 
la e observou-se grande número de polirribossomas no citoplas
ma dos micrósporos. Visualizaram-se também aproximações das 
membranas do retículo endoplasmático com a membrana exterior do 
invólucro mitocondrial e é curioso referir que nos enclaves ci 
toplasmáticos surgiam situações semelhantes. 

No micrósporo em fase de redução do sistema vacuolar as 
mitocôndrias dividiram-se. Nesta fase as células apresentavam 
metabolismo elevado, tendo-se observado o núcleo em divisão, 
grande número de mitocôndrias e dictiossomas aparentemente mui
to activos. 0 retículo endoplasmático surgia em perfis pouco 
longos com cisternas muito dilatadas contendo material fibrilar 
no interior e observaram-se abundantes perfis de retículo endo
plasmático junto ao plasmalema, provavelmente desempenhando um 
papel activo na formação da camada de íntina. Neste estado da 
microsporogénese observaram-se também bastantes polirribossomas 
em espiral. 

Em todos os outros estados da microsporogénese observados, o campfe 
rol levou ã formação de dictiossomas constituídos por numero
sos sáculos empilhados não havendo, aparentemente, produção de ve 
sículas. 

Não se observaram estados posteriores da microsporogénese 
mas,dado o grande número de organelos citoplasmáticos e a pre
sença de abundantes polirribossomas, é razoável admitir-se que 
o campferol, na concentração utilizada, estimulou o metabolismo 
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em todos os estados da microsporogénese. 
O campferol induziu a aproximação das membranas do retículo 

endoplasmático com o invólucro mitocondrial. Estas observações 
foram também verificadas nas células polínicas quando a micros 
porogénese se desenrolou na obscuridade ou quando as hastes fio 
rais foram mergulhadas na solução de citocalasina B. Em todos 
estes casos, a aproximação dos perfis de retículo endoplasmáti
co com as mitocôndrias não pareceu ser do tipo junção pois não 
se observou fusão das suas membranas. 

Vartapetian e colaboradores (1977) admitiram que estas as
sociações podiam ser explicadas segundo o conceito de bioener
gética da célula (teoria quimiosmótica da transformação de ener 
gia nos sistemas biológicos). De acordo com esta teoria, na cé 
lula viva ocorrem transformações recíprocas de formas químicas 
(ATP) e físicas (potencial) de energia. A energia física pode, 
fácil e rapidamente, ser transportada ao longo da membrana para 
uma distância relativamente grande onde pode regressar ã forma 
de energia química para ser utilizada pela célula. Assim, a a-
proximação do invólucro mitocondrial com o retículo endoplasmá
tico pode significar um transporte de energia sob a forma poten 
ciai ao longo das membranas para os locais de síntese proteica 
onde essa energia potencial, que entrou/pode passar novamente à 
forma de energia química que é prontamente utilizada pela célu
la. 

Alguns autores admitiram que a associação retículo endoplas-
mãtico-mitocôndrias era apenas o resultado de uma actividade 
fisiológica. Szõllõsi & Hunter (1973) atribuíram ao complexo ret_í 
culo endoplasmático-mitocôndria o papel de utilização de ener
gia para reacções de síntese e Damsky (1976) sugeriu que o retí
culo endoplasmático em Saccharomyces carlsbergensis podia estar 
envolvido na síntese e transporte de polipeptídeos mitocôndri-
ais. Spacek & Lieberman ( 1980) admitiram que a membrana externa 
do invólucro mitocondrial compreendia uma porção especializada 
do retículo endoplasmático liso. 
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O desenrolar da uicrosporogénese foi também apreciado sub
metendo as anteras ã acção de substratos carbonados nomeadamen
te a 2-deoxi-D-glucose (2-DOG) e a glucose. 

Certos substratos carbonados são capazes de induzir modifi
cações consideráveis no condrioma (Lefort, 1964) e na taxa res
piratória (Sharpless & Butow, 1970). 

As nossas observações em material tratado com a 2-deoxi-D-
-glucose ou a glucose mostraram que o desenrolar da microsporo-
génese não foi alterado, tendo-se observado grãos de pólen bi -
nucleados. Nos estados iniciais da microsporogénese não se as
sistiu a uma modificação na estrutura dos organelos citoplasmá-
ticos. Assim, as mitocõndrias surgiram com formas bizarras não 
havendo alterações na sua morfologia, na opacidade da matriz 
nem na configuração das cristas. Estes organelos igualmente se 
dividiram,dando origem a formas mais ou menos arredondadas e de 
pequenas dimensões. 

Facto a assinalar foi a ausência de pontos de amido nos 
plastídios/pertencentes ao grão de pólen jovem,e o aparecimento 
de grandes glóbulos lipídicos na célula vegetativa. 

