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Resumo 

 

O presente trabalho descreve aspectos morfológicos e anatômicos, além do 

desenvolvimento ontogenético dos frutos, sementes e plântulas de Acalypha gracilis, 

Euphorbia cotinifolia e Jatropha gossypiifolia, Euphorbiaceae, subfamílias Acalyphoideae, 

Euphorbioideae e Crotonoideae, respectivamente. Os frutos são deiscentes, com deiscência 

explosiva para liberação das sementes que são elípticas ou globosas, anátropas, albuminosas, 

exotégmicas (camada mecânica formada por células alongadas, de paredes espessadas, 

lignificadas) e, as de J. gossypiifolia são endopaquicalazais. O pericarpo foi descrito em 

quatro estágios: I- ovário, II- fruto com intensa atividade meristemática, III- frutos jovens até 

seu tamanho definitivo e IV- amadurecimento e lignificação do estrato esclerenquimático. 

Ovário trilocular típico de Euphorbiaceae foi encontrado nas três espécies, com um óvulo em 

cada lóculo. No estágio I, ocorreram intensas divisões por toda estrutura do ovário. No estágio 

II, evidenciaram-se vários feixes vasculares laterais e, na porção mais interna do mesocarpo 

mediano, as células são alongadas radialmente, e no endocarpo divisões periclinais, exceto em 

A. gracilis. No estágio III, as células aumentaram de volume, e iniciou-se a diferenciação do 

estrato esclerenquimático, na porção interna do fruto. No estágio IV ocorreu a lignificação do 

estrato, início de espaços intercelulares e desidratação do pericarpo para o processo de 

deiscência. As sementes são elípticas ou globosas, anátropas, albuminosas, exotégmicas 

(camada mecânica formada por células alongadas, de paredes espessadas, lignificadas) e, as 

de J. gossypiifolia são endopaquicalazais. Os embriões encontrados são espatulados com eixo 

hipocótilo-radícula curto e cônico, cotilédones largos e foliáceos, plúmula indiferenciada e 

endosperma na maturidade. Em J. gossypiifolia, o endosperma é do tipo, núcleo-celular. A 

taxa de germinação mostrou-se alta em A. gracilis (80%) e muito baixa em J. gossypiifolia 

(4%). As três espécies analisadas possuem plântulas fanerocotiledonares e epígeas, com 

cotilédones fotossintetizantes. Presença de látex desde muito jovem, com exceção de A. 

gracilis, espécie não produtora de látex, assim como os demais representantes da mesma 

subamília (Acalyphoideae). Hipocótilo e epicótilo são bem semelhantes em E. cotinifolia e J. 

gossypiifolia, sendo levemente arroxeados e glabros; em E. cotinifolia, são arroxeados. 

Cotilédones esverdeados, com bordos arroxeados em E. cotinifolia e presença de tricomas em 

A. gracilis. A raiz principal não mostra desenvolvimento pronunciado, e o colo é 

imperceptível. 
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Abstract 

 

The present work describes morphological and anatomical aspects, and the ontogeny 

of fruits, seeds and seedlings of Acalypha gracilis, Euphorbia cotinifolia and Jatropha 

gossypiifolia, members of Euphorbiaceae, subfamilies Acalyphoideae, Euphorbioideae and  

Crotonoideae, respectively. They fruits present explosive dehiscence to release its seeds, 

which are elliptical or globose, anatropous, albuminous and in the case of J. gossypiifolia, 

endopachichalazal. In the pericarp observations, it can be described, from the perspective of 

four stages: I – ovary, II – fruit with intense meristematic activity, III – young fruits until their 

definitive size and IV – maturity and lignification of the sclerenchymatous stratum. Typical 

Euphorbiaceae ovary is found in three species with one ovule in each locule of the trilocular 

ovary.  In stage one, there are intense divisions throughout the ovary structure; in stage II, 

there are several lateral bundles and the inner portion of the median mesocarp is displayed a 

layer of radially elongated cells and periclinal divisions in the core, with the exception of A. 

gracilis. In the stage III, the cells increase the volume and the differentiation of 

sclerenchymatous stratum starts. In stage IV, lignification occurs in the stratum, as well as the 

beginning of the intercellular spaces, and dehydration of the pericarp so that the dehiscence 

process occurs. All seeds are exotégmics due to lignification and differentiation of the 

exotegmen, being formed by anticlinally elongated cells, very thick walls and curves.  

Seminal wrap is thick and stiff. There is presence of endopachichalaza in J. gossypiifolia seed, 

characterized by the beam penetration in the rafeal chalaza and branching out internally in the 

inner integument. The found embryos are as the ones described for the family, with short and 

conical hypocotyl-radicle, broad and foliaceous cotyledons, undifferentiated plumule and 

endosperm at maturity. In the case of J. gossypiifolia, cell nucleous endosperm occurs. The 

germination rate is high only in A. gracilis, reaching 80%; in contrast, this same rate, comes 

only to 4% in J. gossypiifolia. The three analyzed species show fanerocotylar and  epigeal 

seedling with photosynthetic cotyledons. Presence of latex from a young age, with the 

exception of A. gracilis, a species that does not produce latex, as well as other representatives 

of the same subfamily (Acalyphoideae). Hypocotyls and epicotyls are very similar in E. 

cotinifolia and J. gossypiifolia, being slightly purplish and glabrous, but in E. cotinifolia, they 

are purple. Green cotyledons with purple edges in E. cotinifolia; trichomes in A. gracilis. The 

main root shows no pronounced development and the cervix is imperceptible.  
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Introdução Geral 

 
Características gerais e interesse econômico 

Euphorbiaceae está amplamente distribuída, porém é melhor representada em regiões 

tropicais e subtropicais do globo, principalmente na América e África (Barroso et al. 1991). 

Algumas espécies da família podem, às vezes, ser afilas, semelhantes a cactáceas, ou como 

ervas, arbustos, árvores e, até mesmo, como lianas (Souza & Lorenzi, 2008). 

A família apresenta distribuição mundial, incluindo cerca de 300 gêneros e 6.000 

espécies (Souza & Lorenzi, 2008), enquanto que Judd et al. (2009)  citam 222 gêneros e cerca 

de 6.100 espécies. No Brasil temos aproximadamente 70 gêneros e 1.000 espécies, uma das 

famílias mais representativas da flora nacional e uma das mais complexas do ponto de vista 

taxonômico (Souza & Lorenzi, 2008). 

A família abrange espécies de interesse econômico, como por exemplo: Manihot 

esculenta, Hevea brasiliensis, Ricinus communis, além de espécies ornamentais de Jatropha, 

Euphorbia, Codiaeum, Acalypha, dentre outras. 

Manihot esculenta (mandioca, aipim, macaxeira) forma raízes tuberosas que são 

importantes fontes de alimento nas regiões tropicais (Judd et al. 2009).  

Hevea brasiliensis (seringueira) é nativa da região amazônica, sendo a espécie de onde 

se extrai a maior parte de borracha natural (Judd et al. 2009). 

Ricinus communis (mamona) é uma espécie invasora africana responsável pela 

produção do óleo de rícino (Souza & Lorenzi 2008). Hoje em dia sua cultura está em alta 

devido a sua utilização na fabricação do biodiesel. 

Algumas espécies de Euphorbia e Hippomane são usadas como veneno para flechas 

com a finalidade de captura de peixes (Judd et al. 2009). 

Muitas outras plantas pertencentes à família podem ser utilizadas como ornamentais, 

não por mostrarem flores vistosas, mas por brácteas ou pela folhagem, como é o caso de: 

Euphorbia milii (coroa-de-cristo), utilizada como cerca viva; Euphorbia pulcherrima (bico-

de-papagaio); Euphorbia cotinifolia (caracasana) com folhas vermelho-vináceas de belo efeito 

ornamental; Pedilanthus tithymaloides (pedilanto), espécie nativa da Amazônia; já no caso de 

Acalypha spp. (rabo-de-gato), o aspecto ornamental é dado pelos estigmas ramificados (Souza 

e Lorenzi 2008). 
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Estruturas reprodutivas e laticíferos 

A família pode ainda apresentar-se com inflorescências do tipo cimosa ou racemosa, 

algumas vezes, reduzidas, originando uma estrutura semelhante a uma única flor, denominada 

de ciátio, como pode ser observado em Euphorbia, Chamaesyce e Pedylanthus. Na maioria 

dos casos, os frutos são cápsulas tricocas, com deiscência elástica, raramente bagas, drupas ou 

sâmaras; suas sementes são frequentemente ariladas ou carunculadas (Souza & Lorenzi, 

2005). 

Para Judd et al. (2009) os frutos podem ser classificados como esquizocárpicos, com 

segmentos elasticamente deiscentes a partir de uma coluna central persistente. 

As sementes variam de 1 a 80 mm, com funículo curto e pouco desenvolvido; 

exotégmicas, albuminosas, exariladas ou com carúncula; tegumentos multiplicativos ou não, 

sendo possível a presença de paquicalaza. O tégmen é a camada mecânica (Corner 1976). 

É citada a ocorrência de carúncula e obturador em espécies de Euphorbiaceae. Corner 

(1976) considera carúncula um corpo rijo que fica ao redor da micrópila, mostrando uma leve 

semelhança ao arilo carnoso micropilar.  

Alguns autores consideram a carúncula como um elaiossomo, termo designado por 

Sernander (1906) citado por Lisci et al. (1996), onde indica que uma parte da semente é 

carnosa e comestível capaz de atrair formigas, facilitando a dispersão. 

A carúncula desenvolve-se após a fecundação, não devendo ser confundida com o 

obturador, o qual se desenvolve antes. O obturador, pode ser o funículo especializado, com 

função de orientar o tubo polínico em direção à micrópila e, às vezes, especializa-se neste  

tecido secretor, denominado obturador, Werker (1997). 

O nucelo, em algumas espécies, apresenta uma projeção que pode atravessar os 

tegumentos através da micrópila e alcançar o obturador (Corner 1976, Rao & Rao 1976).  

De acordo com a literatura consultada, os dados de maior destaque sobre anatomia e 

morfologia de órgãos vegetativos, reprodutivos e de plântulas de Euphorbiaceae em geral, 

são: Graner (1935, 1942), Musik (1954), Singh (1954, 1969), Toledo (1963), Berg (1975), 

Corner (1976), Teerawatsakul et al. 1987, Oliveira & Pereira (1987), Lagôa & Pereira (1989), 

Paoli et al. (1995), Tokuoka & Tobe (1998, 2002, 2003), Freitas et al. (2001), Luchi (2004), 

Añes et al. (2005), Silva et al. (2007), Prenner & Rudall (2007), Nunes et al. (2009), Silva & 

Souza (2009), Oliveira & Oliveira (2009), Cosmo et al. (2010), Demarco & Carmelo-

Guerreiro (2011) e Gagliardi et al. (2012). 
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Euphorbiaceae tem como característica marcante, a presença de látex, que de acordo 

com Mauseth (1988) é algo quase impossível de se definir. E ainda, para Evert (2006), o 

termo látex refere-se ao fluido que pode ser extraído de um laticífero. 

