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Estudos pontuais têm investigado aspectos relacionados à ontogênese floral de Arachis
hypogaea L. (amendoim comercial), envolvendo androsporogênese e
androgametogênese. Este trabalho tem por objetivo apresentar informações na área da
embriologia sobre uma espécie selvagem do gênero, A. burkartii, freqüente nos campos
do Rio Grande de Sul. Análises em microscopia óptica foram realizadas com botões
florais em diferentes estádios de desenvolvimento e flores em antese. O material foi
fixado em glutaraldeído 1% e formaldeído 4% em tampão fosfato de sódio, 0,1M, pH
7,2, incluídos em hidroxietilmetacrilato e secionados com 1-5µm com micrótomo. As
seções foram coradas com Azul de Toluidina O 0,05%, pH 4,4 e a análise
complementada com testes histoquímicos para evidenciar diferentes constituintes
celulares. O androceu é composto por 2 estaminódios e 8 estames, destes 4 são
tetrasporangiados e 4 bisporangiados. O tecido esporogênico cessa as divisões mitóticas
e as células arquesporiais entram no estádio pré-meiótico com deposição de calose entre
a parede celular e a membrana plasmática. A célula-mãe de andrósporo entra em divisão
meiótica. A citocinese é simultânea com as paredes de calose crescendo centripetamente
dando origem a tétrade com arranjo espacial tetraédrico. A partir dessa fase observa-se a
deposição da primexina e a delimitação das aberturas. Ocorre então, dissolução da
calose e os andrósporos tornam-se livres com início da polimerização da esporopolenina
sobre a primexina. Os andrósporos vacuolam e nas regiões das aberturas observa-se
deposição de uma camada péctica delgada da intina. Os andrósporos sofrem divisão
mitótica dando origem às células vegetativa e generativa, a última com citoplasma
denso e núcleo conspícuo. O vacúolo é reassimilado e a célula generativa é englobada
pela vegetativa, sendo o pólen disperso na fase bicelular com citoplasma PAS positivo,
sem amido. Os grãos de pólen são prolatos, tricolpados, per-reticulados e operculados.
A esporoderme madura apresenta sexina e nexina 1 composta por ectexina e nexina 2
composta por endexina, a intina é fina, de constituição péctica, celulósica e protéica,
com maior quantidade de proteínas  na região das aberturas (intina) e sobre a sexina.
Características relacionadas à histoquímica, estrutura da aberturas, dinâmica das
sustâncias de reserva e diferenças entre as anteras devem ser investigadas mais profun-
damente, pois parecem diferir em relação á gêneros próximos.
(Capes, CNPq).
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