Quando se adicionou a glucose ao meio de cultura e se inocu 
laram anteras, com células polínicas em estados iniciais da micros 
porogénese, observou-se uma paragem no seu desenvolvimento. Com 
tempos prolongados de tratamento assistiu-se a uma progressiva 
alteração dos organelos citoplasmãticos e sua completa degene -
rescência. Este facto ocorreu também com outras soluções refe
ridas anteriormente (cicloheximida, 2,4-dinitrofenol e citocala 
sina B) e a analise dos resultados obtidos leva a concluir 
que estas drogas devem ser usadas em concentrações inferiores 
às utilizadas para tratamentos das hastes florais, uma vez que 
as anteras ficam mais intimamente em contacto com o meio de cul
tura e por conseguinte com o composto a estudar. 

Scháfer e colaboradores (1977) verificaram o transporte 
da glucose e outros açucares para o interior dos cloroplastos 
realizado através da membrana interna do invólucro plastidial 
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por um transportador específico. 
No nosso material a adição dos compostos carbonados parece 

ter inibido a acumulação de amido pois neste estado da micros-
porogénese (grão de pólen jovem) em condições normais ocorre a 
amilogénese. Contudo, torna-se difícil explicar a eventual in
terferência destes compostos carbonados na acumulação de amido. 
Sabe-se que existem proteínas que estão envolvidas na amilogé
nese e vários antibióticos, como a actinomicina D e o cloranfe 
nicol, são capazes de impedir a síntese do amido sem afectarem 
a organização dos plastídios (Salema, 1969). 

No grão de pólen jovem de Cucumis sativus L., após trata
mento com estes dois substratos carbonados, observou-se no ci 
toplasma a presença de corpos que se assemelham a lípidos mas 
provavelmente este facto não está directamente relacionado com 
a inibição da acumulação de amido. Nos animais superiores,como 
é difícil armazenar polissacarídeos, sabe-se que a glucose quan 
do ingerida, entra no ciclo da glicólise, é transformada em pi-
ruvato e depois em acetilcoenzima A a partir do qual os ácidos 
gordos são sintetizados. 
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V R E S U M O G E R A L 
E 

C O N C L U S Õ E S 

Este trabalho descreve os estudos efectuados em anteras de 
Cucumis sativus L. com células polínicas em diferentes estados 
de formação do grão de pólen. Um dos principais interesses des_ 
te estudo foi a observação, em alguns estados da microsporogé-
nese, de mitocôndrias de forma e dimensões profundamente modi
ficadas. Tal ocorrência foi descrita pela primeira vez por 
Abreu & Santos (1977) e Abreu e colaboradores(1982), não exis
tindo na literatura da especialidade observações semelhantes 
em outras espécies. 

Determinou-se o estado da microsporogénese em que as mito
côndrias começam a surgir modificadas assim como o estado em 
que, posteriormente, estes organelos regressam ãs formas inicd. 
ais com pequenas dimensões. Fez-se também um estudo do compor
tamento dos vários organelos citoplasmáticos durante a forma
ção do grão de pólen assim como a localização citoquimica, a 
nível ultrastrutural, da actividade de algumas enzimas hidro-
líticas e respiratórias. Procurou-se relacionar a acção de de
terminados agentes físicos e químicos sobre o desenrolar da mi 
crosporogénese e observaram-se os seus efeitos nos vários orga 
nelos citoplasmáticos. 

1 

Observações feitas ao microscópio electrónico de varrimen
to permitiram uma imagem do pormenor do androceu de Cucumis 
sativus L.. Assim, verificou-se que o androceu é constituído 
por 5 estâmes tridelfos (2+2+1) e as anteras têm a forma de S 
alongado. Estas são monolobadas ou monotécicas e o lóbulo a-
presenta dois sacos polínicos ou microsporângios. 
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2 

Procedeu-se ao estudo, em microscopia óptica e electrónica 
de transmissão, da microsporogénese em Cucumis sativus L. des
de as células esporogénicas até ao grão de pólen maduro. 

A - Durante a méiose I assistiu-se a uma diminuição do nú
mero de ribossomas e a uma desdiferenciação das mitocôndrias e 
plastídios. No estádio de interfase surgiram no citoplasma for 
mações designadas nucleoloides, tendo-se verificado o início do 
restabelecimento da população de ribossomas. 

B - Canais citomícticos entre os meiõcitos observaram-se 
quase até ao fim da méiose. 

C - No desenrolar da microsporogénese verificaram-se dois 
períodos de amilogênese. Um primeiro durante a diacinese em que 
se observou a presença de pontos de amido nos plastídios até ao 
fim da méiose e, esporadicamente, no estado de micrõsporo jovem. 
Um segundo período durante o estado de grão de pólen jovem,con
tinuando no estado de grão de pólen maduro, em que a presença 
de amido se observou na célula vegetativa e germinativa. 

D - Deu-se particular atenção âs modificações apresentadas 
pelas mitocôndrias. Durante a méiose I, as mitocôndrias eram de 
pequenas dimensões e apresentavam formas mais ou menos arredon 
dadas. A partir da interfase de méiose começavam a aumentar de 
volume e a adquirir formas amebõides. Com o desenrolar da mi
crosporogénese assistia-se a um progressivo aumento do volume 
das mitocôndrias, que mostravam formas bastante irregulares e 
que durante o estado de micrõsporo vacuolizado englobavam vári_ 
os enclaves citoplasmáticos. Contudo no micrõsporo, em divisão 
nuclear, as mitocôndrias apresentavam formas menos complexas , 
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aparentemente preparatórias da divisão por constrição. No grão 
de pólen as mitocôndrias eram mais ou menos arredondadas e de 
pequenas dimensões. 

