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A poliembrionia é o desenvolvimento de mais de um embrião por semente. Sua ocorrência
nas  angiospermas  é  comumente  associada  a  processos  de  reprodução  assexuada  como  a
apomixia,  entretanto  existem  registros  de  poliembrionia  de  origem  sexuada.  Em  alguns
grupos, como nas gimnospermas a poliembrionia pode indicar uma forma de compensação
reprodutiva e substituição de embriões malformados ou inviáveis. Estudos com plantas do
Cerrado  mostram  a  presença  de  poliembrionia  associada  a  apomixia.  Em  Asteraceae,  a
presença  de  poliembrionia  foi  registrada  em  sementes  de  espécies  de  Heliantheae  e
Eupatorieae.  Na  literatura,  o  aborto  seminal  foi  registrado  em  espécies  dos  gêneros
Vernonia e em Smallanthus sonchifolius. Com o objetivo de verificar a poliembrionia em
espécies  de  Asteraceae  e  ampliar  os  dados  sobre  a  formação  de  sementes,  esse  trabalho
teve por objetivo analisar a presença e o número de embriões em sementes maduras de três
espécies  ocorrentes  na  Estação  Ecológica  do  Panga,  Uberlândia,  MG.  As  cipselas  foram
dissecadas  e  analisadas  sob  estereomicroscópio.  Em  Lepidaploa  rufogrisea  (St.  Hil.)  H.
Rob.  das  414  cipselas,  335  não  apresentaram  embrião  bem  formado,  76  possuíam  um
embrião  e  três  frutos  possuíam  dois  embriões.  Em  Porophyllum  ruderale  (Jacq.)  Cass.
1806  frutos  foram  analisados,  dos  quais  1142  possuíam  um  embrião,  662  possuíam
embrião  mal  formado  e  dois  possuíam  2  embriões.  Em  Centratherum  punctatum  Cass.
foram  verificadas  1173  cipselas,  destas  18  com  embrião  mal  formado,  1152  com  um
embrião  e  três  com  dois  embriões.  Estes  primeiros  resultados  revelam  uma  baixa
quantidade de sementes poliembriônicas e presença de aborto seminal como apontado na
literatura  para  outras  espécies.  As  próximas  etapas  deste  estudo  compreenderão  análises
morfológicas  e  ontogenéticas  das  sementes  que  revelem  os  processos  envolvidos  na
formação dos embriões indicando assim o potencial poliembriônico.
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