Segundo dados de Esau (1959), encontram-se laticíferos em mais de 12.500 espécies 

de plantas em mais de 900 gêneros. Esta secreção é mais comumente branca leitosa, mas pode 

ainda ocorrer sob uma forma mais clara, incolor, amarelada, ou até mesmo, alaranjada. Muito 

frequentemente, o látex apresenta, grãos de amido, ácidos orgânicos, alcaloides, terpenos, 

óleos, resina e borracha (Cutter 1986). 

Mauseth (1988) comenta que os laticíferos fazem parte de um grupo extremamente 

heterogêneo, não apenas metabolicamente, mas também com relação ao desenvolvimento e 

com sua estrutura e, são classificados em dois tipos fundamentais: laticíferos articulados 

(formados por várias células) e laticíferos não articulados (aqueles constituídos por uma única 

célula). 

Como o látex pode ser utilizado em fabricação de borracha, algumas espécies nativas 

do Brasil, foram levadas para países africanos, Malásia e Índia para extração desta borracha, 

como ocorreu com Manihot caerulescens (Mendonça 1983). 

 

Plântulas 

 De acordo com Oliveira (1997), a principal dificuldade é definir plântula, uma vez 

que ocorre termos divergentes entre os diversos autores. Vários autores definiram plântula, e, 

como exemplo,  Parra (1984) define plântula como a fase que compreende a germinação da 

semente ao surgimento do primeiro nomofilo. Contudo esta definição torna-se, às vezes, 

inadequada uma vez que plantas com folhas compostas podem apresentar vários eofilos 

transicionais até que os metafilos apareçam. Font Quer (1985), afirma que plântula é o 

embrião desenvolvido como consequência da germinação. Souza (2003), considera plântula a 

fase que abrange o vegetal, desde a germinação da semente até a formação do eofilo, sendo 

que a fase seguinte, considerou como tirodendro, estendendo-se até os primeiros metafilos. 

A grande dificuldade em determinar os estágios de desenvolvimento da planta, ocorre 

devido à enorme diversidade morfológica e dos diferentes tipos de desenvolvimento da planta 

após o início da germinação (Vogel 1980). 

O estudo de plântulas pode fornecer subsídios para trabalhos de armazenamento e 

germinação de sementes, produção de mudas, identificação de espécies e regeneração 
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florestal, além de informações taxonômicas que favorecem a caracterização de espécies (Paoli 

& Santos, 1998). Paoli et al. (1995) afirmam que os caracteres analisados de plântulas, em 

conjunto, fornecem dados que facilitam o reconhecimento de plântulas no campo, tanto em 

nível de gênero como de espécie. 

Tendo em vista a importância dos estudos de órgãos reprodutivos para o entendimento 

das estruturas morfológicas e anatômicas de tais órgãos, definem-se os seguintes objetivos: 

Gerais: descrever morfoanatomicamente os órgãos reprodutivos, observar o padrão de 

germinação das sementes e desenvolvimento de plântulas de Acalypha gracilis, Euphorbia 

cotinifolia e Acalypha gracilis. 

Específicos: descrição ontogenética do pericarpo e semente; avaliação das possíveis 

semelhanças entre as diferentes espécies e subfamílias; descrição do padrão de germinação 

das sementes, do padrão morfológico e o desenvolvimento das plântulas das três espécies 

referidas e, ainda, possibilitar o fornecimento de dados para futuras análises taxonômicas e 

subsídios para estudos ecofisiológicos. 

 

Informações sobre as espécies selecionadas: 

As espécies selecionadas para o presente estudo, foram escolhidas com base na 

classificação dentro da família, onde cada uma representa uma subfamília, com diferentes 

portes, hábitats e modos de vida. 

- Acalypha gracilis, é uma espécie de porte herbáceo, com folhas verdes membranáceas, são 

unissexuais e suas flores são envolvidas por brácteas (segundo a obra Flora Brasiliensis on 

line); não foram encontrados nomes populares para a presente espécie. 

- Euphorbia cotinifolia, conhecida como leiteiro-vermelho é uma árvore caducifólia de 3 a 5m 

de altura, originária da América do Sul e Central. Apresenta látex abundante, folhas simples, 

vermelho-arroxeadas. Inflorescências axilares e terminais com tamanho reduzido; frutos do 

tipo cápsula tricoca deiscente com sementes pequenas (Lorenzi et al. 2003). 

- Jatropha gossypiifolia conhecida como pinhão-roxo, apresenta-se como um arbusto grande, 

latescente, originário da América Central de folhas alternas,  grandes e arroxeadas, assim 

como suas flores; os frutos são pequenos e esverdeados quando imaturos. Várias partes da 

planta são utilizadas na medicina popular para tratamento de doenças como: úlceras, 

neoplasias e como cicatrizante e diurético (Schvartsman 1992; Mariz et al. 2006). 
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Resumo - Acalypha gracilis, Euphorbia cotinifolia e Jatropha gossypiifolia são 

representantes de Euphorbiaceae, subfamílias Acalyphoideae, Euphorbioideae e 

Crotonoideae, respectivamente. Sobre frutos, encontram-se poucos dados estruturais ou 

anatômicos sobre representantes da família, sendo que a maioria são dados morfológicos, 

proporcionando uma classificação, por vezes, equivocada. Este estudo descreve a morfologia, 

anatomia e ontogênese do pericarpo destas três espécies, destacando estruturas comuns, 

origem da porção esclerenquimática e do processo de deiscência. O padrão de 

desenvolvimento do pericarpo foi enquadrado em quatro estágios, típico de frutos secos. Os 

eventos mais marcantes desta análise ontogenética foram: formação de zona meristemática no 

mesocarpo interno, endocarpo formado apenas por um único tecido parenquimático em A. 

gracilis e de origem dupla em E. cotinifolia e J. gossypiifolia, sendo colenquimática a porção 

mais interna e fibroesclereídes gelatinosas, na região mais externa; e um estrato 

esclerenquimático de origem mesocárpica em A. gracilis e mista (mesocárpica e endocárpica) 

nas outras duas espécies. Os frutos das três espécies foram classificados como esquizocapo. 

Palavras-chave – anatomia, esquizocarpo, fruto, morfologia, ontogênese 

 

Abstract - Acalypha gracilis, Euphorbia cotinifolia and Jatropha gossypiifolia are 

representatives of Euphorbiaceae, subfamilies Acalyphoideae, Euphorbioideae and 

Crotonoideae, respectively. Concerning to fruit, there are few structural or anatomical data 

about family representatives, most of which are morphological, providing sometimes a 

mistaken classification. Thus, this paper describes the morphology, anatomy and ontogeny of 

the pericarp of these three species, highlighting common structures, the origin of the ligneous 

portion and of the dehiscence process. The development pattern of the pericarp can be 

classified into four stages, typical of dried fruit. The most importante events of this 

ontogenetic analysis are: the formation of meristematic zone in the inner mesocarp, endocarp 

formed by a single parenchyma tissue in A. gracilis and of dual origin for E. cotinifolia and J. 

gossypiifolia, being the inner portion collenchymatic and the outermost region gelatinous 

fiber-sclereids; finally a sclerenchymatous layer of mesocarp origin in A. gracilis and mixed 

(mesocarpic and endocarpic) in the other two species. The fruits of the three species were 

classified as esquizocarp.  

Keywords – anatomy, esquizocarp, fruit, morphology, ontogeny 
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Introdução 

 As espécies de Euphorbiaceae podem se apresentar como ervas, lianas, árvores, 

arbustos e semelhantes à cactáceas (afilas), frequentemente possuindo látex. As 

inflorescências podem ser cimosas ou racemosas, por vezes reduzida, formando um ciátio 

(semelhante a uma única flor). Tem distribuição mundial, incluindo cerca de 300 gêneros e 

6.000 espécies (Souza & Lorenzi, 2008), enquanto que Judd et al. (2009)  citam 222 gêneros e 

cerca de 6.100 espécies. 

 No Brasil temos aproximadamente 70 gêneros e 1.000 espécies, sendo Euphorbiaceae 

uma das famílias mais representativas da flora nacional e uma das mais complexas do ponto 

de vista taxonômico (Souza & Lorenzi, 2008). 

 Taxonomicamente a família tem passado, nos últimos anos, por algumas estruturações. 

Webster (1994) reconheceu cinco subfamílias: Phyllanthoideaee, Oldfieldioideae, 

Acalyphoideae, Crotonoideae e Euphorbioideae. As duas primeiras com dois óvulos por 

lóculo, e as demais, um óvulo. Segundo APG II (2003) Euphorbiaceae está inserida na ordem 

Malpighiales e passa a ser representada somente por indivíduos com um óvulo por lóculo, 

sendo Phyllanthoideae reamostrada em Phyllanthaceae e Oldfieldioideae em Picrodendraceae. 

 Os frutos geralmente são cápsulas com deiscência elástica (tricoca), raramente drupa, 

baga ou sâmara (Souza & Lorenzi, 2008). Já Judd et al. (2009) relataram que os frutos podem 

ser em geral do tipo esquizocárpico, com segmentos elasticamente deiscentes a partir de uma 

coluna central persistente. 

 Análises de órgãos reprodutivos fornecem informações muito ricas, que devem ser 

levadas em conta na classificação das plantas, e a falta de evidências ontogenéticas e 

descritivas destas estruturas promovem dificuldades para a especulação sobre pontos 

evolutivos que possam interferir nos processos de classificação. É por isso que é cada vez 

maior a procura por novas informações a respeito de estruturas reprodutivas, afim de 

complementar aquelas provenientes de órgãos vegetativos, sem dizer que apenas observações 

morfológicas produzem interpretações equivocadas, as quais se mostram vulneráveis em 

comparações com análises anatômicas e ontogenéticas (Von Teichman & Van Wyk 1991). 

 O conhecimento das estruturas reprodutivas da família ainda é escasso, com destaque 

para alguns trabalhos: Graner (1942) analisou o florescimento e frutificação da mandioca,  

Landes (1946), as sementes de Acalypha rhomboidea, Singh (1954 e 1969) analisou estruturas 
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e desenvolvimento de sementes de Euphorbiaceae, enquanto que Berg (1975) escreveu sobre 

frutos, sementes e dispersão de Micrantheum. 

 Outros trabalhos, ainda merecem destaque, tais como: Paoli et al. (1995) com estudos 

sobre morfologia de frutos, sementes e plântulas de duas espécies de Croton, Tokuoka & 

Tobe (1998, 2002 e 2003) estudando óvulos e sementes de Crotonoideae, Euphorbioideae e 

Acalyphoideae, respectivamente, Silva et al. (2007) analisaram frutos, sementes e plântulas de 

Cnidosculus juercifolius, Silva & Souza (2009) estudaram morfologia e anatomia de fruto e 

semente de Dalechampia stipulacea, Oliveira & Oliveira (2009) analisaram a ontogênese do 

pericarpo de Manihot caerulescens e M. tripartita e, por fim, Gagliardi et al. (2012) 

analisaram a estrutura e o desenvolvimento de frutos e sementes de espécies invasoras de 

Euphorbiaceae. 