E - No fim da méiose (telofase II) observavam-se no citoplaj; 
ma lamelas anuladas, que provavelmente desempenham um importante 
papel na produção de metabolitos necessários ao crescimento do 
gametõfito. 

F - Com o desenrolar da microsporogénese o retículo endoplas_ 
mático ia gradualmente aumentando e no micrõsporo, em fase de re 
dução do sistema vacuolar, observavam-se perfis finos e longos 
com ribossomas e polirribossomas associados às suas membranas. 
Este organelo parece desempenhar funções importantes, nomeada -
mente, na formação do sistema vacuolar, no transporte de materi 
al para a formação da intina e, como tem sido admitido, apresen 
ta também uma função na produção de proteínas necessárias ao 
crescimento do tubo polínico. 

G - O aparelho de Golgi, formado por numerosos dictiossomas, 
apresentava uma acentuada variação na actividade metabólica, pa 
recendo coincidente com as fases de formação da parede do grão 
de pólen. No grão de pólen maduro os sãculos, constituintes dos 
dictiossomas, desintegravam-se originando pequenas vesículas. 

H - Durante o desenrolar da microsporogénese, no período 
compreendido entre a ocasião em que se dá a dissolução da cama 
da de calose e aquela em que se atinge a fase de grão de pólen 
jovem, observavam-se modificações no sistema vacuolar assistin-
do-se inicialmente a uma fase de vacuolização e posteriormente 
a uma fase de redução do vacuoma. 
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I - O grão de pólen parece possuir um metabolismo intenso, 
tendo-se observado grande abundância de organelos citoplasmáti 
cos aparentemente em actividade. 

3 

A forma das mitocôndrias, pertencentes ao micrósporo vacuo-
lizado, foi analizada através de cortes seriados, apresentando-
-se os resultados relativos a duas mitocôndrias, cujos perfis 
foram traçados considerando-se várias secções de corte.Pelos 
perfis obtidos verificou-se que estes organelos eram de grandes 
dimensões e de formas bizarras, contendo enclaves citoplasmáti-
cos. Estes enclaves apresentavam formas também irregularese não 
mostravam continuidade entre si. 

Efectuou-se a análise estereológica das mitocôndrias perten 
centes a células no estado de célula mãe (telofase II), tétrada, 
micrósporo vacuolizado e grão de pólen jovem, e verificou-se 
que aumentava o volume mitocondrial total (mitocôndria mais en
claves) em relação ao volume celular total, atingindo um valor 
máximo no estado de micrósporo vacuolizado e assistindo-se no 
estado seguinte (grão de pólen jovem) a uma acentuada diminui
ção. Neste último estado, não se observavam enclaves citoplasma 
ticos aprisionados nas mitocôndrias. 

Nos quatro estados da microsporogénese ,estudados na análise 
esteorológica, observou-se uma variação bastante grande do núme
ro de mitocôndrias por célula. Assim na telofase II o número mé 
dio de mitocôndrias era de 132, no estado de tétrada de 36, no 
estado de micrósporo vacuolizado de 6 e no grão de pólen jovem 
esse número aumentou para 80. 

As modificações que se observavam nas mitocôndrias durante 
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a microsporogénese, parecem ser consequência de uma relação 
com o estado metabólico destas células. O aumento da superfície 
mitocondrial, proporcionará uma mais íntima e extensa relação 
das mitocôndrias com o citoplasma, de modo a facilitar as tro
cas recíprocas de substâncias. 

4 

A parede do grão de pólen, observada aos microscópios elec
trónicos de transmissão e de varrimento, mostrava-se constituída 
por uma sexina com bãculas evidentes e um tecto liso densamente 
perfurado. A nexina era formada por três camadas, compreendendo 
a nexina 1, 2 e 3. As camadas de nexina 1 e 2 eram constituídas 
por esporopolenina e a nexina 3, devido aos resultados obtidos 
com a aplicação do teste de Thièry e PTA HCl, pareceu ser uma ca 
mada cuja matriz era de natureza péctica possuindo lamelas de es 
poropolenina. 

Nas zonas dos poros não se observou a presença de sexina e 
a nexina era bastante espessada e lamelizada. A camada de inti-
na, de natureza polissacarídica, surgia como uma camada fina a 
envolver os grãos de pólen, situando-se entre o plasmalema e a 
camada de nexina 3. Na região dos poros a camada de intina apare 
Cia também muito espessada, possuindo evaginações do plasmalema. 

O grão de pólen,observado ao microscópio electrónico de var 
rimento, tinha forma subachatada e possuia três poros circula 
res. Segundo a nomenclatura de Erdtman (1969), o grão de pólen 
de Cucumis sativus L. é NPC (344) . 

