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A espécie Jatropha curcas L. (Euphorbiaceae) conhecida popularmente como Pinhão-Manso,
possui sementes oleaginosas sendo de grande importância medicinal e econômica. Os
objetivos deste trabalho foram descrever anatomicamente as sementes de Jatropha curcas L.
relacionando o desenvolvimento dos tecidos às fases de germinação. Para descrição
anatômica foram preparadas lâminas permanentes a partir de cortes transversais e
longitudinais das sementes nos diferentes estádios do processo de embebição. Para tal as
sementes foram postas para embeber entre folhas de papel de germinação, retiradas a cada
período de germinação, fixadas FAA70%, conservadas em etanol 70% e emblocadas em
parafina. Os cortes anatômicos foram realizados com auxílio de micrótomo rotativo Leica e
corados com safranina 1% e azul de alcião 1%. Os períodos avaliados foram de 0, 4, 24 e 72
horas correspondentes às fases I, II e III do processo de germinação. Conforme resultado
obtido verificou-se que as sementes de Jatropha curcas L. são albuminosas, elípticas e
anátropas, apresentando o tegumento constituído por uma camada externa, com células
alongadas, seguido por um estrato de células parenquimáticas, vacuoladas e poligonais com
feixes vasculares, posteriormente, uma camada interna com células alongadas, justapostas,
esclereficadas. Estas células são seguidas, por uma fina camada de células achatadas e depois
por um tecido endospermático. O endosperma é composto por células poliédricas ricas em
substâncias de reserva, principalmente lipídios. Os cotilédones são envoltos pelo endosperma.
Durante as fases de germinação foram verificadas alterações na concentração das substâncias
de reserva em células do endosperma, bem como, mudanças na organização dos feixes
vasculares presentes no endosperma (FAPESB/ CNPq).
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