 Para tentar suprir a necessidade de estudos sobre a família, que apresenta grande 

variedade de indivíduos, este estudo foi desenvolvido com três espécies, sendo uma de cada 

subfamília: Acalypha gracilis (Acalyphoideae), Euphorbia cotinifolia (Euphorbioideae) e 

Jatropha gossypiifolia (Crotonoideae), afim de promover possíveis semelhanças e distinções 

entre as mesmas. 

 E tendo em vista tais considerações, este estudo foi realizado com os seguintes 

propósitos: descrever a morfologia e anatomia do pericarpo de Acalypha gracilis, Euphorbia 

cotinifolia e Jatropha gossypiifolia em diversas fases do desenvolvimento; identificar e 

relacionar se estruturas do fruto compõem o diásporo, avaliando a ocorrência e o padrão de 

deiscência; verificar possíveis padrões estruturais comuns às diferentes espécies, e por 

consequência, às diferentes subfamílias. 

 

Material e métodos 

 Botões florais, flores, frutos jovens e frutos maduros foram coletados de vários 

indivíduos de Acalypha gracilis (Spreng.) Müll. Arg, Euphorbia cotinifolia L. e Jatropha 

gossypiifolia L. Os exemplares foram coletados na cidade de Maringá-PR, sendo A. gracilis 

coletada ao redor do Bosque dos Pioneiros (23˚26’11.93’’S; 51˚56’27.94’’S), E. cotinifolia, 

na rua das Azaleias sob as coordenadas: 23˚26’24.13’’S; 51˚57’48.36’’O e J. gossypiifolia 

coletada nas proximidades da divisa com o município de Sarandi-PR (23˚25’01.02S; 

51˚55’14.79’’O). 
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 Excicatas foram depositadas no Herbário da Universidade Estadual de Maringá 

(HUEM) registrados pelos números 20938 (A. gracilis), 20936 (E. cotinifolia) e 20938 (J. 

gossypiifolia). 

 A análise morfológica dos frutos foi realizada utilizando frutos frescos em perfeitas 

condições, sendo mensurados com auxílio de paquímetro. 

 O material coletado para o estudo anatômico foi fixado em FAA 50 (Johansen 1940), 

por aproximadamente 48 horas, passando por bomba de vácuo, e armazenado em etanol 70% 

(Jensen 1962). Na sequência todo o material foi desidratado em série etílica, emblocadas em 

historresina (Guerits 1991), seccionado transversal e longitudinalmente em micrótomo de 

rotação, com espessura de 8 a 12 µm, corado com azul de toluidina  0,05%, pH 4,7 (O’Brien 

et al. (1964) e montadas em resina sintética - Entellan®. Também foi utilizada para o estudo 

do pericarpo, à técnica de maceração de Franklin (1945) modificada conforme sugerido por 

Kraus & Arduin (1997).  

 Seções a mão livre, de material a fresco e fixado, foram submetidas aos seguintes 

reagente/corantes, para testes histoquímicos: Floroglucinol com adição de ácido clorídrico 

concentrado, para evidenciar paredes lignificadas (Sass 1951); Sudan IV, para a localização 

de substâncias lipídicas; Lugol, para a detecção de amido e cloreto férrico, para a verificação 

de compostos fenólicos (Johansen 1940); azul de metileno para evidenciar mucilagem (Costa 

1972; Souza et al.2005) e, vermelho de rutênio, para identificar polissacarídeos diversos e 

pectinas (Jensen 1962).  

 Para a descrição dos resultados, utilizou-se a terminologia proposta por Roth (1977) e 

de Barroso et al. (1999). Para facilitar o entendimento dos eventos da ontogênese, a descrição 

do desenvolvimento do pericarpo foi feita em quatro estágios ou fases: estágio I – ovário; 

estágio II – divisões celulares por todo pericarpo; estágio III – fase de alongamento e 

diferenciação celular; estágio IV – lignificação do estrato esclerenquimático.  

 O laminário confeccionado foi analisado com auxílio de estereoscópio EZ4D Leica e 

microscópio óptico Olympus BX 50, os resultados foram documentados com fotografias 

tiradas com câmera digital Canon Power A95. 

 

Resultados 

 A floração das espécies (duas vezes ao ano) é bem parecida; maio/junho e 

dezembro/janeiro. Com exceção de A. gracilis, J. gossypiifolia e E. cotinifolia apresentam 
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padrões de deciduidade total, formação de novas folhas, floração e frutificação também 

semelhantes. As folhas caem por volta de maio e em seguida começam a crescer.  

 

Estágio I – As três espécies estudadas apresentam flores com ovário tricarpelar com um único 

óvulo por lóculo. Durante o desenvolvimento do fruto, os verticilos estéreis secam e entram 

em abscisão. O ovário de A. gracilis e de E. cotinifolia possuem formato hexagonal, enquanto 

que o de J. gossypiifolia é globoso (figuras 1-3, 4-6) 

 A epiderme externa da parede ovariana nas espécies é unisseriada, cuticularizada, com 

células cuboides, com núcleos centrais em A. gracilis e J. gossypiifolia (figuras 10-11) e com 

núcleos no terço inferior das células papilosas em E. cotinifolia. É glabra nas duas últimas e 

com tricomas glandulares e, em menor número, tricomas tectores em A. gracilis (figuras 7, 

10). Células com conteúdo denso, contendo compostos fenólicos, podem ser observadas nas 

três espécies. 

 O mesofilo é de origem parenquimática em todas as espécies (figuras 7-9). Em J. 

gossypiifolia existem células com conteúdo fenólico na camada subepidérmica; esta mesma 

camada apresenta-se com reserva amilífera. Existem ainda algumas células com conteúdo 

fenólico dispersas pelo mesofilo em A. gracilis. Em geral, as células do estrato externo do 

mesofilo são cuboides com núcleos volumosos e centrais. São observadas divisões celulares 

por todo o mesofilo nos vários planos de simetria (figuras 8-9, 11). A. gracilis apresenta o 

mesofilo com poucas camadas celulares, variando de 4 a 6 (figuras 4, 7), J. gossypiifolia, com 

cerca de 25 (figuras 6, 9), enquanto que E. cotinifolia tem aproximadamente 15 camadas 

(figuras 5-8). Observa-se diferenciação pouco acentuada quanto a forma e tamanho celular em 

A. gracilis e em J. gossypiifolia, sendo que na camada adjunta à epiderme interna inicia-se 

alongamento anticlinal e tangencial (figura 12); é possível verificar drusas pelo mesofilo em 

A. gracilis. 

 Vários cordões procambiais estão imersos no mesofilo das espécies (figuras 5-6); 

ocorre um feixe dorsal colateral voltado para cada lóculo. Em E. cotinifolia, são observados 

alguns idioblastos fenólicos associados aos feixes (figura 5). No eixo central do ovário 

existem três feixes vasculares colaterais, cada um decorrente da união de dois feixes 

vasculares da extremidade da folha carpelar, que integram os feixes ventrais, rodeados por 

idioblastos fenólicos (figuras 4-6) que também vão em direção à periferia da estrutura, 

originando o tecido de separação na maturidade (figuras 4, 6). As células do septo, adjuntas à 

epiderme interna sofrem uma intensa divisão celular periclinal. Em A. gracilis, observam-se 
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células parenquimáticas de maior volume e com grandes drusas, partindo destes de três feixes 

ventrais, em direção à periferia do órgão. 

 A epiderme interna do ovário nas espécies estudadas, é uniestratificada, glabra e 

cuticularizada, sendo observada sua presença, somente na face externa. O formato das células 

pode variar de cuboides a tabulares, com núcleos volumosos e centrais. É possível observar 

divisões anticlinais (figuras 8,12).  

 

Estágio II - Quando jovens os frutos de todas as espécies são verdes e ocorre grande 

quantidade de divisões mitóticas, a fim de promover o crescimento do órgão. 

 O exocarpo é derivado da epiderme externa da parede ovariana, e nesta fase não são 

registradas grandes diferenças morfológicas em J. gossypiifolia e em E. cotinifolia, porém em 

A. gracilis, nota-se uma pequena diferença: as paredes tornam-se levemente mais espessadas, 

ocorre aumento de compostos fenólicos e observam-se divisões celulares anticlinais mais 

acentuadas, além de diminuir, consideravelmente, a quantidade de tricomas (figuras 13-15). 

 Do mesofilo ovariano surge o mesocarpo, que é multiplicativo, com divisões nos 

planos periclinal, anticlinal e oblíquo. As divisões periclinais que ocorrem sob o exocarpo 

compõem o mesocarpo externo, região que abrange numerosas células com conteúdo fenólico 

nitidamente observada em J. gossypiifolia (figura 15). Também ocorrem compostos fenólicos 

no eixo central. Em A. gracilis os idioblastos fenólicos, são basicamente os mesmos, contudo, 

aumentam de volume e ocorre o aparecimento de drusas. Surgem mais laticíferos, com 

exceção de A. gracilis, espécie não produtora de látex. 

 O mesocarpo pode ser descrito através de três regiões distintas, a saber: mesocarpo 

externo, mediano e interno. Acalypha gracilis, mesmo com poucos estratos celulares, o 

mesofilo segue a mesma estrutura das demais espécies. O mesocarpo externo é constituído 

por células grandes com idioblastos contendo drusas, o mediano é basicamente formado por 

uma única camada de células com orientação tangencial (levemente densa) e o mesocarpo 

interno, assim como o mediano é composto por um único estrato celular, com células 

cuboides de núcleos centrais volumosos (figura 13). Em E. cotinifolia e J. gossypiifolia o 

mesocarpo externo quase não apresenta alterações em relação ao estágio anterior. A região 

mais interna do mesocarpo mediano é formada por células que estão alongando-se periclinal e 

obliquamente, enquanto que o mesocarpo interno é composto por células anticlinalmente 

alongadas (figuras 16-17). 
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 As três espécies já apresentam feixes vasculares laterais diferenciados e, ocorre a 

instalação de câmbio entre os feixes ventrais dos carpelos adjacentes e também entre eles 

(figura 18). Ocorre a formação de meristema subadaxial, nas espécies estudadas, no 

mesocarpo interno juntamente com a porção mais interna do mesocarpo mediano (figuras 16-

17). Em A. gracilis este tecido não é formado, constituindo só um estrato celular. 

 O tecido de separação é perceptível nos septos, constituído por células 

parenquimáticas, com alguns idioblastos fenólicos e muitos espaços intercelulares (figura 18). 

 O endocarpo tem sua origem na epiderme interna ovariana e poucas são as alterações 

que ocorrem. Em E. cotinifolia e em J. gossypiifolia, evidencia-se a instalação de um 

meristema adaxial, uma vez que observa-se divisões periclinais no endocarpo (figuras 16-17). 