5 

Deu-se particular importância à camada de células que envol
ve o lóculo da antera e que constitui o tapete. Em Cucumis sati
vus L. verificou-se que este tecido ê constituído por dois ti
pos de células,que diferem um do outro pela organização do retí 
culo endoplasmático.Umas células possuíam perfis longos de retículo 
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endoplasmático rugoso e outras continham um sistema elaborado 
de retículo endoplamático rugoso caracterizado por um conjunto 
de cisternas bastante dilatadas contendo numerosas vesículas, 
de várias formas e tamanho, rodeadas por uma membrana com ri-
bossomas na face interior. Nestas vesículas observavam-se, fre 
quentemente, organelos citoplasmáticos que posteriormente eram 
degradados o que sugere um possível comportamento autofágico 
destas formações. 

O sistema elaborado de retículo endoplasmático observou-se 
em continuidade com o invólucro nuclear e com o plasmalema .Nes_ 
tas células produziam-se. orbículos no estado de tétrada jovem 
tendo-se observado,a presença destes corpos negros,no espaço pe 
rinuclear, no sistema elaborado de retículo endoplasmático ru
goso e exteriormente ã célula junto ao plasmalema. As células 
do tapete, que possuiam o sistema elaborado de retículo endo
plasmático, degeneravam precocemente. 

As células do tapete, que possuiam perfis longos de retícu 
lo endoplasmático, comportavam-se como um tapete amebóide pois 
observavam-se a rodear o lóculo da antera nas proximidades dos 
grãos de pólen e possuiam as suas células intactas. Verificou-
-se também a produção de macrorbículos,nestas células do tape
te, ficando estes corpos esféricos junto ã parede do grão de 
pólen,constituindo o "pollenkitt". Igualmente observaram-se 
restos das células do tapete, que haviam sofrido degenerescên
cia, aderentes â superficie externa dos grãos de pólen assim 
como preenchendo as cavidades entre as báculas e o tecto da pa 
rede do grão de pólen. 

Os plastídios das células do tapete apresentavam no estró
ina um conjunto de túbulos em arranjo regular semelhante ao cor 
po prolamelar dos estioplastos. No estado de grão de pólen es
tas estruturas, presentes no estroma dos plastídios das célu
las do tapete, surgiam rodeadas por várias membranas,em dispo 
sição paralela e concêntrica, e o conjunto de túbulos adquiria 
a forma em anel ou em oito. 
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Foi possível obter a microsporogénese "in vitro" utilizando 
o meio de Murashige & Skoog (1962), sem reguladores de cresci
mento, em culturas mantidas em regime alternado de luz e obscu
ridade e a 27°C. Cultivaram-se anteras, que possuiam células po 
línicas a partir do estado de telofase II, tendo-se acompanha
do todo o processo evolutivo até ã fase de micrósporo em redu -
ção do sistema vacuolar, ou seja,em divisão nuclear. Verificou-
se que os estados da microsporogénese considerados ocorriam num 
período de aproximadamente 72 horas e que os organelos citoplas 
máticos apresentavam modificações ultrastruturais semelhantes 
ãs observadas durante a microsporogénese que ocorre nas anteras 
das plantas em condições normais de desenvolvimento. 

7 

Efectuou-se a localização citoquímica da actividade de enzi
mas hidrolíticas (fosfátase ácida, ATPase e fosfátase alcalina). 

A actividade da fosfátase ácida surgia localizada nos dicti 
ossomas e vesículas derivadas e ainda na camada de intina em 
formação,mostrando-se mais intensa na região dos poros. Esta en 
zima parece estar relacionada com a formação da intina. A acti
vidade da ATPase observou-se no plasmalema e nos vacuolos per -
tencentes a células no estado de tétrada e micrósporo em desen
volvimento. A actividade da fosfátase alcalina surgia localiza
da nas membranas dos vários organelos citop1asmáticos, não se ten 
do observado a actividade desta enzima nem no plasmalema nem nc 
parede exínica dos micrõsporos. 

Foram também estudadas duas enzimas respiratórias, citocro-
mo-oxídase e desidrogénase succiníca, tendo-se encontrado acti
vidade destas enzimas nas cristas e invólucros das mitocôndri-
as. Este facto leva a admitir que as modificações que ocorri-
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am nas mitocõndrias afectavam sobretudo a sua forma, uma vez 
que a actividade enzimática não estava tão drasticamente afec
tada. A existência de actividade destas duas enzimas aponta pa 
ra a funcionalidade do processo respiratório. 

8 

Efectuaram-se experiências com agentes físicos e químicos 
para estudar o comportanmento dos organelos citoplasmáticos du 
rante o desenrolar da microsporogénese. 

Pela acção da luz contínua Cucumis sativus L. comporta-se 
como uma planta insensível ã luz, pois todo o processo de for
mação e desenvolvimento do grão de pólen se assemelha ao reali 
zado em períodos normais de luz e obscuridade. 

