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Introdução 

      Os insetos da ordem Ephemeroptera possuem ninfas aquáticas e 

adultos alados e estão distribuídos em rios e lagos de todos os 

continentes, com exceção da Antártida. Esse grupo compreende cerca de 

3000 espécies distribuídas em 42 famílias, sendo o grupo mais antigo de 

insetos alados existentes. Apesar do número crescente de estudos 

envolvendo Ephemeroptera, ainda existem incertezas sobre sua 

filogenia. A morfologia de espermatozoides de diferentes grupos de 

insetos tem sido estudada, fornecendo dados úteis e ajudando a elucidar 

algumas questões filogenéticas. Este estudo descreve os 

espermatozoides de Camelobaetidius billi, Thomas & Dominique 

(Baetidae), a fim de aumentar os dados disponíveis sobre sua morfologia. 

Machos adultos foram atraídos e coletados, utilizando armadilha 

luminosa, no rio Pantera (Presidente Figueiredo – AM). 

Materiais e Métodos 

Os dutos seminais foram dissecados em acido tânico 1% e glutaraldeido 

2,5% em solução tampão de fosfato a 0.1M e deixado fixando na mesma 

solução por 5 dias. O material foi contrastado “em bloco” com acetato de 

uranila 1%, desidratado com acetona e incluído em Epon. Cortes 

ultrafinos foram contrastados e analisados em MET.  

Resultados e Discusão 

Os espermatozoides são longos e finos, podendo ser divididos em 

cabeça e flagelo. A cabeça compreende o núcleo e um acrossomo 

cônico, com 0,5 µm de comprimento (Fig. 1), inserido no ápice do núcleo. 

O acrossomo possui duas camadas, uma interna composta por material 

elétron denso homogêneo, e outra externa menos elétron densa. Os 

núcleos são, aproximadamente, cilíndricos e homogeneamente 

preenchidos por cromatina compactada (Figs. 2, 4 - 6).  Em secções 

transversais apresentam um formato arredondado com 0,4 µm de 

diâmetro (Fig. 2). O núcleo apresenta uma projeção basal de 0,14 µm, 

que avança sobre a porção inicial da cauda (Figs. 3 - 5). A porção inicial  

do axonema, região do centríolo, esta em íntima associação com o 

adjunto de centríolo (Fig. 3, 5, 6). O axonema apresenta o padrão 9+9+0 

com nove microtúbulos acessórios externos, nove duplas de 

microtúbulos e sem o par central de microtúbulos. No centro do 

axonema, apresenta-se um cilindro de material eletron denso com o 

interior claro. As duplas de microtúbulos apresentam raios eletron densos 

que se ligam ao cilindro central (Figs. 9 - 11). Apenas os braços de 

dineína mais internos são observados associados às duplas de 

microtúbulos (Fig. 9). Além do axonema, o flagelo também consiste de 

uma mitocôndria e de um adjunto mitocondrial, que constituem o 

complexo mitocondrial. O complexo mitocondrial está envolto por uma 

membrana própria (Fig. 9). A mitocôndria se inicia logo abaixo da 

projeção da base do núcleo e se estende, paralelamente, ao axonema 

(Fig. 4, 7, 8). 

 

As cristas mitocondriais se dispõem perpendicularmente ao eixo longo do 

espermatozoide (Fig. 7). O adjunto mitocondrial é observado entre o axonema e a 

mitocôndria, e consiste em dois corpos triangulares (Figs. 9 - 11) com organização 

cristalina (Fig. 8). O complexo mitocondrial diminui, gradativamente, da porção 

inicial da cauda para o final e desaparece antes do túbulos do axonema se 

desorganizarem (Figs. 10 - 12). O axonema é a ultima estrutura a se desorganizar 

no flagelo (Fig. 13), seguindo uma ordem regular. Os microtúbulos acessórios são 

os primeiros a se desorganizarem (Fig. 14), em seguida, as duplas de microtúbulos 

(Fig. 15) e, por último, o cilindro central. A morfologia dos espermatozoides de C. 

billi é similar aos de outras espécies de Baetidae, indicando que esta é, 

provavelmente, uma característica conservada da família.  

Espermatozoide de Camelobaetidius billi. 1) Corte longitudinal do acrossomo, (pm) 

membrana plasmática, (o) membrana externa do acrossomo, (i) membrana interna do 

acrossomo, (n) núcleo. 2) Cortes transversais de núcleos. 3) Corte transversal da região 

de transição entre núcleo e flagelo com adjunto de centríolo (a), (c) centríolo. 4 - 6) 

Cortes longitudinais da transição núcleo flagelo, (m) mitocôndria, (ax) axonema. 7, 8) 

Cortes longitudinais do flagelo, observe as cristas mitocondriais (ct) dispostas 

paralelamente e a organização cristalina do adjunto mitocondrial (ma). 9 – 11) Cortes 

transversais do flagelo da porção inicial para a região final, (seta) braços de dineína 

internos, (d) duplas de microtúbulos, (am) microtúbulos acessórios, (cc) cilindro central 

do axonema, (seta larga) membrana do complexo mitocondrial. 12 - 14) Cortes 

transversais sequenciais da desorganização do axonema no final do flagelo. Barra de 
escala: 1 – 8) 0,2 µm; 9 – 14) 0,1 µm. 


