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Blechnaceae é uma família de samambaias leptosporangiadas. A diversidade da 
família é estudada há quase 70 anos e embora seja reconhecida como monofilética, a 
relação infragenérica foi por muito tempo controversa resultando em diferentes 
classificações ao longo do tempo provocando várias discussões para o 
estabelecimento das relações do grupo. Na Mata Atlântica a família é representada 
por 10 gêneros e 27 espécies. Desse modo com a finalidade de contribuir com a atual 
classificação, esse trabalho possui o objetivo de analisar a morfologia dos esporos dos 
diferentes gêneros da família Blechnaceae da Mata Atlântica, buscando padrões na 
perina dos esporos da família que possam corroborar a classificação filogenética 
atualmente aceita para o grupo. Para atender a esse objetivo foram analisadas a 
ornamentação da perina e o tamanho dos esporos de 22 espécies e um híbrido dos 
gêneros ocorrentes na área de estudo, a saber: Austroblechnum, Blechnum L., 
Cranfillia, Lomaria, Lomaridium, Lomariocycas, Neoblechnum, Parablechnum, 
Salpichlaena e Telmatoblechnum. O material foi acetolisado, medido e 
fotomicrografado em microscopia de luz e em microscopia eletrônica de varredura e 
os dados quantitativos, submetidos a tratamentos estatísticos. O tamanho dos esporos 
variou de médio a grande. As espécies de Austroblechnum exibem a perina granulada 
ou psilada; em Blechnum a perina variou entre escabrada, rugulada e psilada, Estes 
dois gêneros apresentaram maior diversidade entre suas espécies. Perina cristada foi 
registrada em Cranfillia e Parablechnum. Lomaria e Lomaridium possuem a perina 
escabrada com cordões. Lomariocycas apresenta a ornamentação densamente 
gemada. Em Neoblechnum e Salpichlaena a perina é escabrada, com presença de 
grânulos e gemas de dimensões variadas. Em Salpichlaena os grânulos e gemas 
foram agrupamentos em algumas regiões. Telmatoblechnum apresenta perina com 
grânulos e gemas distribuídos por toda superfície. Os esporos da família Blechnaceae 
da Mata Atlântica aqui representados por 10 gêneros, 22 espécies e um híbrido, não 
foram capazes de diferenciar os gêneros sugeridos na classificação atualmente aceita. 
Contudo nessa análise observaram-se características distintas na ornamentação dos 
esporos permitindo a delimitação intraespecífica nos gêneros analisados. 
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