Em A. gracilis, as células ficam mais comprimidas, porém sem apresentar divisões, além de 

acumularem pequenos grânulos, com reserva amilácea (figura 13). 

  

Estágio III - Neste estágio os frutos crescem bastante, chegando bem próximo ao seu 

tamanho definitivo ao fim desta fase. 

 À medida que o fruto se desenvolve, o exocarpo sofre pequenas alterações, porém 

continua constituído por apenas um estrato celular. Ocorre um leve crescimento celular, 

espessamento parietal, além de divisões anticlinais. As paredes celulares nas três espécies 

tornam-se mais espessadas, assim como a cutícula. Suas células diminuem suavemente de 

tamanho e forma-se uma pequena reentrância, localizada sobre o tecido de separação em 

direção a cada feixe dorsal. Em E. cotinifolia, as células que mostravam-se papilosas, na 

epiderme externa ovariana, tendem a ser cuboides (figuras 19-20). 

 Em A. gracilis, observam-se três reentrâncias acentuadas na parede do fruto em 

direção aos feixes dorsais, além de aumento de células que acumulam compostos fenólicos 

aparecendo com maior frequência no estrato adjacente ao exocarpo e na região axial do fruto, 

estando por vezes dispersos pelo mesocarpo (figuras 19,22). As outras duas espécies 

apresentam estes idioblastos em maior quantidade que na espécie anterior e de maneira bem 

dispersa; ocorrendo também grande quantidade destas células nos septos (figuras 20-21); em 

J. gossypiifolia há grande quantidade no eixo central (figura 19). Observam-se também drusas 

espalhadas, principalmente no mesocarpo de A. gracilis (figura 22). 
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 Os feixes vasculares laterais já estão diferenciados e ocorrem feixes colaterais em A. 

gracilis e E. cotinifolia e anficrivais em J. gossypiifolia. Com relação aos laticíferos, estes 

aumentam enormemente em quantidade em J. gossypiifolia e em E. cotinifolia (figura 23). 

 Em J. gossypiifolia e em E. cotinifolia as células que constituem as camadas mais 

internas do mesocarpo mediano estão em disposição levemente oblíquas e alongadas 

tangencialmente. Em A. gracilis, a região mostra-se com uma única camada celular com 

células cuboides. Desta maneira observa-se o desenvolvimento do meristema subadaxial em 

E. cotinifolia e em J. gossypiifolia (figuras 24-25). 

 O mesocarpo interno está desenvolvido, com células alongadas no sentido anticlinal, 

perfazendo poucas camadas em E. cotinifolia, uma única em A. gracilis e vários estratos em J. 

gossypiifolia (figuras 24-25). 

 O endocarpo constitui o meristema adaxial, com exceção de A. gracilis que tem 

células pequenas cuboides com um único estrato, enquanto que nas outras espécies ocorrem 

aumento de número de camadas de células tangenciais devido às divisões periclinais 

existentes (figura 25). Em E. cotinifolia, as células mantêm-se unisseriadas na região axial do 

fruto. Para J. gossypiifolia, ocorre um posicionamento das células endocárpicas de forma 

contrárias umas com as outras, direcionadas para um lado e ao passar pelo tecido de 

separação, invertem o sentido, favorecendo a deiscência explosiva do fruto na maturidade. 

  

Estágio IV - Os frutos maduros das três espécies são do tipo esquizocarpo com deiscência 

explosiva. Cada coca é globosa com um sulco mediano, a deiscência ocorre através da 

separação entre as cocas e, em seguida, cada uma delas abre-se ao longo da sutura dorsal. 

Mostram reentrâncias em direção aos septos, evidenciando frutos de formatos hexagonais, 

contudo J. gossypiifolia é mais globoso. Com relação às medidas dos frutos, tem-se as 

seguintes medidas aproximadas: A. gracilis , espécie que apresenta o menor fruto, com 

aproximadamente 0,3 cm x 0,3 cm; E. cotinifolia mostra frutos com 0,55 cm x 0,67 cm e, J. 

gossypiifolia os frutos medem 1,4 cm x 1,26 cm (figuras 26-28). De todo o material analisado 

durante o processo, dois frutos foram encontrados fora dos padrões; frutos de J. gossypiifolia 

com quatro lóculos, bem formados e com sementes normais, ao menos morfologicamente. 

 O exocarpo de J. gossypiifolia sofre redução de tamanho e apresenta um contorno 

mais irregular, em função do grande desenvolvimento pericárpico. Praticamente todas células 

exocárpicas apresentam compostos fenólicos. Euphorbia cotinifolia tem células de formato 



27 
 

mais tabular, apresentando vários idioblastos fenólicos (figura 30). Acalypha gracilis tem 

poucos idioblastos fenólicos compondo o exocarpo, também tem células tabulares e escassos 

tricomas. As três espécies mostram paredes celulares de origem pecto-celulósica e cutículas 

espessadas (figura 29). 

 O mesocarpo externo de A. gracilis, assim como várias células de todo o mesocarpo 

sofrem um tipo de compressão (figura 29). Nas outras duas espécies, este tecido pode ocupar 

até metade do pericarpo, com células de paredes primárias levemente espessadas em relação 

às outras células mesocárpicas; vários laticíferos e idioblastos fenólicos estão presentes 

(figura 30).  

 Em direção aos feixes dorsais ocorrem camadas de células parenquimáticas menores 

que as outras, abrigando espaços intercelulares que são bem evidentes em J. gossypiifolia. 

Nas demais espécies este tecido não é muito desenvolvido devido à pequena quantidade de 

estratos celulares que apresentam. Este tecido se contrai na maturidade e atua como tecido de 

separação sobre o qual se dá a abertura dorsal. 

 Nas três espécies, em direção aos septos, existe um tecido parenquimático amplo com 

muito espaço intercelular, relacionado com a  abertura do fruto na maturidade (figuras 32-33). 

 Células mais internas do mesocarpo mediano alongadas e tangencialmente oblíquas, 

diferenciam-se em cerca de 8 estratos celulares em J. gossypiifolia, 2 em E. cotinifolia e um 

estrato em A. gracilis, sendo que nesta espécie, estas células diferenciam-se em 

fibroesclereídes gelatinosas (figuras 29-31, 37-38). Braquiesclereídes, que mantém o 

citoplasma, vacúolo e núcleos evidentes até a maturidade compõem o mesocapo interno, 

apresentando uma única camada de células alongadas anticlinalmente em A. gracilis e E. 

cotinifolia e aproximadamente 7 estratos de braquiesclereídes com menor alongamento 

anticlinal em J. gossypiifolia (figuras 29-31, 38). Evidenciando a natureza mista do 

endocarpo, Euphorbia cotinifolia conta com uma ou duas camadas celulares externas que se 

diferenciam em fibroesclereídes gelatinosas e uma camada interna de células 

colenquimatosas, porém em certos pontos não observa-se esta última camada devido à sua 

compressão (figura 35). Contudo J. gossypiifolia, os estratos mais externos compõem-se de 

aproximadamente 6 camadas, enquanto que a porção interna, colenquimatosa, quase não é 

distinta (figuras 30-31, 36).  Em A. gracilis o endocarpo é simples, constituído por apenas um 

estrato celular parenquimatoso, com células de formato tabular (figuras 29,34). 

 Nos frutos maduros, final do período de desenvolvimento do pericarpo, observa-se a 

presença de um estrato esclerenquimático (lignificado) na região mais interna do mesocarpo 
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mediano, mesocarpo interno e porção externa do endocarpo em J. gossypiifolia e em E. 

cotinifolia. Este mesmo estrato esclerenquimático é visível também em A. gracilis, porém é 

constituído só por células do mesocarpo interno (figuras 30-31, 35-36). 

 No fim da maturação nas três espécies, o câmbio mantém atividade nas regiões dos 

feixes ventrais observando-se a nítida presença de xilema e floema secundários e formação de 

grandes espaços intercelulares. 

 

Discussão 

 Os frutos são muito importantes na vida de um vegetal pois participam ativamente do 

seu ciclo de vida, principalmente abrigando as sementes. Sendo assim, necessários estudos 

sobre morfologia e a anatomia dos mesmos. 

 Para o melhor entendimento da ontogênese dos frutos, convém-se dividir o 

crescimento dos mesmos em fases, assim como propuseram Lilleland (1930) e Tukey & 

Young (1939), em estudos de frutos carnosos. A classificação proposta pelos autores citados 

mostrou três estágios: estágio I- rápido crescimento do fruto e tegumentos seminais; II- 

diferenciação do embrião, porém a velocidade do crescimento diminui; e, III- paralisação do 

crescimento do embrião e retomada do alongamento do pericarpo. Como esta divisão 

mostrou-se eficiente, diversos autores passaram a descrever os frutos secos também baseando-

se em estágios de crescimento, porém, com certas adaptações, pois nestes casos, o 

crescimento não é retomado após o desenvolvimento seminal (Bisson & Jones 1932, Nitsch 

1953, Souza 1984, Oliveira & Beltrati 1993, Oliveira & Oliveira 2009). 

 O pericarpo das três espécies estudadas mostrou o desenvolvimento característico dos 

frutos secos, iniciando da estrutura do ovário (estágio I), passando pelo início de divisão 

celular (estágio II), período de alongamento celular (estágio III) e, finalizando, lignificação do 

estrato esclerenquimático (estágio IV; fruto maduro). 

 A presença de laticíferos é característica de Euphorbiaceae. O látex, apresenta 

composição complexa e de difícil definição. Esau (1959) e Cutter (1986) classificaram os 

laticíferos de Manihot como articulados não ramificados, exatamente como descrito para 

Hevea. Estes se caracterizam por surgirem a partir de grupos de células enfileiradas, onde os 

protoplastos são fundidos após dissociação completa ou incompleta das paredes limítrofes. 

Este mesmo padrão de articulação foi descrito por Oliveira & Oliveira (2009) para Manihot 

caerulescens e M. tripartita, corroborando os dados encontrados para os laticíferos de E. 
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cotinifolia e J. gossypiifolia. Em A. gracilis não foram encontrados laticíferos, pois são 

pertencentes à subfamília Acalyphoideae, que não apresentam laticíferos. 

 Quando pesquisadores observam frutos com região interna esclerenquimática, 

costumam relatar a região como endocarpo, não levando em consideração a análise 

ontogenética. Desta maneira, a maioria dos autores que estudou espécies de Euphorbiaceae 

referiu-se como endocarpo, a região interna. Alguns autores, porém denominam toda a porção 

esclerenquimática como sendo endocarpo, mesmo que na realidade o mesocarpo participe. 

Em Jatropha elliptica, Añes et al. (2005) basearam suas informações em dados morfológicos, 

assim como Nunes et al. (2009), que trabalharam com pinhão-manso (Jatropha curcas) 

também consideraram o estrato esclerenquimático como endocarpo, sem terem acompanhado 

a ontogenia do tecido; também Cosmo et al. (2010) seguiram a mesma linha, levando-se em 

conta só estudos morfológicos e atribuindo a presença de endocarpo para o estrato 

esclerenquimático presente no fruto de  Sebastiania commersoniana. 