No entanto, pela acção da obscuridade notaram-se alterações 
a nível das mitocõndrias e retículo endoplasmático. As mitocôn 
drias apresentavam matriz pouco electronodensa e cristas em nú 
mero reduzido. O retículo endoplasmático surgia com os seus per 
fis em arranjos paralelos na vizinhança das mitocõndrias, tendo 
-se verificado a presença de configurações em "nebenkern" do re 
tículo endoplasmático. 

Vários agentes químicos foram ensaiados e enquanto uns fun 
cionaram como agentes inibidores outros comportaram-se como es 
timulantes da microsporogénese. 

Assim o cloranfenicol levou ã formação de perfis mitocon -
driais bastante irregulares, matriz clara e um número reduzido 
de cristas sendo algumas em forma de anel. Tudo isto se deve , 
provavelmente, a um efeito secundário resultante da inibição da 
síntese proteica que ocorre nos ribossomas mitocondriais. 

A cicloheximida conduziu a uma diminuição do número de ri
bossomas do citoplasma, a uma fraca actividade dos dictiosso-
mas e também a uma redução no número e dimensão de perfis de re 
tículo endoplasmático. As mitocõndrias apresentavam matriz con
densada, redução do tamanho das cristas com dilatação das suas 
cisternas. Estes factos sugerem que a cicloheximida tem um 
papel de inibição da síntese proteica que ocorre nos ribos-
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somas citoplasmãticos, levando a uma redução de proteínas mito -
condriais que são sintetizadas nesses ribossomas. 

O brometo de etídio levou â formação de perfis mitocondriais 
de contornos bastante irregulares, com matriz clara e cristas de 
dimensões reduzidas. Também na matriz mitocondrial era observá
vel a presença de complexos densos que, provavelmente, representam 
macromoléculas de brometo de etídio, DNA mitocondrial e proteí -
nas. 

O DCMU provocou alterações nas mitocôndrias e plastídios, 
após várias nebulizações das flores de plantas envasadas. Pela 
acção deste herbicida as mitocôndrias apresentavam um acentuado 
desenvolvimento das cristas, em disposição paralela ao invólu
cro mitocondrial, tendo-se notado ao fim de 72 horas de trata
mento o aparecimento,no citoplasma,de grandes perfis membrana-
res dispostos em arranjos mais ou menos paralelos, assemelhan-
do-se a perfis mitocondriais em degenerescência. Os plastídios 
surgiam com algumas lamelas isoladas de cisternas dilatadas. 

O 2,4-dinitrof enol conduziu â formação de perfis mitocondri. 
ais de matriz condensada e cristas desenvolvidas e muito dilata 
das. O retículo endoplasmãtico surgia em perfis paralelos e con 
cêntricos tipo "nebenkern". 

A citocalasina B actuou nos dictiossomas levando ã produ -
ção de numerosas vesículas Golgianas e impedindo o movimento 
dessas vesículas para outros locais da célula dado que permane
ciam na proximidade dos sãculos. Este facto parece ser devido 
ã interferência da citocalasina B com as proteínas contrácteis 
que alguns autores admitem terem uma intervenção no movimento 
das vesículas. Nos micrósporos também se observou a presença 
de "nebenkerns" de retículo endoplasmãtico, bem como aproxima
ção deste organelo com o invólucro mitocondrial. Porém, não fo
ram observadas alterações da forma e da dimensão das mitocondri 
as. 

Tratamentos com a colquicina provocaram nas mitocôndrias a 
densificação da matriz e redução do número de cristas. O retí
culo endoplasmãtico apresentava-se muito abundante, observando-
-seperfis concêntricos. Verificou-se que se havia dado uma depo 
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sição anormal das camadas da parede do grão de pólen. Assim, a 
camada de nexina 2 formou-se irregularmente e não se deu nem a 
deposição da camada de nexina 3 nem a de intina. As modificações 
induzidas pela colquicina nos processos metabólicos parecem ser 
devidas a uma diminuição de energia que ocorre nas células. 

Pela acção da rotenona ocorria alteração ao nível das cris 
tas mitocondriais verificando-se a formação de cristas aparente 
mente rígidas, em continuidade com as cristas mitocondriais de 
forma normal. As mitocôndrias apresentavam um conjunto ou mes
mo vários conjuntos formados por várias cristas modificadas, por 
vezes com orientações diferentes. Contudo,não se pode atribuir 
um papel degenerativo à presença destas estruturas nas mitocôn
drias, sendo mais aceitável a hipótese de se tratar de um pro
cesso pelo qual a mitocôndria pode utilizar a energia de acordo 
com a exigência funcional do meio. Uma vez que a rotenona é um 
inibidor respiratório o aparecimento destas cristas, aparente
mente rígidas, será consequência da interferência do inibidor 
com algumas das actividades respiratórias das mitocôndrias. Pos 
sivelmente, tal como alguns autores admitem, a presença destas 
cristas modificadas facilita a utilização da energia necessária 
ã divisão que ocorre nas mitocôndrias, pois quando se formam mi 
tocôndrias pequenas e de forma mais ou menos arredondada essas 
cristas não são observadas. As células polínicas, pela acção da 
rotenona, apresentam "nebenkerns" de retículo endoplasmãtico. 

