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Objetivo: O presente estudo refere-se à caracterização morfológica dos esporos de
espécies do gênero Selaginella ocorrentes em fragmentos florestais de Minas Gerais a
fim de contribuir para a caracterização taxonômica da família uma vez que trabalhos
que tratam da morfologia dos esporos desta família não foram encontrados para Minas
Gerais.  Metodologia: Foram analisados os esporos de duas espécies de
Selaginellaceae, a saber: Selaginella tenella e Selaginella suavis. Para a análise da
parede dos esporos, heteropolaridade e ornamentação foram confeccionadas lâminas
pelo método direto de Wodehouse. As lâminas foram analisadas em Microscopia de
Luz. Posteriormente, os esporos foram descritos e fotografados. Resultados: Os
esporos das espécies analisadas apresentam-se em mônades, são heteropolares com
âmbito subcircular a subtriangular. A região apertural está representada por uma lesão
trilete presente no pólo proximal dos esporos. O esporoderma é composto por três
níveis: exina, perina e intina. A perina apresenta espinhos distribuídos uniformemente
pela superfície do esporo. A exina aparentemente psilada, e intinta compreende a
camada mais interna do esporo e pode ser visualizada pela diferença de luminosidade
ao microscópio. As diferenças encontradas entre as duas espécies analisadas estão
relacionadas à distribuição dos elementos de ornamentação. Em S. suavis os espinhos
apresentam-se em menor quantidade, já S. tenella observa-se o esporoderma
densamente ornamentada por espinhos. Conclusão: Os resultados encontrados até o
momento demonstram que as carcaterísticas morfológicas dos esporos de Selaginella
tenella e Selaginella suavis corroboram com a distinção das espécies. Estudos acerca
da morfologia dos esporos das espécies analisadas não foram encontrados, este
trabalho representa uma importante ferramenta para descrição e delimitação
taxonômica do grupo.
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