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Um dos caracteres palinólogicos mais valiosos é a estrutura do infratecto. Além dos 
estados típicos (granular ou columelar), existem condições intermediárias que 
consistem de elementos radiais com aparência de grânulos, além da combinação de 
grânulos e columelas. A estrutura granular foi utilizada para suportar a teoria da origem 
das Angiospermas a partir das Gnetales e apesar desta estar relacionada com as 
Angiospermas Basais já foi descrita para as eudicotiledôneas, dentre essas, algumas 
leguminosas. Tephrosia Pers. é um dos gêneros mais representativos da família 
Leguminosae (ca. 350 sp.) e apresenta um complexo histórico taxonômico, mas carece 
de estudos de ultraestrutura palinológica. Na literatura, quatro espécimes de Taiwan 
foram analisados e apesar de ser possível observar elementos radiais irregulares com 
aparência de grânulos, foram descritos com estrutura columelar. Visto essa lacuna 
ultraestrutural palinológica foram analisadas no presente estudo 14 espécies de 
Tephrosia [T. adunca Benth, T. candida DC., T. cinerea (L.) Pers., T. egregia Sandw., 
T. elata Deflers, T. marginata Hassl., T. nitens Benth., T. noctiflora Bojer ex Baker, T. 
purpurea subsp. purpurea, T. domingensis (Willd.), T. rufescens Benth., T. sessiliflora 
(Poir.) Hassl., T. sinapou (Buchoz) A. Chev., T. vogelii Hook. f.] nativas e cultivadas 
no Brasil, baseado na metodologia padrão para Microscopia Eletrônica de Transmissão, 
com enfoque na descrição da estrutura infratectal. A estrutura do infratecto pode variar 
em quatro tipos: 1) granular, com grânulos organizados em uma faixa estreita e 
irregular; 2) granular com grânulos densamente agrupados; 3) columelar, que consiste 
de grânulos organizados com aparência de columelas e 4) columelar típica. Em todas 
as espécies foi possível observar combinações de alguns desses tipos infratectais, 
exceto em T. adunca, que apresentou somente o tipo granular com grânulos densamente 
agrupados. Na região apertural o teto e o infratecto afinam enquanto a endexina se 
espessa. Até o presente momento, a presença de estruturas granulares foi descrita para 
as tribos Desmodieae, Indigofereae, Loteae, Phaseoleae, Psoraleeae e Vicieae da 
subfamília Papilionoideae, sendo uma novidade para a tribo Milletieae. Visto isso foi 
observada a ocorrência de infratecto granular e condições intermediárias nas espécies 
Sul Americanas de Tephrosia confirmando que a ultraestrutura palinológica merece a 
atenção em futuras análises cladísticas. (CAPES) 


