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Apomixia é um processo de formação assexual de embriões viáveis a partir de tecidos
dos óvulos. Em Melastomataceae cerca de 35% das espécies estudadas são apomíticas,
sendo este mecanismo mais freqüente em espécies da tribo Miconieae. Sabe-se que
algumas espécies apomíticas apresentam esterilidade masculina, embora trabalhos
recentes evidenciem que nem sempre a apomixia está relacionada a baixos níveis de
viabilidade polínica. Devido ao pouco conhecimento dos processos de formação dos
grãos de pólen na família, este trabalho teve como objetivo levantar informações da
microsporogênese e microgametogênese em espécies de Miconia com sistemas
reprodutivos contrastantes: M. fallax e M. stenostachya, ambas apomíticas, e M.
pepericarpa e M. langsdorffii, ambas sexuadas. Botões florais em diferentes estádios de
desenvolvimento e flores foram coletados em áreas de cerrado no município de
Itirapina, SP, fixados em solução de Karnovsky modificada, incluídos em resina plástica
e corados com azul de toluidina. Algumas lâminas foram tratadas com azul de anilina e
observadas em microscópio de fluorescência para verificar a deposição de calose
durante a formação dos esporos. Nas quatro espécies o tapete é do tipo secretor, com
células uninucleadas. As células-mãe de micrósporos sofrem citocinese do tipo
simultânea e dão origem a tétrades tetraédricas, sendo que nesta fase ocorre a formação
da membrana tapetal, onde se encontram agregados diversos corpúsculos, corados
semelhantemente à exina do grão de pólen. A deposição de calose inicia-se pouco antes
das células-mãe de micrósporos entrarem em prófase meiótica, sendo degradada logo
após a citocinese para liberação dos micrósporos. Os grãos de pólen são liberados em
nômades, constituídos por uma célula vegetativa e uma célula generativa, que em M.
pepericarpa, M. stenostachya e M. langsdorffii assume o formato fusiforme. Todas as
espécies apresentaram a parede da antera madura constituída por epiderme e endotécio,
que não apresentou espessamentos parietais. A microsporogênese e a
microgametogênese ocorrem sem nenhuma anormalidade nas espécies estudadas,
originando quantidade considerável de grãos de pólen viáveis. Grãos de pólen
morfologicamente anormais ou vazios originam-se aparentemente devido a processos
degenerativos ocorrentes após o estádio de tétrade de micrósporos. Os processos de
formação dos grãos de pólen são muito semelhantes aos que ocorrem em outras espécies
de Melastomataceae já descritas. (CNPq e FAPESP)
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