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RESUMO

ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA NA GERMINAÇÃO DE
 ESPOROS E NO DESENVOLVIMENTO DE GAMETÓFITOS DE Cyathea
 atrovirens (Langsd. & Fisch.) Domin (Cyatheaceae) ([1])
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Cyathea atrovirens (Langsd. & Fisch.) Domin é uma samambaia arborescente,
 nativa do Rio Grande do Sul, com características ornamentais que levam à sua
 exploração indiscriminada. O estabelecimento dos esporófitos depende do
 sucesso da germinação e do desenvolvimento gametofítico, influenciado por
 fatores ambientais. O objetivo do estudo foi analisar a germinação de esporos e o
 desenvolvimento gametofítico de C. atrovirens nas temperaturas de 15, 20, 23,
 26, 29 e 32˚C. Folhas férteis foram coletadas no Parque Municipal Henrique Luis
 Roessler, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Esporos foram semeados em
 frascos com meio Meyer (quatro amostras/temperatura) e mantidos em câmaras
 de germinação com fotoperíodo de 12 horas e luminosidade de 100 µmol m-2/s.
 Semanalmente, por 28 dias, contaram-se cem indivíduos por lâmina (400
 indivíduos/tratamento), classificados nos estádios ontogenéticos: esporo não
 germinado; gametófito com clorócito e rizóide; gametófito filamentar; gametófito
 laminar e gametófito cordiforme. Os dados foram submetidos à análise de
 variância seguida pelo teste de Tukey (p=0,05). Aos 28 dias, as maiores
 porcentagens de germinação foram obtidas nas temperaturas de 20 a 32˚C (84 a
 99%), diferindo significamente da observada em 15˚C (43%). Nas temperaturas
 extremas, o desenvolvimento ontogenético foi limitado. Em 15˚C, os gametófitos
 puderam ser observados somente a partir do 14º dia e permaneceram no estádio
 de clorócito e rizóide até o final do experimento. Em 32˚C, apesar da elevada
 porcentagem de germinação (84%), houve reduzida formação de gametófitos
 laminares (1,25%). Todavia, em 23, 26 e 29˚C, já foram observados 48, 48 e 35%
 de gametófitos laminares aos 14 dias. Ao final do experimento, os maiores
 números de gametófitos laminares foram observados em 20, 23, 26 e 29˚C (60 a
 73%), sendo, inclusive, já observados gametófitos cordiformes em 23 e 26˚C. Os
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 dados sugerem o desenvolvimento gametofítico preferencial em 23 e 26˚C e a
 sua restrição em 15˚C.
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