
BOTÂNICA FRENTE ÀS MUDANÇAS GLOBAIS

34

Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

HETERANTERIA EM ESPÉCIES DE Senna Mill. E Chamaecrista Moench (FABACEAE)
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A presença de diferentes tipos de anteras em uma mesma flor (heteranteria) é um polimorfismo que 
ocorre em 20 famílias de angiospermas, especialmente em plantas que possuem flores de pólen, 
tais como espécies da subtribo Cassiinae. A heteranteria é interpretada como uma estratégia de 
divisão de funções de alimentação e polinização entre as anteras, as quais geralmente se diferen-
ciam pelo tamanho, cor, posicionamento, direcionamento do poro e viabilidade polínica. O objetivo 
deste estudo foi verificar a ocorrência de heteranteria em espécies de Cassiinae e avaliar as di-
ferenças morfológicas e funcionais entre as anteras. Foram analisadas dezesseis espécies (oito 
do gênero Senna e oito de Chamaecrista) quanto a diferenças no tamanho, cor, posicionamento 
e direcionamento das anteras. Todas as espécies estudadas apresentaram anteras de diferentes 
tamanhos e posicionamento nas flores. Cinco espécies de Chamaecrista apresentaram divisão nas 
funções das anteras devido ao direcionamento dos poros, além da diferença no tamanho e posicio-
namento, o que parece estar relacionado ao local de deposição de pólen no corpo dos visitantes. 
As anteras de Chamaecrista repens (Vogel) H.S.Irwin & Barneby e C. nictitans (L.) Moench apre-
sentaram também diferenças na cor: aquelas destinadas à polinização são vermelhas e as desti-
nadas à alimentação são amarelas. Estudos apontam o tamanho como a principal diferença entre 
anteras da subtribo Cassiinae. Apesar da heteromorfia das anteras, alguns estames podem estar 
desempenhando ambas as funções nas flores das espécies estudadas, já que ocorre o mesmo 
direcionamento dos poros, fazendo que haja coincidência também no local de deposição do pólen. 
A ocorrência da heteranteria em espécies de Cassiinae é essencial para o sucesso reprodutivo das 
mesmas, já que essas flores oferecem apenas pólen como recurso aos visitantes.
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