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Oxypetalinae é exclusivamente Sul-americana e, juntamente com Mestastelmatinae,
Gonolobinae e Orthosiinae, forma a maior linhagem de Asclepiadoideae do Novo Mundo
(complexo MOG). Embora estudos filogenéticos comprovem o monofiletismo dessas
subtribos, persiste ainda, o desconhecimento sobre as sinapomorfias compartilhadas entre os
seus membros. Em várias famílias, caracteres morfológicos de sementes têm mostrado valor
diagnóstico, com relação a padrões genéricos e específicos. Este estudo teve por objetivo
caracterizar a morfologia da testa de sementes das espécies dos diferentes gêneros que
compõem o core Oxypetalinae, em busca de dados que corroborem a filogenia do MOG. As
amostras para análise foram retiradas de espécimes depositados em herbário: Oxypetalum
coccineum (RB 124263), O. capitatum (RB 271210), O. capitatum (RB 263152), O.
appendiculatum (RB 430788), O. appendiculatum (RB 66459), O. minarum (RB 201607), O.
pannosum (RB 430802), O. warmingii (RB 431255), Funastrum clausum (HUEFS 23163) e
F. clausum (RB 132626). Sementes secas foram montadas em stubs, sobre fita adesiva de
carbono, cobertas com uma camada de ouro de 20 nm de espessura e, observadas ao
Microscópio eletrônico de varredura LEO 1450 VP em 20 kV. As espécies analisadas
apresentaram, em geral, forma obovada, plano-convexas, com bordo estreito ou constituído
por uma ala lisa ou denteada; a testa é formada por células papilosas, semelhante a mamilos,
com diferentes formas no ápice; estas células são revestidas por uma cutícula espessa que é
recoberta por cera do tipo lisa, estriada ou laminada. A região dorsoventral apresenta um
conglomerado de células, principalmente na porção mais larga da semente. A região da coma
é constituída por membranas delgadas com formato hexagonal, apresentando um
espessamento conspícuo que reveste a base dos tricomas. Vale ressaltar que estes resultados
são ainda preliminares, uma vez que o estudo está em andamento.
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