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A família Rubiaceae é uma das quatro maiores famílias entre as angiospermas, e
 o estudo morfológico e principalmente embriológico faz-se necessário para
 construir-se um ordenamento natural na família em questão. Sendo assim, o
 presente trabalho tem como objetivo descrever a ontogenia do rudimento seminal
 de Rudgea macrophylla. Para tanto as flores foram coletadas no Arboreto do
 Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro e fixadas em
 glutaraldeído 2,5% em tampão fosfato de sódio 0,1M pH 7,2. Foram, em seguida,
 desidratadas em série etílica, com passagem em solvente orgânico, e incluídas
 em hidroxietilmetacrilato. O material foi seccionado em micrótomo rotativo, com
 auxilio de navalhas de aço perfil D e de vidro, na espessura de 1-3 µm e corados
 com azul de toluidina 0,05%. A espécie possui ovário ínfero, bicarpelar, bilocular,
 com um rudimento seminal por lóculo, o qual quando desenvolvido é anátropo,
 unitegumentado e tenuinucelado. O primórdio seminal contém três zonas:
 epidérmica, subepidérmica e central. O início da formação do rudimento seminal
 se dá por divisões sem orientação preferencial na camada central. As células da
 camada epidérmica originam o tegumento e a epiderme nucelar. O arquespório é
 composto por cerca de seis células arquesporiais e por até oito células na
 epiderme nucelar, em seção longitudinal. Das células arquesporiais, apenas uma
 se desenvolve em célula-mãe do ginósporo que, ao entrar em meiose, origina
 uma tétrade linear, sendo o ginósporo funcional o calazal. A partir dos resultados
 obtidos e dos diagramas evolutivos recentemente publicados para a família,
 sugere-se que a espécie em questão aproxime-se do tipo Psychotria, devido a
 mesma origem dos septos carpelares, primórdios seminais com três camadas
 meristemáticas, e nucelo considerado intermediário entre o tipo Simpétalo e o
 Reduzido, ou seja, a epiderme nucelar é inicialmente plana e posteriormente em
 domo.
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