 Sabe-se, contudo que se não é efetuado um estudo ontogenético, não pode ser 

afirmado a delimitação do endocarpo. O mais correto seria referir-se a região, como um 

estrato esclerenquimático ou porção lenhosa do pericarpo, ou ainda, talvez, como uma região 

interna do pericarpo, que compreende o endocarpo ou não. 

 Contudo, novas pesquisas feitas em Euphorbiaceae, revelam que outros pesquisadores 

desenvolveram estudos ontogenéticos, evidenciando diferenças entre estratos celulares, como 

mostraram Oliveira & Oliveira (2009), no estudo do pericarpo de Manihot caerulescens e M. 

tripartita, observando a presença do estrato esclerenquimático, mostrando que ao final do 

desenvolvimento do órgão, ocorre lignificação na porção mais interna do mesocarpo mediano 

e do mesocarpo interno em Manihot caerulescens e, em M. tripartita estas mesmas regiões 

são lignificadas, com a adição de células da região mais externa do endocarpo. O mesmo 

padrão foi observado em Dalechampia stipulacea por Silva & Souza (2009), onde 

encontraram estrato esclerenquimático no pericarpo. Os autores afirmaram que tal estrato 

compreende o mesocarpo mediano, o mesocarpo interno e, ainda, o endocarpo, sendo que 

cada estrato é constituído por diferentes tipos celulares. 

 Um outro motivo para que, talvez, os autores chamem toda a porção esclerenquimática 

dos frutos de Euphorbiaceae de endocarpo, é que não aplicam corretamente o conceito 

ontogenético, proposto por Roth (1977), segundo o qual a epiderme externa da parede do 

ovário origina o exocarpo, o mesocarpo deriva do mesofilo e a epiderme interna diferencia-se 

no endocarpo. Neste sentido no pericarpo de A. gracilis, E. cotinifolia e de J. gossypiifolia foi 
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verificada a ampla participação do mesocarpo na formação do estrato esclerenquimático, 

podendo haver ou não a participação do endocarpo. 

 Das três espécies estudadas, a única que não apresenta meristema subadaxial, o qual 

desenvolvem esclereídes no mesocarpo interno no fruto maduro, é A. gracilis. 

 Alguns autores cometem certos equívocos, como ocorreu com Toledo (1963), que 

analisando os frutos de M. utilissima, relatou que existe um tecido que reveste toda a cavidade 

da semente, o qual foi denominado de "epiderme interna do ovário". Esta referência mostrou-

se inadequada, uma vez que este tecido é o que origina o endocarpo no desenvolvimento do 

fruto, de acordo com Roth (1977). Comparando-se os resultados com os obtidos no presente 

trabalho e com os de Oliveira & Oliveira (2009), pode ser afirmado que o tecido que a autora 

descreveu são camadas colenquimáticas do endocarpo. 

 Os frutos das três espécies analisadas foram classificados como esquizocarpos, uma 

vez que os mesmos originam estruturas separadas após a deiscência (mericarpos). Tal tipo de 

fruto é encontrado em outras espécies de Euphorbiaceae, como sugere Groth (1999), Silva e 

Souza (2009) e  Gabliardi et al. (2012). De acordo com Roosmalen (1985), esse tipo de fruto é 

característico da família Euphorbiaceae, embora possam ser encontrados com menor 

freqüência. Na presente família cada mericarpo se separa do adjacente, bem como a partir do 

centro da coluna quando o fruto seca, ocorre uma deiscência abrupta ao longo da sutura 

dorsal, de modo que as sementes são lançadas longe (Roth 1977). 

 Segundo Spjut (1994), esses frutos esquizocárpicos podem ser considerados derivados 

de um gineceu esquizocarpo, caracterizado por pequenos frutos abrindo ao longo das suturas 

ventrais, e às vezes das suturas dorsais, como resultado da separação a partir de um eixo 

central. 

 Muitos autores classificam os frutos de espécies de Euphorbiaceae como cápsulas, não 

levando em consideração sua deiscência, assim como: Toledo (1963), Roosmalen (1985) e, 

Webster (1994). Para Souza & Lorenzi (2008), os frutos de Euphorbiaceae geralmente são 

cápsulas com deiscência elástica (tricoca), raramente baga, drupa ou sâmara. Rogers & Appan 

(1973) relataram que frutos de Manihot são cápsulas com deiscência geralmente loculicida, às 

vezes, septicida. Nenhum destes, embasaram suas interpretações em estudos estruturais mais 

detalhados. 

 Dessa forma é clara a importância de estudos anatômicos para evitar equívocos ou 

contradições nas apreciações quando estruturas complexas, como certos frutos são analisados 
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somente por dados morfológicos. O desejável é que taxonomistas e anatomistas estejam 

associados, mostrando mais uma vez a importância de análises interdisciplinares para estudo 

das plantas.  

 Existem alguns estudos de grande importância sobre deiscência na literatura, como o 

trabalho de Fahn & Zohary (1955), que estudaram estruturas pericárpicas relacionadas à 

deiscência de leguminosas, relatando correlação entre anatomia da valva e deiscência, 

principalmente quando ocorre um estrato esclerenquimático. Esta correlação conduziu ao 

desenvolvimento de vários tipos de frutos e à deiscência ou indeiscência dos mesmos. Quando 

camadas esclerenquimáticas estão dispostas em sentidos distintos, o fruto normalmente é 

deiscente. Considerando os mesmos autores, a correlação provavelmente conduziu ao 

desenvolvimento de vários tipos de frutos e diversos padrões de deiscência, ou até mesmo à 

indeiscência. Para a deiscência ativa dos frutos de leguminosas, dois fatores são importantes: 

o cruzamento de células esclerenquimáticas e/ou o cruzamento das micelas de  celulose das 

paredes celulares e a presença de tecido de separação, o qual esteja na região de deiscência, 

desde o endocarpo até o exocarpo. 

 Com relação ao processos de deiscência em Euphorbiaceae, Toledo (1963) afirmou 

que a deiscência em M. utilissima deve-se ao fato de haver desidratação do parênquima 

médio, que isola um carpelo de cada lado do eixo placentário; ao mesmo tempo, cada lóculo, 

devido à disposição das fibras, o fruto  abre-se do ápice à base. A autora, não confirmou se o 

presente fruto é cápsula tricoca, embora sua descrição seja compatível com o tipo. 

 Paoli et al. (1995), em estudo com Croton urucurana e C. floribundus, relataram 

frutos com deiscência explosiva elástica, separando-se em 3 cocas uniloculadas com uma 

semente por lóculo. O endocarpo lignificado tem participação na ejeção das sementes, pelo 

secamento das paredes. 

 Em Manihot caerulescens e M. tripartita, Oliveira & Oliveira (2009) mostraram que 

desde o ovário até próximo ao estágio III, prevalecem células de paredes delgadas e, quando 

espessadas, sem lignificação, mas no último estágio de maturação, existe grande quantidade 

de lignificação, principalmente na região interna do mesocarpo mediano e no mesocarpo 

interno nas duas espécies, ainda ocorre lignificação da porção externa do endocarpo em M. 

tripartita. 

 Assim, outras comparações com dados da literatura ficam comprometidas pois muitos 

autores simplesmente comentam que o fruto possui deiscência loculida ou septicida, ou ainda, 

explosiva só levando em consideração dados morfológicos. 
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 Com relação ao estrato esclerenquimático, das três espécies analisadas no presente 

trabalho, E. cotinifolia e J. gossypiifolia foram semelhantes à M. caerulescens (Oliveira & 

Oliveira 2009), onde o estrato esclerenquimático é composto por três tecidos diferenciados. 

Em A. gracilis, não foi observada semelhança com nenhuma das espécies relatada, pois o 

estrato esclerenquimático é formado apenas pelo mesocarpo interno. 

 Deste modo, o estrato esclerenquimático de E. cotinifolia e de J. gossypiifolia é amplo 

e elaborado, sendo constituído por uma tripla região lignificada, composta por 

fibroesclereídes gelatinosas de origem mesocárpica (parte mais interna do mesocarpo 

mediano) e endocárpica, bem como pelas braquiesclereídes com origem no mesocarpo 

interno. Em A. gracilis, temos algo um pouco diferente, sendo que a porção esclerenquimática 

é formada apenas por braquiesclereides oriundas do mesocarpo interno. 

 Assim, através dos resultados obtidos, conclui-se que os frutos das três espécies 

analisadas são cápsulas explosivas tricocas, pois durante o desenvolvimento, aumentam 

consideravelmente de tamanho e ao final do estágio de maturação, começam a se desidratar, 

sofrem retração do mesocarpo e contração dos tecidos que constituem os tecidos 

esclerenquimáticos. 

 Em análises de espécies de Phyllanthus, Webster (1956) observou que a deiscência é 

explosiva nas plantas herbáceas anuais, sendo que nas subarbustivas a tendência é frutos 

carnosos com deiscência passiva e tardia ou, ainda, indeiscentes. Frutos de plantas arbóreas 

são geralmente drupáceos lenhosos. Das espécies analisadas, a única que pode ser considerada 

herbácea é Acalypha, enquanto que as outras duas são arbustivas/arbóreas, indicando que o 

proposto pelo autor supracitado não pode ser estendido para todos os gêneros de 

Euphorbiaceae. 

