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O gênero Jatropha (Euphorbiaceae) apresenta importância econômica,
 principalmente pela presença de várias espécies referidas por seus usos
 medicinais e/ou ornamentais. Jatropha ribifolia é largamente empregada na
 medicina popular como antiofídico e suas sementes são comercializadas em
 feiras livres para extração dos óleos fixos, que são empregados como purgativo,
 para uso veterinário. O objetivo desse estudo foi avaliar o teor de água e a
 germinação de sementes de J. ribifolia coletadas de 30 indivíduos distintos em
 remanescente chaquenho em Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul. O teor de
 água das sementes foi determinado logo após a coleta das sementes pelo
 método da estufa a 105±3 ºC, por 24 horas, utilizando duas repetições de 25
 sementes, com resultados expressos em porcentagem (base úmida). Para os
 ensaios de germinação, as sementes foram distribuídas sobre papel-toalha
 umedecido com 2,5 vezes o seu peso em água e mantidas em câmara de
 germinação tipo BOD, sendo quatro repetições de 25 por tratamento, na ausência
 e presença luz e em 25oC, 30oC e temperatura alternada 20-30oC sob
 fotoperíodo de 12 h. As observações foram realizadas diariamente até a
 estabilização da germinação. O teor de água encontrado na semente foi de 33%.
 A germinação teve início no 4° dia e se estendeu até o 17º dia e o experimento foi
 acompanhado até o 40º dia. Somente as sementes que estavam na condição de
 escuro nas temperaturas de 30 oC e  20-30oC (fotoperíodo de 12 h) germinaram,
 o que pode indicar um comportamento fotoblástico negativo, embora a
 porcentagem de germinação tenha sido baixa, com apenas 3% das sementes
 germinando em cada temperatura, o que induz futuros trabalhos em relação ao
 tema.
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