O campferol usou-se na concentração que, segundo alguns au
tores, estimula a germinação do grão de pólen. Nas células poli 
nicas o campferol não inibiu a divisão nuclear, tal como suce -
deu com os inibidores químicos ensaiados. Verificou-se que as 
células se mostravam metabolicamente activas, observando-se gran 
de número de polirribossomas. Além disso, o campferol levava tam 
bém ã aproximação das membranas do retículo endoplasmãtico com 
o invólucro mitocondrial. Esta aproximação não ê do tipo junção 
e, segundo alguns autores,aproximações deste tipo desempenham 
um papel no processo de transporte de energia,ao longo das mem
branas, para os locais de síntese. A aproximação entre o retícu
lo endoplasmãtico e as mitocôndrias foi também obtida pela 
acção da obscuridade e citocalasina B. 
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A 2-deoxi-D-glucose e a glucose não impediram o desenrolar 
da microsporogénese, tendo-se porém verificado a ausência de 
acumulação de amido nos plastidios durante o estado de grão de 
pólen. Pelo contrário/no citoplasma observou-se uma abundância 
de formações que se assemelham a lípidos. 

Nenhum dos compostos ensaiados impediu a formação de mito-
côndrias atípicas nem a sua divisão, pois no estado de grão de 
pólen jovem observavam-se,apenas, mitocôndrias de pequenas di
mensões e formas mais ou menos arredondadas. 

Algumas,das substâncias descritas, foram também utilizadas 
em experiências com anteras mantidas em meios de cultura, tendo 
sido adicionadas aos respectivos meios.Os seus efeitos eram di 
ferentes dos obtidos, após tratamento com hastes florais, nomea 
damente no referente ã cicloheximida, cíitocalasina B e glucose, 
pois provocavam a paragem da microsporogénese, tendo-se obser
vado aspectos de degenerescência dos organelos citoplasmáticos. 
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A B S T R A C T 

The present work presents the events associated with pollen 
grain development in anthers of Cucumis sativus L.. 

Surprisingly during the development of pollen grains huge 
mitochondria, with a strange amoeboid shape, were found (Abreu 
et al., 1977, 1982). Data on cytochemical and physiogical expe 
riments are also presented. 

The structure of the mitochondria has been carefully invej; 
tigated as well as the changes in the fine structure of cyto -
plasmic organelles during microsporogenesis. 

Male flowers (androecium) of the Cucumis sativus L. were 
studied using the scanning electron microscope. The androecium 
is composed by 5 monolobed stamens with a long sinuous S shape. 
The stamens are triadelphous, which means they form 3 groups 
(2+2+1). SEM images of a transversely broken androecium show 
that anthers are monolobed with two pollen sac locules. 

The cytoplasm of pollen mother cells during meiotic divi
sion was studied as well as during the pollen development. Ri-
bosome numbers decrease significantly in early meiosis I and 
are later (interphase) replenished, a process most likely in
volving the newly arising cytoplasmic nucleoloids. 

Cytomictic channels are seen at the beginning of meiosis 
and persist up to the end of meiosis. Stacks of annulate lame
llae occur in pollen mother cells (telophase II). 

The endoplasmic reticulum and dictyossomes show some 
functional differences which are characteristic for pollen de
velopment. They participate in the vacuolation of the microspo 
re, which presents a first stage of formation and finally the 
vacuoles are reduced. 

The plastids and the mitochondria show a cycle of de- and 
reddiferentiation. 

The plastids accumulate starch from diakinesis of prophase 
I to tetrad formation. One second phase of starch storage occurs 
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in the b i c e l l u l a r pol len g ra in . A considerable s tarch reserve 
i s stored in the p l a s t i d s of the vegetative and generat ive 
c e l l s . 

Alterations in the shape of mitochondria were seen during 
the initial stages of the ontogenic development of pollen grains 
of Cucumis sativus L.. During meiosis I the mitochondria were 
observed more or less spherical and generally small. Later,in 
interphase,the mitochondria appeared dumb-bell and cup-shaped. 
These alterations progressed and, at the free microspore stage, 
mitochondria were gigantic and amoeboid, showing profiles with 
various cytoplasmic enclaves. In such areas of cytoplasm, free 
ribosomes and endoplasmic reticulum can be seen as well as he
lical-type polysomes which are rare in other cytoplasmic areas. 
The mitotic division, which produces binucleated pollen grains, 
was accompained by division of mitochondria, which progressive 
ly resumed normal shape and dimensions. 

The mitochondria shape in the vacuolate microspore was stu 
died by three dimensional analyses based on ultrathin serial 
sections and serial profiles of these organelles were drawn for 
study. Quantitative analyses of serial micrographs of the mito 
chondria during the pollen mother cells, tetrad, microspore and 
pollen grain stages were done to give specific details of mito
chondrial volumes in those cells. Thus, the volume of these mi 
tochondria was significantly increased attaining the maximum 
during the vacuolate microspore stage and at the binucleate po
llen grain stage their volume diminished greatly. Calculations 
also showed that, in the four stages examined, the number of 
mitochondria was smaller in the vacuolate microspore stage. 
A particular metabolic situation can certainly be ascribed to 
the modifications of mitochondria during microsporogenesis.The 
enormous increase in mitochondrial membrane surface will produ 
ce a large and intimate relationship between them and the ground 
cytoplasm , facilitating exchange of substances. 

