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Resumo: O herbário HUPG documenta a diversidade botânica local e é um recurso de extrema necessidade para 

o ensino em diversas áreas do conhecimento, atendendo a comunidade acadêmica e a comunidade em geral através 

da prestação de serviços. Este subprojeto vem estudando a família Asteraceae e seus padrões de floração e 

frutificação das espécies presentes no acervo do herbário HUPG. As plantas dessa família representam 10% do 

total da flora de angiospermas, sendo uma das mais representativas nos campos da região Sul do Brasil. Foram 

analisadas 1005 exsicatas de 126 espécies e 53 gêneros. O pico de floração encontrado entre as espécies foi em 

março e o de frutificação se deu entre os meses de março e abril. 

Palavras-chave: Fases reprodutivas. Anemocoria. Sincronia. 

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 
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PÚBLICO-ALVO 

As ações extensionistas do programa do HUEPG são voltadas aos professores, pós 

graduandos e acadêmicos por intermédio das disciplinas ofertadas nos cursos de Ciências 
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Biológicas, Agronomia, Farmácia, Engenharia Civil (Controle Ambiental), Geografia, 

Engenharia de Alimentos e Zootecnia. Pessoas da comunidade, alunos e professores do ensino 

fundamental que queiram fazer visitas e doar exemplares para a coleção. À comunidade 

cientifica, prestando serviços de identificação de plantas e assessoria em técnicas de manejo de 

exsicatas, além de auxiliar com dados para ações de conservação e preservação da Flora do 

Paraná. 

 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa e os outros municípios dos Campos Gerais do Paraná são os principais 

atingidos; porém o HUPG faz trocas do material do acervo e disponibiliza informações sobre 

ele com todo o território Nacional e em alguns casos com alguns países vizinhos. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

As ações extensionistas são realizadas na sede do HUPG que localiza-se no Bloco M 

do campus de Uvaranas da Universidade Estadual de Ponta Grossa (Ponta Grossa-PR). Este 

projeto tem vínculo com o Departamento de Biologia Geral do Setor de Ciências Biológicas e 

da Saúde. 

JUSTIFICATIVA 

O herbário HUPG documenta a diversidade botânica local sendo um recurso de extrema 

necessidade para o ensino em diversas áreas do conhecimento, bem como banco de dados e 

direcionamento de ações sociais e políticas. O herbário HUPG possui cerca de 22.000 

espécimes catalogadas e identificadas. O herbário HUPG atende a comunidade acadêmica e a 

comunidade em geral através da prestação de serviços, como por exemplo a identificação de 

espécies vegetais, além de ter um papel importante na divulgação científica, delineando a 

importância das coleções científicas para o entendimento e a conservação dos ecossistemas e 

na educação ambiental. Por isso a realização do trabalho de extensão é muito importante, uma 

vez que ele atualizará e contextualizará o banco de dados do herbário HUPG a fim de gerar 

informações que subsidiem ações de conservação da flora local. 

A proposta deste subprojeto foi estudar a família Asteraceae e seus padrões de 

floração e frutificação das espécies presentes no acervo do herbário HUPG. As compostas, 
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como são conhecidos os representantes da família, representa 10% do total da flora de 

angiospermas, apresentam distribuição cosmopolita, com uma concentração maior nas regiões 

temperadas e semiáridas dos trópicos e subtrópicos, além de ser uma das mais representativas 

família botânica nos campos da região Sul do Brasil (BOLDRINI; EGGERS, 1996). 

Os padrões reprodutivos das plantas podem estar relacionados com as mudanças no 

meio biótico e abiótico, visando compreender a sazonalidade e as variações fenológicas ao 

longo do tempo (MORELLATO, 2004). O estudo da fenologia nos ajuda a compreender a 

regeneração das plantas e coevolução entre a relação planta-animal, sendo um dos principais 

parâmetros utilizados para caracterizar um ecossistema (MORELLATO, 1991). O 

conhecimento da fenologia e sazonalidade é vital para a criação de planos de manejo da 

vegetação, tanto com o objetivo de produzir matéria prima quanto na manutenção da vida 

silvestre (FOURNIER, 1974). 

