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Vernonia Schreb, após desmembramento em outros gêneros no final do século 
passado, ficou praticamente restrito à América do Norte. Dentre os gêneros 
segregados encontram-se Chrysolaena H. Rob. e Lepidaploa (Cass.) Cass. No 
presente estudo foram selecionadas duas espécies destes gêneros, L. psilostachya 
(DC.) H. Rob. que ocorre nos estados de Minas Gerais, Paraná e São Paulo, e C. 
nicolackii H. Rob. que é endêmica do estado do Paraná (Brasil). O objetivo deste 
estudo foi comparar a estrutura do estame (filete e antera) destas duas espécies, com 
ênfase à formação da parede da antera. Inflorescências em distintos estádios de 
desenvolvimento de C. nicolackii e L. psilostachya foram coletadas no Parque 
Estadual do Guartelá em Tibagi/PR e no Parque Estadual Vila Velha em Ponta 
Grossa/PR, fixadas em FAA 50 e posteriormente processadas sob técnicas usuais em 
estudos anatômicos. As duas espécies possuem cinco estames sinânteros, anteras 
tetrasporangiadas com deiscência longitudinal. A formação da parede da antera de 
ambas as espécies se enquadra no tipo dicotiledôneo. Assim, em fases iniciais de 
desenvolvimento as anteras apresentam quatro estratos celulares: epiderme, 
endotécio, uma camada média e tapete. Posteriormente, a camada média se desintegra 
e o tapete passa a envolver os micrósporos, caracterizando-o como do tipo ameboide. 
Na maturidade, é possível visualizar na parede da antera apenas epiderme e endotécio. 
Na antera há apêndice apical formado por células alongadas longitudinalmente e 
ocorrem tricomas glandulares. A epiderme da antera madura apresenta-se contínua e 
com células alongadas longitudinalmente. As células do endotécio possuem 
espessamentos parietais em espiral e têm formato isodiamétrico ou levemente 
alongado. O filete consiste de epiderme, parênquima e feixe vascular central. Não 
foram encontradas diferenças significativas na anatomia do estame e no padrão de 
desenvolvimento da parede da antera entre as espécies. (CNPq) 
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