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Introdução: O presente trabalho trata da análise morfológica dos esporos de espécies
de Selaginellaceae Willk, herborizados na Universidade Federal de Minas Gerais,
(UFMG). Objetivo: O trabalho teve como objetivo realizar a análise dos esporos de
dez espécies da família Selaginellaceae Willk (Pteridophyta) herborizados na
Universidade Federal de Minas Gerais, (UFMG), fornecendo dados para posteriores
estudos filogenéticos e ecológicos das espécies estudadas, além de oferecer subsídios
para identificação dos esporos em sedimentos. Metodologia: Os esporos coletados
foram submetidos ao tratamento pelo método de WODEHOUSE (1935), e para a
análise da estrutura do esporoderma e ornamentação da exina foi utilizado o método de
acetólise de ERDTMAN (1952). Os esporos foram descritos segundo Erdtman (1952);
Barth & Melhem (1988) e Punt et al. (1999). Utilizando microscopia de luz na objetiva
de 40 vezes. O microscópio utilizado para as descrições da parede esporodermica foi
um Lambda LMR – 2 s/n 984302. Resultados: 1. As análises palinológicas realizadas
demonstraram que os esporos de Selaginellaceae Willk apresentaram-se heteropolares,
de âmbito subtriangular a subcircular, com região apertural trilete no pólo proximal;
2. Em Selaginella convoluta Spring foi relatado esporos unidos em tríades e tétrades, e
com lesão monolete;
3. O esporoderma apresentou-se dividido em três camadas, exina, perina e intina; 
4. A intina é perdida no processo de acetólise; 5. as diferenças encontradas estão
relacionadas à natureza dos elementos de ornamentação padrão diferindo de espécie
para espécie. Conclusão: De acordo com a revisão de literatura foi possível constatar
que em Selaginellaceae apresentam poucos trabalhos relacionados à morfologia dos
esporos, demonstrando a necessidade de se intensificar os estudos nesta área.
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