OBJETIVOS 

- Atualizar e levantar dados sobre a fenologia das amostras da coleção científica de 

espécies da família Asteraceae presentes nos Campos Gerais do Paraná; 

- Organizar um banco de dados para proporcionar o atendimento à comunidade 

acadêmica científica sobre as características das Asteraceae da região; 

- Identificar o padrão fenológico das espécies da família Asteraceae encontradas na 

região dos Campos Gerais do Paraná, correlacionada com as estações do ano para auxiliar na 

compreensão de como os fatores ambientais influenciam na regulação dos ciclos dos eventos 

biológicos repetitivos em áreas de vegetação campestre no Sul do Brasil. 

METODOLOGIA 

Foram analisadas as exsicatas depositadas no Herbário da Universidade Estadual de 

Ponta Grossa referentes à família Asteraceae. O registro dos dados fenológicos levou em conta 

a presença de flores ou frutos. A fim de detectar corretamente as fenofases, foram observadas 

as estruturas reprodutivas em um estereomicroscópio. O critério para registrar a floração foi 

observar flores presentes nas inflorescências em capítulo e, para a frutificação, a presença dos 

frutos do tipo cipsela. Também foram levados em consideração o ambiente onde o espécime 

foi coletado (campo seco, úmido ou rochoso) nos Campos Gerais do Paraná e a data da coleta. 
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Após analisar as exsicatas e registrar os dados fenológicos foram usadas as 

plataformas Flora do Brasil 2020 e The Plant List para conferir os nomes científicos e atualizar 

a nomenclatura. 

 

RESULTADOS 

Foram analisadas 1.005 exsicatas de 126 espécies e 53 gêneros. 55 dessas exsicatas 

estavam identificados apenas pelo gênero e 4 exsicatas sem qualquer identificação de gênero 

esperando pela identificação. Foram encontradas 202 espéciemes provenientes de campo seco, 

50 de campo com afloramento rochoso, 38 de área de cerrado, 17 de campo úmido e brejoso e 

os demais de outros tipos de vegetação ou não foi informado. 

O padrão de floração encontrado entre os espécimes apresentou dois picos, um maior 

no mês de março e outro em outubro, sendo que a menor ocorrência foi no mês de julho. A 

relação entre os meses do ano e a quantidade de espécimes em floração se encontra na Figura 

1. Os picos de frutificação ocorreram entre março e abril e novamente em outubro. O mês com 

menos espécimes em frutificação foi dezembro. A relação entre os meses do ano e a quantidade 

de espécimes em frutificação se encontra na Figura 2. 

Figura 1 - Relação entre os meses do ano e a quantidade de espécimes de Asteracae em floração 

 

 

Figura 2 - Relação entre os meses do ano e a quantidade de espécimes em floração 
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FOTO(S) 

Figura 3 – Espécie de Asteraceae em floração no Parque Nacional dos Campos Gerais, Ponta Grossa, Paraná 

 

Legenda:. espécie Vernonanthura cuneifolia (Gardner) H.Rob. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar dos dados serem parciais já que muitas exsicatas não foram avaliadas até o 

momento já é possível observar um padrão na floração e frutificação, assim como a variedade 

e riqueza de espécies que compõe a família Asteraceae nas fisionomias campestres da região 

dos Campos Gerais do Paraná. 
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O presente estudo mostra a necessidade de maior rigor na coleção científica, visto que 

várias exsicatas não tinham todas as informações completas e algumas até mesmo sem 

identificação. Estes dados são importantes para disponibilizar informações para pesquisadores, 

estudantes e comunidade em geral para apoiar tomada de decisões em políticas ambientais 

relacionadas à vegetação campestre no Sul do Brasil. 

APOIO 

Fundação Araucária. 
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