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RESUMO

GERMINAÇÃO DE MEGÁSPOROS E DESENVOLVIMENTO INICIAL DE
 ESPORÓFITOS DE Regnellidium diphyllum Lindman (Marsileaceae) NA
 PRESENÇA DE CHUMBO (1)
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Regnellidium diphyllum Lindman é uma samambaia heterosporada, de ocorrência
 restrita, com registros para o Sul do Brasil, Uruguai e Argentina. Atualmente,
 encontra-se na lista de espécies ameaçadas do Rio Grande do Sul. A espécie
 cresce em áreas alagáveis e solos úmidos, sujeitos à poluição por resíduos
 tóxicos, como metais pesados, que podem comprometer o seu estabelecimento
 no habitat natural. O objetivo do trabalho foi investigar os efeitos do chumbo
 sobre a germinação e o desenvolvimento inicial de esporófitos de R. diphyllum.
 Os megásporos foram germinados em meio líquido Meyer, com concentrações de
 0 (controle), 5, 10, 30, 50 e 100 mg/L de nitrato de chumbo (três repetições de 15
 megásporos/tratamento). As culturas foram mantidas em câmara de germinação
 a 26oC, fotoperíodo de 12 horas, luminosidade de 100 µmol m-2/s, por quatro
 semanas. Para a análise do desenvolvimento esporofítico, foram medidas a raiz
 primária e as folhas primária e secundária de seis indivíduos por tratamento após
 duas e quatro semanas. Os dados de germinação foram submetidos ao teste de
 Kruskal-Wallis, e os dados do desenvolvimento esporofítico, à análise de
 variância (ANOVA) seguida pelo teste de Tukey (p=0,05). Do total de 270
 megásporos, 171 germinaram (63%). A maior porcentagem de megásporos
 germinados foi observada no controle (73%) e as menores porcentagens
 ocorreram nas concentrações de 50 e 100 mg/L (55 e 57%, respectivamente),
 embora sem diferença significativa entre tratamentos. O tratamento com chumbo
 não interferiu significativamente no desenvolvimento da raiz e da folha
 secundária, nas duas avaliações. O comprimento da folha primária foi
 significativamente maior na concentração de 30 mg/L de nitrato de chumbo
 quando comparado ao controle (segunda semana: 12 e 8,7 mm; quarta semana:
 12,2 e 8,8 mm, respectivamente). Os dados indicaram que R. diphyllum, nas
 etapas iniciais de seu desenvolvimento, é tolerante ao chumbo, mesmo em altas
 concentrações.
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