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RESUMO

A família Asteraceae compreende o grupo de plantas mais numeroso dentro das
 Eudicotiledôneas, com cerca de 23000 espécies e 17 tribos. No Brasil, Multiseae
 é a tribo que apresenta 25 gêneros, Astereae apresenta 18 gêneros e
 Senecianeae 7 gêneros. Objetivou-se caracterizar e ampliar os dados
 morfopolínicos da família Asteraceae, contribuindo assim para a melhor
 caracterização das espécies presentes na região dos Campos Gerais, Ponta
 Grossa, Paraná. Das 9 espécies das tribos estudadas presentes na área de
 estudo, foram efetuadas análises palinológicas em grãos de pólen de Baccharis
 axillaris DC. e Baccharis semiserrata DC. da Tribo Astereae; Chaptalia
 integerrima (Vell) Burkart e Chaptalia graminifolia Dusén da Tribo Multiseae;
 Emilia sonchifolia (L.) DC. e Senecio brasiliensis (Spreng) Less. da Tribo
 Senecianeae. O material polínico foi acetolisado, fotografado e as medidas dos
 diâmetros polar e equatorial foram realizadas em 25 grãos de pólen, tomados ao
 acaso. As medidas das aberturas, endoaberturas, espessura e ornamentação da
 exina (espinhos e espículos) foram feitas em 10 grãos de pólen. Com o
 tratamento estatístico determinou-se a média aritmética, desvio padrão da média,
 desvio padrão da amostra, o coeficiente de variabilidade e o intervalo de
 confiança a 95%. As principais características polínicas encontradas definem os
 grãos de polén como sendo isopolares, oblato-esferoidais, prolato ou prolato-
esferoidais; âmbito subcircular, subtriangular ou triangular; pequenos (Baccharis
 axillaris e Baccharis semiserrata) ou médios (Chaptalia integerrima, Chaptalia
 graminifolia, Emilia sonchifolia e Senecio brasiliensis); 3-colporados; com
 endoaberturas circulares ou lalongadas, com e sem constrição mediana; com
 espículos, espinhos longos ou curtos, de ápice agudo. A diversidade
 morfopolínica permitiu caracterizar as espécies estudadas como euripolínicas.
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