Based on observations done with both tranmission (TEM) and 
scanning electron microscope (SEM) the general shape of the 
pollen grains of Cucumis sativus L. is seen as suboblate,having 
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3 circular pores equidistantly placed at the surface of the 
grains — NPC 344. 

The sporodermis when seen in transection or when fractured 
shows the exine and the intine. The former comprising the ex
ternal sexine and the internally located nexine. In the sexine, 
which is absent in the porus region, bacula supporting a heavi
ly perforated tectum can be seen. The nexine is formed by three 
layers. The two outerlayers are more or less homogeneous and 
the third shows a lamellar structure of sporopollenin with 
in a polysaccharidic matrix. The nexine 3 increases in thick
ness under apertures. The cellulosic intine appears as a thin 
layer surrounding the pollen grain being thicker in the porus 
region. 

Tapetai cells have long been recognized as physiologically 
important to pollen development. In anthers of Cucumis sativus 
L. the tapetum presents two different types of cells.Some tape 
tal cells have,in the cytoplasm, a pronounced accumulation of 
rough endoplasmic reticulum and in other cells the rough endo
plasmic reticulum (RER) appears as a complex system of dilated 
cisternae, containing numerous vesicle-like structures limited 
by a single membrane, formed through invagination of the RER 
membrane, a process producing the engulfment of cytoplasm and 
even organelles, and leading to the appearance of ribosomes 
lining the inner face of the vesicles bounding membranes. The 
same process of vesicles formation through membrane invagina
tion occurs at the outer membrane of the nuclear envelope;this 
envelope is very often in continuity with RER, which in turn is 
frequently seen fusing with the plasmalemma. The formation of 
vesicles by RER membranes increases throughout microsporogene-
sis, thus sequestering progressively more cytoplasm and orga
nelles, which later went through a degenerative process, point 
ing to a possible autophagic activity of the vesicles. 

Sporopollenin containing bodies were observed in the nu
cleus, in the nuclear cisterna and in various places along the 
huge cisternae of RER. By the end of microsporogenesis they 
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appear mostly located outside the cytoplasmic membrane. These 
cells are of the secretory type. The other type of cells pro
gressively looses their distal cell walls and in more advanced 
stages of microsporogenesis the protoplasm directly contact 
the pollen wall, in this way forming a plasmodial-like tapetum. 

Pollenkitt and tryphine (debris of the tapetai cells) were 
deposited on the pollen wall surface. In the tapetai cells the 
plastids are of the etioplast-type showing structures in the 
stroma formed by interconnected tubules in periodic and regular 
arrangements (prolamellar bodies) and also irregularly bent tu 
bules dispersed throughout the organelle. At the binucleated 
pollen grain stage the prolamellar bodies are seen as being su 
rrounded by bundles of large parallel tubules without interco
nnections. 

Meiotic pollen mother cells (telophase II) of Cucumis sati-
vus L. were successfully cultured "in vitro" using Murashige-
-Skoog's medium with the addition of 3% saccharose and 0.6% 
agar with no growth substances. The cultures were kept at 27°C 
in artificial light (day-light fluorescent tubes producing 12 
hours light and 12 hours darkness, at an illuminating intensi
ty of about 800 cd m" 2). The results showed that anthers of 
Cucumis sativus L. can be cultured from telophase II to vacuo
late microspore stage over a 72 hours period presenting the sa 
me modifications of the cytoplasmic organelles as found "in vi 
vo". 

Cells involved in microsporogenesis display morphologic and 
physiologic changes namely increased activity of various enzy
mes related to anabolic and catabolic processes. Thus phospha
tase activity was observed in tetrad and microspore stages. 
The results showed that acid phosphatase was possibly involved 
in pore formation and intine deposition; ATPase activity appear 
ed associated with vacuolar and plasma membranes and the alka
line phosphatase activity was high with widespread distribution 
in mitochondria and plastid envelopes as well as endoplasmic 
reticulum and dictyosomes.These results revealed cellular si
tes related to the high metabolic activity of the microspores. 
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Cytochrome oxidase (DAB) and succinic dehydrogenase activi. 

ties were also investigated by ultrastructural localization 
during microsporogenesis.Those enzyme activities are preferen
tially located in the inner mitochondrial membrane. These re
sults showed that the modifications in the shape of mitochon -
dria are not produced for a disturbed respiratory chain. 

Several treatments using physical and chemical agents were 
done seeking a relationship between the referred mitochondrial 
modifications and their function. 

