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Schlechtendalia luzulifolia Less, Bolão-de-ouro, pertence à subfamília Barnadesioideae,
considerada basal para Asteraceae. Assim, a análise da embriogênese,
endospermogênese e estrutura do pericarpo e da semente fazem-se necessárias para a
compreensão das relações filogenéticas e evolução dos caracteres morfológicos da
família, com aplicações diretas na taxonomia e na conservação do taxa. Foram coletados
frutos maduros de S. luzulifolia Less no município de  Tapes RS, Brasil. Após a coleta
foram seccionados, fixados em Trump, lavados em tampão e em Tween 20 2ml/L.
Posteriormente foram desidratados em solução etanólica e lavados em clorofórmio. O
material foi emblocado em resina acrílica e seccionado em micrótomo rotativo, na
espessura de 5m. As lâminas foram coradas com Azul de Toluidina, analisadas e
fotomicrografadas em microscópio óptico. Os frutos são cipselas, com pericarpo de
consistência papirácea e densamente piloso, cujos tricomas são inflexos, bi a
pluricelulares e unisseriados. As células do exocarpo são papilosas e dispostas em uma
única camada. O mesocarpo é formado apenas por células parenquimáticas com espaços
intercelulares. É observada uma ampla variação de estados de desagregação, colapso e
compactação celular, os quais são mais comuns na região proximal à cavidade locular.
O endocarpo possui uma camada celular cujas células, em sua maioria, se encontram
colapsadas, tornando o estrato descontínuo. A semente é exalbuminada e possui
inserção basal. Um feixe vascular colateral segue pela rafe até a anti-rafe, chegando
próximo à micrópila. O pericarpo é parenquimático e a zona periendotelial da testa
acumula material péctico é persistente e possui especialização parietal. O embrião é
axial, contínuo do tipo espatulado, com eixo hipocótilo-radícula curto e cotilédones
crassos, plano-convexos, mais longos que largos. As principais características descritas
para S. luzulifolia Less, são o pericarpo parenquimático e a testa persistente e
parenquimática, assim como as células endoteliais com parede especializada. Assim
acredita-se que os caracteres morfológicos apresentados sejam descritores taxonômicos
úteis, podendo, também, serem considerados plesiomórficos na família, sendo
importantes para ampliar a compreensão da evolução dos caracteres morfológicos em
Asteraceae. (FIPE/UFSM, Condor Empreendimentos Imobiliários, FZB-RS)
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