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Objetivo: O presente trabalho teve como objetivo realizar a análise morfológica dos
esporos de espécies de Polypodiaceae (Pteridophyta) ocorrentes no Parque Estadual do
Rio Doce, MG, auxiliando na definição e caracterização taxonômica do grupo além de
fornecer dados para estudos filogenéticos e ecológicos contribuindo para a elucidação
de conflitos taxonômicos. Metodologia: Foram analisadas três espécies de
Polypodiaceae (Pteridophyta) coletadas no Parque Estadual do Rio Doce. Os esporos
coletados foram submetidos ao tratamento pelo método de Wodehouse, com o objetivo
avaliar a morfologia externa da parede, análise do conteúdo celular, variação do
tamanho dos esporos e polaridade. Para a análise da estrutura da parede e
ornamentação da exina utilizou-se o método de Acetólise de Erdtman (1952). Após a
preparação das lâminas realizou-se análise quantitativa e caracterização dos esporos ao
MO. Foram calculadas a média aritmética, desvio padrão da amostra, coeficiente de
variação, desvio padrão da média, intervalo de confiança, limites de amplitude.
Resultados: Os esporos analisados apresentam-se em mônades, com âmbito
subcircular, heteropolares e região apertural monolete proximal. Esporos de tamanho
médio a grande, esporoderma dividido em três camadas: perina, exina e intina. A intina
foi perdida durante a acetólise. As variações encontradas estão relacionadas ao
tamanho e à ornamentação da exina. Micrograma persicalifolia apresenta esporoderma
densamente verrucado, e os elementos de ornamentação estão presentes no pólo
proximal e distal, observa-se a diminuição dos elementos de ornamentação no pólo
distal. Campiloneuron major apresenta esporoderma reticulado e verrugado, com uma
margem mais acentuada em vista equatorial. Micrograma squamulosa apresentou
verrugas distribuídas uniformemente pelo esporoderma. Conclusão: O esporoderma
apresentou-se constituído por exina, perina e intina. Todas as espécies apresentaram
lesão monolete. As variações encontradas estão relacionadas ao tamanho, natureza e
distribuição dos elementos de ornamentação, estes apresentaram-se como verrugas e
retículos. A morfologia dos esporos de Polypodiaceae permitiu a diferenciação das
espécies analisadas neste estudo.
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