The results showed that the continuous light has no influ
ence on the microsporogenesis.However the dark treatment re
vealed changes in the mitochondria which showed reduced cristae 
and electron : translucent matrix. The endoplasmic reticulum was 
extensive and was usually arranged in "nebenkern" configurations. 
Such effects were also observed in microspore cells treated 
with 2,4-dinitrophenol, colchicine, cytochalasin B and rotenone. 
Also cytochalasin B, kaempferol and dark treatment produced 
associations between mitochondrial envelopes and endoplasmic 
reticulum profiles. This fact may be regarded as an adaptative 
development to the transport of energy along mitochondrial mem 
branes to the sites of protein synthesis. 

The antibiotics chloramphenicol and cycloheximide/known in 
hibitors of protein synthesis/were also essayed. Chlorampheni
col produced irregular mitochondrial profiles with the electron 
translucent matrix .- The cristae decreased in number and appear 
edto be smaller than in controls. At some places rod-like cris 
tae were seen. Cycloheximide affected appreciably the cytoplas 
mic ribosomes. Also we can see a decrease in number and length 
of the endoplasmic reticulum profiles. The mitochondria had a 
high electron dense matrix with a decrease in size of the cris 
tae but with dilated cisternae. These results suggest that most 
of the new mitochondrial proteins were originally synthesized 
in the cytoplasm. 

Ultrastructural changes in microspore cells treated with 
ethidium bromide occurred predominantly in the mitochondria. 
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These organelles presented an electron transparent matrix with 
a decrease in number of the cristae and also the presence of 
electroi. dense mitochondrial complexes containing probably ethi -
dium bromide, mitochondrial DNA and protein. 

Floral shoots were sprayed with aqueous solutions of DCMU 
and it seems that this herbicide induced morphological changes 
in the mitochondria and plastids. Rearrangements of the cristae 
in the matrix of the mitochondria were produced and images of 
cristae stacked parallel to the envelope of the mitochondria we 
re seen. The plastids showed some lamellae with dilated cister-
nae. 

After 2,4-dinitrophenol treatment the mitochondrial matrix 
was dense and there was great and numerous vesicular swellings 
of the cristae. Also "nebenkern" configurations of rough endo
plasmic reticulum were seen as well as deep cytoplasmic vacuo
lization. 

Cytochalasin B (CB) known as a specific inhibitor for the 
function of microfilaments, was found to have only a retarda
tion effect on the formation of giant amoeboid mitochondria , 
not interfering with their division and subsequent evolution. 
Golgi vesicles were seen around dictyosomes and this is likely 
the result of a direct action of CB on the microfilaments rela 
ted to the displacement of those vesicles. The endoplasmic re
ticulum seemed somewhat more abundant than the control and fre
quently assumed a concentric stacked configuration (nebenkern-
-like) around mitochondria. The increase of endoplasmic reticu
lum might be the result of anoxy or of a rapid and stimulated 
transport between endoplasmic reticulum and the close adpressed 
mitochondria. 

Colchicine treatment induced an electron dense mitochondri
al matrix with a decrease in number of cristae.Colchicine cau
sed a anormal deposition of the pollen wall. Thus the nexine 3 
and intine layers were not produced. These results suggest that 
colchicine presumably acts by preventing the utilization of 
ATP by the cells, or involves lowered ATP production. 
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Mitochondria with atypical cristae were observed after ro-
tenone treatment.These formations are composed of parallel la
mellae and we can see continuity between these formations and 
the cristae and also a frequent diminution in the number of 
cristae. Some mitochondria contain one or more parallel atypi
cal cristae. The presence of these inclusions has been inter
preted as an indication of a nonspecific degenerative phenomen 
but we can't support this view because we didn't detect any 
morphological mitochondrial abnormalities and after division 
of the mitochondria they return to normal configurations. Thuc 
we may assume that this atypical mitochondria are involved in 
a physiological activity of the cell and it seems to point to 
a functional activity of these organelles. 

Kaempferol is a flavonoid compound and it has been report
ed that at the appropriate concentration has a stimulating 
effect on pollen germination. Kaempferol used in these experi
ments had also a stimulating action in the microsporogenesis. 
Polysomes were abundant and most of them were bound to the en
doplasmic reticulum. All the other chemical agents used inhi
bited the nuclear division but not kaempferol. Besides the 
kaempferol produced association between the envelopes of the 
mitochondria and endoplasmic reticulum profiles either in the 
cytoplasm or in the cytoplasmic enclaves. 

Some carbon sources were essayed such as 2-deoxy-D-gluco-
se and glucose. Pollen cells of anthers subjected to these car 
bon source treatments showed no deviation from the normal se
quence of the microsporogenesis. The only deviation was the 
substitution of starch accumulation in plastids for cytoplas
mic lipid bodies during bicellular pollen stage. 

None of the chemical agents studied inhibited the forma -
tion of giant amoeboid mitochondria, and they didn't interfer 
with their division and subsequent evolution. 

Some of these chemical agents were added to the culture 
medium to study their influence on the microsporogenesis "in 



214 

vitro". Their effects were different from those obtained after 
immersion of floral shoots in solutions of them , mainly in 
what concerns cytochalasin B, cycloheximide and glucose becau
se the microsporogenesis process was hampered, a situation gi
ving raise to the observed aspects of degeneration of cell or
ganelles . 
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