 Observou-se também, que o diásporo é a própria semente nas três espécies, sendo que 

em todos os casos, os frutos se abrem para lançá-las o mais distante possível da planta-mãe, 

ou ao menos, os frutos sofrem deiscência para liberação das sementes, como ocorre em  

Jatropha mutabilis e J. mollissima (Santos et al. 2005), em Manihot tripartita, segundo dados 

de Oliveira & Oliveira (2009), em J. curcas (Nunes et al. 2009) e também em Dalechampia 

stipulacea (Silva & Souza 2009). 
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Figuras 1-12. Estágio I. Estrutura do ovário de Acalypha gracilis (1, 4, 7, 10), Euphorbia 
cotinifolia (2, 5, 8) e Jatropha gossypiifolia (3, 6, 9, 11, 12). Seções transversais (4-12). 1. 
Inflorescência: ovários recobertos por brácteas. 2-3. Aspecto geral do gineceu. 4-6. Vista 
geral, contornos angulosos e mais circular na última. 7-9. Aspecto geral da parede ovariana. 
10. Detalhe da epiderme externa e parte do mesofilo, destacando tricoma glandular. 11. 
Detalhe da epiderme externa (notar conteúdo fenólico) e mesofilo. 12. Porção interna do 
mesofilo e epiderme interna unisseriada. (cp= cordão procambial; ee = epiderme externa; fv 
= feixe ventral; in = epiderme interna; me = mesofilo; ov = óvulo; sp = septo). Barras = 5 
mm (3), 3 mm (1), 2 mm (2), 400 µm (6), 300 µm (5), 200 µm (4), 100 µm (9-11), 75 µm 
(12), 50 µm (7-8, 10). 
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Figuras 13-18. Estágio II. Início de desenvolvimento do fruto de Acalypha gracilis (13), 
Euphorbia cotinifolia (14, 16) e Jatropha gossypiifolia (15, 17-18). Seção longitudinal (13). 
Seções transversais (14-18). 13. Detalhe do pericarpo, evidenciando o exocarpo com tricomas 
tectores (seta = divisões anticlinais). 14-15. Detalhe do exocarpo e mesocarpo externo. 16-17. 
Detalhe da região interna do mesocarpo mediano, mesocarpo interno, o qual constitui o 
meristema subadaxial e endocarpo (meristema adaxial). 18. Vista da região axial, mostrando 
as três unidades vasculares ventrais resultantes da união de feixes feita pelo câmbio entre 
carpelos adjacentes. (ex = exocarpo; ma = meristema adaxial; ms = meristema subadaxial; mx 
= mesocarpo externo; ra = região axial; ri = região mais interna do mesocarpo mediano; vv = 
vascularização ventral). Barras = 200 µm (18); 50 µm (13-17). 
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Figuras 19-25. Estágio III. Fruto de Acalypha gracilis (19, 22, 24), Euphorbia cotinifolia 
(20) e Jatropha gossypiifolia (21, 23, 25). Seção longitudinal (23). Seções transversais (19-
22, 24-25). 19. Aspecto geral do pericarpo, com exocarpo unisseriado, mesocarpo em 
diferenciação (com acúmulo de compostos fenólicos) e endocarpo. 20. Aspectos do 
exocarpo unisseriado e mesocarpo jovem, em diferenciação. 21. Tecido de separação em 
direção ao septo. 22. Detalhe de drusa no mesocarpo. 23. Pericarpo com laticífero em 
detalhe. 24. Pormenor da região do mesocarpo interno, evidenciando células alongadas. 25. 
Detalhe da região interna do mesocarpo mediano, do mesocarpo interno e do endocarpo com 
vários estratos celulares. (en = endocarpo; ex = exocarpo; if = idioblasto fenólico; mi = 
mesocarpo interno; ri = região mais interna do mesocarpo mediano; td = tecido de 
separação). Barras = 200 µm (21), 150 µm (25), 100 µm (20), 50 µm (19, 24), 25 µm (22-
23). 
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Figuras 26-33. Estágio IV. Fruto em maturação de Acalypha gracilis (26, 29, 32), Euphorbia 
cotinifolia (27, 30) e Jatropha gossypiifolia (28, 31, 33). Seções transversais (29-33). 26-28. 
Frutos maduros. 29. Pericarpo maduro, evidenciando acúmulo fenólico, mesocarpo interno 
diferenciado e endocarpo unisseriado. 30. Pericarpo diferenciado, com região mais interna 
do mesocarpo mediano, mesocarpo interno e endocarpo, originando o estrato 
esclerenquimático. 31. Detalhe do estrato esclerenquimático, composto por fibroesclereídes 
e braquiesclereídes mesocárpicas e fibroesclereídes endocárpicas, notar camada 
colenquimatosa interna. 32. Região axial do fruto e septos, notar espaços intercelulares 
evidentes. 33. Região do septo. (br = braquiesclereídes; en = endocarpo; es = estrato 
esclerenquimático; ex = exocarpo; fg = fibroesclereídes gelatinosas mc = mesocarpo; se = 
semente; sp = septo; ts = tecido de separação). Barras = 1,5 cm (28), 3 mm (27), 2,5 mm 
(26), 200 µm (30-32), 50 µm (29, 33). 
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Figuras 34-38. Estágio IV. Frutos maduros de Acalypha gracilis (34), Euphorbia cotinifolia 
(35) e Jatropha gossypiifolia (36-38). Material dissociado (37-38). Seções transversais (34-
36). 34. Detalhe do endocarpo unisseriado. 35-36. Detalhe do endocarpo composto por 
fibroesclereídes gelatinosas e camada colenquimatosa (seta). 37-38. Detalhe das células 
componentes do estrato esclerenquimático. (br = braquiesclereídes; en = endocarpo; fg = 
fibroesclereídes gelatinosas). Barras = 100 µm (35, 38), 50 µm (34, 36-37). 
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Ontogênese das sementes de Acalypha gracilis (Spreng.) Müll. Arg, Euphorbia 

cotinifolia L. e Jatropha gossypiifolia L. (Euphorbiaceae) 1 
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Resumo - Acalypha gracilis, Euphorbia cotinifolia e Jatropha gossypiifolia pertencem à 

Euphorbiaceae, e às respectivas subfamílias Acalyphoideae, Euphorbioideae e Crotonoideae. 

Informações sobre morfologia e desenvolvimento seminal de Euphorbiaceae são escassas na 

literatura. Este estudo tem por objetivos acompanhar o desenvolvimento morfoanatômico das 

espécies em questão. Os óvulos destas espécies são anátropos, sésseis, crassinucelados e 

bitegumentados. A micrópila, em linha reta, é delimitada pela endóstoma e exóstoma, e 

obliterada pela projeção do nucelo, não muito evidente em A. gracilis, e que pode alcançar o 

obturador. As sementes são consideradas exotégmicas, albuminosas com endosperma na 

maturidade contendo grãos de aleurona. O embrião com eixo hipocótilo-radícular curto e 

cônico, cotilédones largos e foliáceos, sendo diferenciado tardiamente, primeiro ocorre todo o 

desenvolvimento do envoltório seminal, para que depois ele se desenvolva por completo. 

Jatropha gossypiifolia é endopaquicalazal, e apresenta endosperma misto: núcleo-celular. 

Carúncula bem evidente ocorre em J. gossypiifolia, sendo que nas outras duas espécies, é 

inconspícua. 

Palavras-chave – anatomia, endosperma, morfologia, nucelo, tegumento 

 

Abstract - Acalypha gracilis, Euphorbia cotinifolia and Jatropha gossypiifolia belong to 

Euphorbiaceae, and to the respective subfamilies Acalyphoideae, Euphorbioideae e 

Crotonoideae. Information on morphology and seminal development of Euphorbiaceae are 

scarce in literature. This study aims to monitor the morphoanatomic development of the 

involved species. The ovule of these species are anatropous, sessile, bitegmic and 

crassinucelate. The micropyle, straight, is bounded by endostome and exostome, and 

obliterated by the projection of the nucellus, not very evident in A. gracilis. The seeds are 

considered exotégmic, albuminous endosperm at maturity containing aleurone grains. The 

embryo with  hypocotyl-radicle axis is short, broad and foliaceous cotyledons, being 

distinguished later: first all the seminal wrap development occurs, so that it evolves 

completely. J. gossypiifolia is endopachichalazal and presents mixed endosperm: cell 

nucleous. Caruncule is evident in J. gossypiifolia, but it is inconspicuous in the other two 

species.  

Keywords – anatomy, endosperm, morphology, nucellus, integument 
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Introdução 

 Euphorbiaceae é uma família muito diversificada sendo encontradas diferentes 

espécies com hábitos como ervas, árvores ou arbustos, lianas e até mesmo afilas (Souza & 

Lorenzi, 2008). É comum a ocorrência de indivíduos com inflorescências cimosas ou 

racemosas, formando um ciátio. Distribuem-se de maneira ampla por todo o globo, 

abrangendo aproximadamente 300 gêneros e 6.000 espécies, segundo Souza & Lorenzi 

(2008); em contrapartida, Judd et al. (2009) relataram 222 gêneros e 6.100 espécies. No 

Brasil, são encontrados cerca de 70 gêneros e 1.000 espécies, sendo uma das famílias mais 

representativas da flora brasileira e complexa do ponto de vista taxonômico (Souza & Lorenzi 

2008). 

 Sementes, em geral, exotégmicas, albuminosas, exariladas com ou sem carúncula; 

tegumentos multiplicativos ou não. Apresenta a testa, geralmente, de paredes finas e o 

exotégmen como camada mecânica. Em vários gêneros da subfamília Crotonoideae, encontra-

se uma paquicalaza (Corner 1976). 

 Em 1994, Webster reconheu cinco subfamílias, Phyllanthoideae e Oldfieldioideae 

(com dois óvulos por lóculo) e Acalyphoideae, Crotonoideae e Euphorbioideae (com um 

óvulo por lóculo). APG (2003) reorganizou em três subfamílias apenas, sendo as que 

apresentam apenas um óvulo por lóculo, enquanto que as outras duas, Phyllanthoideae e 

Oldifieldioideae passaram a integrar, respectivamente Phyllanthaceae e Picrodendraceae. 

 Euphorbiaceae não tem despertado muito interesse dos pesquisadores que trabalham 

com a linha reprodutiva das plantas, razão esta a escassez de trabalhos na área, com destaque 

para:  Landes (1946), Singh (1954, 1969), Berg (1975), Corner (1976), Paoli et al. (1995) e 

Tokuoka & Tobe (1998, 2002, 2003), Mendivelso et al (2003), Demarco & Carmello-

Guerreiro (2011) e Gagliardi et al (2012). 

 Certas características são de fundamental importância no entendimento da família, 

como a presença do obturador e de projeção do nucelo, assim como a presença da carúncula 

nas sementes (Kapil & Bhatnagar 1994). 

 Sabe-se que óvulos e sementes, em geral, exibem grande riqueza de características que 

devem ser consideradas na classificação das plantas (Von Teichman & Van Wyk 1991). Estas  

autoras, mencionaram que a procura por informações sobre frutos e sementes, a fim de 

complementar aquelas provenientes de órgãos vegetativos, é cada vez maior, para que possam 

ser evitadas as interpretações equivocadas que análises baseadas somente na morfologia 
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podem trazer. Afirmaram, ainda, que análises de órgãos reprodutivos são relevantes, que 

devem ser levadas em conta na classificação das plantas, e que a falta de evidências 

ontogenéticas e descritivas destas estruturas, promove dificuldades para a especulação sobre 

pontos evolutivos que possam interferir nos processos de classificação.  

 Os objetivos deste estudo foram descrever a morfologia e anatomia das sementes de 

Acalypha gracilis, Euphorbia cotinifolia e Jatropha gossypiifolia em diversas fases do 

desenvolvimento; identificar e relacionar as estruturas que as compõem verificando possíveis 

padrões estruturais comuns às diferentes espécies.  

