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O ciclo de vida das samambaias é dividido em fase gametofítica e esporofítica, sendo 
que a maoiria dos estudos se restringe à segunda fase, pois não é possivel estudar a 
gametofítica in situ. A cultura in vitro fornece condições para o desenvolvimento dos 
gametófitos. Cyathea phalerata Mart. é uma samambaia arborescente que figura na 
lista de espécies ameaçadas de extinção do Rio Grande do Sul. O objetivo foi descrever 
o desenvolvimento morfoanatômico dos gametófitos de C. phalerata até a produção de 
células reprodutivas in vitro. Os esporos utilizados, oriundos de plantas ocorrentes em 
Caraá, Rio Grande do Sul, foram desinfestados em 2,5% NaClO e semeados em 30 mL 
de meio Meyer com pH 5 e suplementado com nistatina. Foram preparados 10 frascos 
que permaneceram em sala de germinação a 25ºC e fotoperíodo de 12 h luz. A descrição 
do processo de germinação e do desenvolvimento gametofítico ocorreu por meio da 
análise de 100 indivíduos por frasco durante 100 dias de cultivo. A germinação dos 
esporos foi verificada a partir do quinto dia de cultivo com indivíduos apresentando 
protrusão de rizoide (célula unicelular sem cloroplastos) e clorócito. No oitavo dia, foi 
possível verificar a presença de gametófitos filamentares, com uma camada uniseriada 
de três a seis células, perpendicular ao eixo polar com um rizoide aclorofilado. Este 
estádio foi considerado de curta duração, pois já foi possível registrar gametófitos com 
divisões celulares laterais, indicando a formação de gametófitos laminares. Após o 21º 
dia, os gametófitos laminares apresentavam formato típico (lâmina), com formação de 
células meristemáticas na extremidade distal. Considerado último estádio de 
desenvolvimento, os gametófitos cordiformes ou protalos foram registrados a partir do 
28º dia, sendo achatados e em formato de coração, com numerosos rizoides na região 
central da extremidade proximal. Os anterídios, estruturas reprodutivas masculinas, 
foram observados próximos e/ou entre a região dos rizoides, após o 56º dia. Os 
arquegônios, estruturas reprodutivas femininas, foram registrados somente aos 90 dias, 
dispostos próximos à região meristemática. Tricomas foram observadas junto aos 
arquegônios. O processo de germinação e de desenvolvimento gametofítico registrado 
para C. phalerata é típico de Cyatheaceae. Os dados obtidos no presente estudo 
contribuem para a compreensão do ciclo de vida de C. phalerata, além de fornecerem 
informações para o cultivo, manejo e conservação desta espécie. (CAPES/FAPERGS) 
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