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O carpopódio é a região de conexão do ovário ínfero ao eixo da inflorescência que 
corresponde à zona de abscisão da cipsela de Asteraceae. O objetivo deste estudo foi 
comparar a anatomia do carpopódio em representantes de quatro gêneros segregados 
de Vernonia Schreb. Capítulos com flores em antese de Chrysolaena flexuosa (Sims) 
H. Rob., Chrysolaena nicolackii H. Rob., Lepidaploa chamissonis (Less.) H. Rob., 
Lepidaploa psilostachya (DC.) H. Rob., Lessingianthus polyphyllus (Sch. Bip. ex 
Baker) H. Rob., Lessingianthus sanctipauli (Hieron.) Dematt., Vernonanthura 
nudiflora (Less.) H. Rob. e Vernonanthura oligolepis (Sch. Bip. ex Baker) H. Rob. 
foram coletados, fixados em FAA 50 e posteriormente processados sob técnicas 
usuais em estudos anatômicos. Em todas as espécies estudadas o carpopódio possui 
epiderme uniestratificada e paredes celulares esclerificadas. As células da epiderme 
podem ser isodiamétricas (em C. flexuosa, L. chamissonis e V. nudiflora) ou 
levemente alongadas longitudinalmente nas demais espécies estudadas. Chrysolaena 
flexuosa possui tricomas glandulares capitados bisseriados no carpopódio. Tricomas 
não-glandulares bisseriados podem ocorrer na região de transição com o ovário em L. 
chamissonis e L. psilostachya, enquanto que nas demais espécies podem ocorrer 
tricomas glandulares e não-glandulares nesta região. No carpopódio ocorre 
parênquima pluriestratificado, com células alongadas longitudinalmente, exceto C. 
flexuosa que apresenta células isodiamétricas. Cristais prismáticos e drusas foram 
observados nas espécies estudadas, com exceção de L. psilostachya. Foi possível 
visualizar núcleos fusiformes em C. nicolackii, L. psilostachya, L. polyphyllus e L. 
sanctipauli. O carpopódio é vascularizado por um feixe colateral central. Caracteres 
estruturais do carpopódio podem ser úteis para separação das espécies, mas não 
mostraram valor de diagnose para o gênero. (CNPq) 
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