  

Material e métodos 

 Flores e frutos em diferentes estágios de desenvolvimento foram coletados de 

diferentes indivíduos de Acalypha gracilis (Spreng.) Müll. Arg., Euphorbia cotinifoli (L.) e 

Jatropha gossypiifolia (L.). Todos coletados na cidade de Maringá-PR: a primeira espécie foi 

coletada no Bosque dos Pioneiros, sob as coordenadas 23˚26’11.93’’S; 51˚56’27.94’’S, a 

segunda, coletada na Rua das Azaléias, próximo ao Horto Florestal (23˚26’24.13’’S; 

51˚57’48.36’’O) e J. gossypiifolia foi encontrada na Avenida Colombo, próximo à divisa com 

Sarandi (23˚25’01.02S; 51˚55’14.79’’O). Os ramos férteis foram depositados no Herbário da 

Universidade Estadual de Maringá (HUEM) assim registrados: A. gracilis: 20937, E. 

cotinifolia: 20936 e J. gossypiifolia: 20938. 

 Os óvulos e as sementes foram fixados, desidratados, incluídos em metacrilado 

Leica® (de acordo com instruções do fabricante) e corados seguindo os protocolos mais 

comuns na prática da morfoanatomia vegetal, utilizando como referências as obras de: 

Johansen (1940), Jensen (1962) e O’Brien et al. (1964). O meio de montagem foi Entellan®. 

 Foram realizados os seguintes testes histoquímicos: floroglucinol com adição de ácido 

clorídrico concentrado, para evidenciar paredes lignificadas (Sass 1951); Sudan IV, para a 

localização de substâncias lipídicas; Lugol, para a detecção de amido e cloreto férrico, para 

verificar a ocorrência de compostos fenólicos (Johansen 1940). Ácido pícrico com adição de 

solução de eosina 1%, para evidenciar reservas proteicas sob a forma de grãos de aleurona 

(Oliveira & Saito 2000). 

Para a descrição dos resultados, utilizou-se a terminologia proposta por Martin (1946), 

Corner (1976) e Werker (1997). 
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 O laminário confeccionado foi analisado com auxílio de estereoscópio EZ4D Leica e 

microscópio óptico Olympus BX 50, os resultados foram documentados com fotografias 

tiradas com câmera Canon Power A95. O tamanho das sementes foi mensurado com uso de 

paquímetro. 

  

Resultados 

Estrutura do óvulo - nas três espécies, os óvulos sésseis são únicos em cada lóculo, 

anátropos, com placentação axial e micrópila voltada para o ápice do ovário. Jatropha 

gossypiifolia o apresenta sob forma elíptica, enquanto que nas outras duas espécies, tem 

formato ovalado. (Figuras 1-3). O obturador fica em contato com a projeção do nucelo 

(Figuras 2-3); sendo pouco desenvolvida em A. gracilis, formada por poucas camadas 

celulares e, de difícil observação. O obturador de J. gossypiifolia é formado por células 

parenquimáticas, cuboides com compostos fenólicos, em A. gracilis e em E. cotinifolia e, com 

núcleos bem evidentes, que se alongam em direção à projeção do nucelo (figuras 2-4). 

 Os óvulos são crassinucelados e bitegumentados. Acalypha gracilis mostra três 

estratos celulares no tegumento externo e quatro no interno (Figuras 5-6). Euphorbia 

cotinifolia tem cerca de 4-5 estratos no externo e até 11 no interno (Figura 7); e J. 

gossypiifolia apresenta, aproximadamente, cinco estratos no tegumento externo e 16 no 

interno. A micrópila nas três espécies está disposta praticamente em linha reta, delimitada 

pelo exóstoma e endóstoma, ao redor da projeção do nucelo (Figuras 2-4). 

 Os tegumentos são cuticularizados, sendo que a cutícula é mais evidente na epiderme 

externa do tegumento externo. Em E. cotinifolia, a epiderme que compõe as duas faces do 

tegumento interno são compostas por células um pouco mais densas que as demais (Figura 7); 

em A. gracilis,  as células das epidermes externa e interna do tegumento interno, apresentam 

leve diferença. A primeira é mais densa, com núcleos grandes e centrais e leve alongamento 

radial, a segunda, é formada por células grandes ricas em compostos fenólicos, sendo uma 

região de grande destaque (Figuras 5-6), perfazendo o endotélio, tecido relatado pela primeira 

vez em Euphorbiaceae.  

 O nucelo parenquimático é formado por células cuboides, com grandes núcleos e 

amplos vacúolos, com exceção de A. gracilis, onde as células não têm forma única e típica. 

Este tecido é circundado por epiderme uniestratificada e cuticularizada. As células que se 

projetam além dos tegumentos são semelhantes às demais, porém, menores (Figuras 5-7). 
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 Euphorbia cotinifolia e A. gracilis mostram óvulos vascularizados por um único feixe 

vascular colateral, que atravessa toda a rafe no tegumento externo, penetra na calaza e não se 

ramifica (Figura 2). Em J. gossypiifolia, o feixe colateral que percorre todo tegumento 

externo, ao penetrar na calaza se ramifica intensamente no tegumento interno, originando a 

endopaquicalaza, ficando o tegumento interno restrito à região micropilar (Figura 3). A 

endopaquicalaza, amplamente vascularizada, forma uma estrutura anelar com 

aproximadamente 25 feixes vasculares ao redor do nucelo (Figura 9). 

 

Semente em desenvolvimento - As sementes de J. gossypiifolia apresentam carúncula bem 

diferenciada, originada de  intensas divisões celulares do ápice do tegumento externo, nas 

proximidades do exóstoma. Nas outras duas espécies, também ocorre carúncula formando 

uma leve protuberância ao redor da micrópila, porém não são tão desenvolvidas e 

proeminentes quanto a de J. gossypiifolia.  

 Nas três espécies, o tegumento externo passa a constituir a testa, formada pela exo, 

meso e endotesta, enquanto que o tegumento interno, forma o tégmen, este formado pelo exo, 

meso e endotégmen. Jatropha gossypiifolia apresenta tegumentos multiplicativos (Figuras 11, 

14), em função de divisões periclinais, enquanto que em A. gracilis e em E. cotinifolia, os 

tegumentos não são multiplicativos (Figuras 10, 12-13). Os estratos da testa, neste estágio, 

praticamente não sofre alteração em nenhuma das espécies analisadas; apenas as células da 

exotesta de J. gossypiifolia apresentam divisões anticlinais e leve alongamento, com raros 

estômatos (Figura 11) e a endotesta aumenta levemente seu volume (Figuras 8, 13). 

 O tégmen sofre mais alterações quando comparado com a testa. As células do 

extégmen aumentam de volume, sofrem espessamento parietal, alongamento anticlinal 

(iniciando, principalmente, na região micropilar e calazal) e, ao final, estas células passam por 

uma leve curvatura, e mostram-se parcialmente oblíquas (Figuras 8, 10-11, 14). No 

mesotégmen de J. gossypiifolia ocorre um intenso desenvolvimento, devido às inúmeras 

divisões e alongamentos celulares. As células mesotégmicas localizadas nas proximidades do 

endotégmen, continuam o processo de divisão celular, e mesmo aumentando de volume, se 

mantêm como as menores deste tecido (Figuras 11,14). As células do endotégmen sofrem um 

leve alongamento anticlinal e espessamento parietal em E. cotinifolia e J. gossypiifolia 

(Figura 14). Em A. gracilis, as células do endotégmen mostram-se mais alongadas 

periclinalmente, com paredes espessadas e uma grande quantidade de compostos fenólicos, e 
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este tecido, à medida que passa o desenvolvimento seminal vai sendo comprimido (Figuras 8, 

15). 

 O endosperma é nuclear nas três espécies, por grande período de tempo, ao final do 

processo de desenvolvimento, os núcleos livres iniciam um processo de celularização, 

originando células cuboides com grandes núcleos centrais, com um ou dois nucléolos bem 

evidentes (Figuras 15-17). O embrião, pequeno, está em início de desenvolvimento. 

 As células do nucelo aumentam bastante de volume nas três espécies, inclusive as da 

epiderme. O nucelo apresenta uma projeção, que estende-se entre os tegumentos e chega até o 

obturador, sendo mais acentuada em J. gossypiifolia, onde visualiza inclusive muitos grãos de 

amido. Esta projeção vai sendo consumida, restando apenas resíduos de origem péctica nas 

proximidades da micrópila. Todo o nucelo vai sendo consumido centrifugamente (Figura 17). 

 Uma hipóstase de células com espessamento parietal e com acúmulo de substâncias 

fenólicas, é evidente na região calazal (Figuras 17-18), com exceção de E. cotinifolia.  

 

Semente em maturação - o tegumento das  sementes maduras nas  três espécies apresenta 

coloração marrom, embora, em J. gossypiifolia, observam-se algumas manchas escurecidas. A 

testa é lisa, rafe bem demarcada ao longo do tegumento, hilo levemente pronunciado e 

micrópila imperceptível. 

 As sementes maduras de A. gracilis apresentam aproximadamente 2 mm de 

comprimento por 1,5 mm de largura, forma ovalada, assim como as de E. cotinifolia, que 

medem, aproximadamente 3 mm de comprimento por 2,4 mm de largura. As de J. 

gossypiifolia aparentam formato elipsoide com as respectivas medidas (comprimento x 

largura x espessura): 0,8 cm, 0,5 cm e 0,4 cm (Figuras 19-21).  

 A maior parte do envoltório das sementes maduras, é formado, em A. gracilis e E. 

cotinifolia praticamente pelo tégmen, com destaque para o exotégmen (Figuras 22-23). Em J. 

gossypiifolia, o envoltório seminal também é praticamente composto apenas pelo exotégmen, 

porém tem uma grande participação da endopaquicalaza no tamanho como um todo da 

semente, pois ela se desenvolve acentuadamente, além de células testais. Principalmente em 

A. gracilis e E. cotinifolia, pode-se observar, resíduos da testa, se descamando da semente 

madura (Figuras 22-25). Em A. gracilis e E. cotinifolia, as células que compõem a exo e a 

mesotesta praticamente desaparecem, mostrando-se achatadas e sendo descamadas da 

estrutura, na sequência (Figuras 23-24). Em J. gossypiifolia, a exotesta sofre certo 
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espessamento parietal e na mesotesta, há o surgimento de espaços intercelulares, sendo que as 

células mais internas, apresentam leve alongamento tangencial (Figura 25). As células da 

endotesta em A. gracilis apresentam-se com tamanho bem maior que todas as outras células, 

sendo vacuoladas e com leve espessamento parietal (Figuras 22, 24); em E. cotinifolia, as 

células que compõem a endotesta mostram-se suavemente maiores que as demais células 

testais (Figura 23); e em J. gossypiifolia ocorre alongamento anticlinal nítido na endotesta, a 

qual se apresenta com células vacuoladas, de paredes delgadas e núcleos centrais (Figura 25). 

 Em J. gossypiifolia, ao redor da micrópila, existe uma carúncula (Figura 20), que 

contorna o hilo, com pequenas reentrâncias, podendo alcançar aproximadamente 20% do 

comprimento da semente. Esta estrutura possui epiderme com células alongadas 

anticlinalmente e cuticularizadas, contornando um parênquima. Observam-se idioblastos 

fenólicos e drusas espalhadas (Figura 30).  

 Em A. gracilis e E. cotinifolia, as células que compõem o mesotégmen são grandes, 

vacuoladas e sem espaços intercelulares evidentes (Figuras 31-33). Na segunda espécie, estas 

células não apresentam uma forma muito típica, estando relativamente comprimidas. Em J. 

gossypiifolia, as células da porção mais interna do  mesotégmen mostram-se achatadas, com 

alguns cristais e reserva amilífera (Figura 34). Após, praticamente, toda diferenciação 

seminal, o embrião inicia seu desenvolvimento, pois até o presente momento é inconspícuo. 

 O endotégmen mostra-se comprimido nas três espécies, contudo em A. gracilis, esta 

camada de célula mostra-se com grande quantidade de compostos fenólicos. Vai ocorrendo, 

também, a reabsorção do nucelo, enquanto o endosperma se prolifera (Figura 31). 

 O endosperma e o embrião se desenvolvem e as células componentes do endosperma 

são cuboides, com núcleos volumosos e centrais, nas três espécies (Figuras 31-32). No 

endosperma de J. gossypiifolia ocorrem cerca de duas camadas de células de paredes 

delgadas, originadas a partir dos núcleos livres. A partir destas camadas celulares, iniciam-se 

intensas divisões periclinais (Figuras 26-29), originando séries de células radiais (Figura 29), 

mostrando um endosperma com formação mista, pois inicia-se nuclear e depois se celulariza, 

denominado de núcleo-celular (Figuras 26-29). Em E. cotinifolia e J. gossypiifolia, estas 

células mostram grande quantidade de reserva para o embrião, a qual se dá por acúmulo de 

grãos de aleurona, portanto, origem proteica (Figura 35). 

 Quando madura, a maior porção das sementes, é representada pelo endosperma, o 

embrião que apresenta cotilédones foliáceos, planos e delgados, o eixo hipocótilo-radícular é 

curto e cônico; plúmula diferenciada (Figuras 31-34).  
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Discussão 

 As sementes dos representantes de Euphorbiaceae apresentam padrão estrutural bem 

homogêneo e característico. As observações realizadas no presente trabalho corroboram dados 

de vários autores: Corner (1976), Cordeiro (1992), Webster (1994) e Barroso et al. (1999), 

que descreveram óvulos de Euphorbiaceae como anátropos, bitegumentados, crassinucelados, 

presença de obturador, semente com carúncula e rafe bem demarcada. 

 Revisões de embriologia de Euphorbiaceae revelaram existir mais de 50 caracteres 

embriológicos de óvulos e sementes, porém são utilizados cinco, mais comuns para 

comparação entre e, até mesmo, dentro das subfamílias, como: tegumento interno delgado ou 

espesso, presença ou ausência de feixes vasculares no tegumento interno; óvulos e sementes 

paquicalazais ou não; sementes ariladas ou não; exotégmen fibroso ou não (Tokuoka & Tobe 

2002, 2003). Apesar dos cinco caracteres selecionados, outros autores citaram caracteres 

também importantes, como: Graner (1935), Toledo (1963) e Singh (1969) que relataram 

presença de obturador, que pode se desenvolver e crescer em direção à micrópila, penetrando-

a. Singh (1969) afirmou que o obturador, derivado da placenta, é bem grande e suas células 

vão em direção à micrópila, assim como Berg (1975), em análises sobre espécies de 

Micranteum, observou projeções do obturador em forma de tricomas, que preenchem o ápice 

do lóculo, sendo que, às vezes, podem penetrar na micrópila. As três espécies estudadas, 

mostraram obturador não muito desenvolvido, e que não emite nenhum tipo de projeção em 

direção à micrópila. 

 Outra característica relevante encontrada em Euphorbiaceae é a projeção do nucelo, 

que se estende para fora da micrópila (Landes 1946, Kapil & Bhatnagar 1994). Estes últimos 

autores mostraram que esta projeção ocorre em vários gêneros de todas as subfamílias de 

Euphorbiaceae, e tanto obturador quanto a projeção do nucelo podem estar envolvidos na 

nutrição do tubo polínico, ou com a função de guia até o saco embrionário. Há de se 

considerar esta hipótese de nutrição, uma vez que foi encontrada reserva amilácea em várias 

espécies de Euphorbiaceae, também relatado por Rao & Rao (1976) e Oliveira & Oliveira 

(2007). 

 A projeção do nucelo observada em A. gracilis, E. cotinifolia e J. gossypiifolia, 

corrobora os dados supracitados. A reserva amilácea foi encontrada, de forma consistente, em 

J. gossypiifolia. Landes (1946) descreveu também, a presença de projeção do nucelo em A. 

rhomboidea. 
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 Em estudo sobre a embriologia de membros de Euphorbiaceae, Kapil & Bhatnagar 

(1994) relataram que a projeção do nucelo é inversamente proporcional ao tamanho do 

obturador, pois quando a projeção do nucelo é reduzida, o obturador é evidente, mas quando o 

obturador é reduzido, a projeção se mostra evidente. Em sementes de Ricinus communis, 

Singh (1954) mostrou que o ápice do nucelo apresenta forma de cone, sendo que não se 

estende além da base do endóstoma, não existindo, portanto, a projeção do nucelo através da 

micrópila.  

 O material estudado mostra que seus óvulos são formados por células pouco 

diferenciadas de paredes delgadas, sem muitos espaços intercelulares, com núcleos evidentes 

e sem impregnação de lignina. Porém, à medida que os óvulos se desenvolvem em sementes, 

estas mostram-se exotégmicas, visto que esta camada celular, se diferencia abruptamente, em 

relação às demais células, apresentando paredes bem espessadas e com impregnação de 

lignina, assim como mostram Singh (1969), Corner (1976), Tokuoka & Tobe (1998, 2002 e 

2003), Oliveira & Oliveira (2007), Silva & Souza (2009) e Demarco & Carmello-Guerreiro 

(2011). 

 Além disso, o alongamento anticlinal do exotégmen também segue o padrão descrito 

para a família, segundo a literatura, onde as mesmas se alongam-se muito e vão sofrendo uma 

curvatura, podendo tornar-se oblíquas ao fim do desenvolvimento. Nas três espécies, ocorrem 

o mesmo processo, contudo em J. gossypiifolia, o desenvolvimento desta camada é bem mais 

pronunciado, tanto em relação ao tamanho das células, quanto à curvatura. 

 Assim, corroborando com dados de Corner (1976), que afirmou que a maioria dos 

representantes de Euphorbiaceae tem sementes exotégmicas, os dados aqui analisados 

mostraram o mesmo padrão de sementes, uma vez que a camada mecânica é o exotégmen, 

composto por células de espessas paredes e lignificadas, podendo sofrer uma curvatura, 

variando de intensidade de acordo com as espécies.  

 A dispersão das sementes de muitas espécies de Euphorbiaceae, é autocórica, através 

da deiscência explosiva do pericarpo, observado no presente estudo. Portanto, a autocoria é 

basal em Euphorbiaceae, e está presente em muitos gêneros. Entretanto, espécies tem suas 

sementes dispersadas por formigas e quando se tratam de frutos carnosos, por pássaros (Berg 

1975, Webster 1994, Lisci & Pacini 1997, Esser 2003 e Narbona et al. 2005), como 

geralmente a distância alcançada pela autocoria é pequena, muitas espécies lançam mão de 

uma segunda estratégia dispersora, a mirmecocoria. Sementes de Euphorbiaceae, apresentam 

arilos ou carúnculas, também chamados de elaiossomos, os quais atraem formigas e promove 
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uma dispersão secundária (Berg 1975, Narbona et al. 2005). Outras funções podem ser 

atribuídas aos elaiossomos, como desidratação, hidratação, dormência e estoque de água 

(Lisci et al. 1996). 

 Para Tokuoka & Tobe (2002), apenas 10 gêneros da subfamília Acalyphoideae tem 

semente com carúncula, sendo que nas outras duas subfamílias, Crotonoideae e 

Euphorbioideae, a maioria dos gêneros apresenta sementes carunculadas. 

 Nas espécies analisadas, só J. gossypiifolia apresentou carúncula bem desenvolvida e 

evidente, sendo bem diferente de todo o tegumento. Estas sementes, inclusive podem ser 

levadas por formigas, segundo observações pessoais. Acalypha gracilis e E. cotinifolia 

apresentaram carúnculas pouco desenvolvidas, assim como nas sementes Euphorbia peplus 

(Mendivelso et al. 2003) e de E. milii relatadas por Bor & Bouman (1975) e Demarco & 

Carmello-Guerreiro (2011), sendo que estes últimos autores, denominaram de 

pseudocarúncula. Roggers & Appan (1973), em estudos sobre o gênero Manihot, relataram 

que a carúncula e a semente como um todo, podem variar em forma e dimensão, sendo que 

estas características podem ser utilizadas na identificação de espécies. A carúncula 

observada, principalmente em J. gossypiifolia, apresenta cutícula evidente, destacada pelo 

teste com Sudan IV, contrapondo dados propostos por Lisci et al., (1996) que afirmam que a 

carúncula de Ricinus communis não apresenta cutícula. 

 Muitas sementes de Euphorbiaceae não são paquicalazais, como afirmaram Corner 

(1976) e Tokuoka & Tobe (1998), com relação a Croton, Hevea, Jatropha e Manihot. 

Contradizendo tais informações, tanto sementes de Manihot, são paquicalazais, mais 

especificamente endopaquicalazais (Oliveira & Oliveira 2007), como as sementes de J. 

gossypiifolia, também. Esta calaza expressiva é caracterizada pelo desenvolvimento 

endopaquicalazal, uma vez que, o feixe rafeal penetra o tegumento interno e se ramifica 

intensamente. A presença de endopaquicalaza também foi registrada por Corner (1976), 

estudando Ricinus communis, por Landes (1946), estudando Acalypha rhomboidea e Silva & 

Souza (2009), em relatos sobre Dalechampia stipulacea. 

 A presença de hipóstase, como encontrada nos óvulos de A. gracilis e J. gossypiifolia, 

foi relatada por Landes (1946) em A. rhomboidea, Singh & Chopra (1970) em Croton 

bonplandianum, Berg (1975) em espécies de Micrantheum e também com Manihot 

caerulescens e M. tripartita, encontrada por Oliveira & Oliveira (2007). No presente estudo, 

contudo, esta estrutura não foi encontrada em E. cotinifolia, porém Singh (1969) encontrou 

hipóstase em Euphorbia helioscopia. 
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 Com relação a presença de endosperma em sementes de Euphorbiaceae, Corner (1976) 

afirmou que o mesmo é nuclear, apresentando no início do desenvolvimento apenas núcleos 

livres, com um ou vários nucléolos. Com o desenvolvimento da semente, o endosperma torna-

se celularizado, como também descrito por Landes (1946), Singh (1954, 1969), Toledo 

(1963), Berg (1975), Kapil & Bhatnagar (1994), Silva & Souza (2009), Gagliardi et al. 2012. 

Para Kapil & Bhatnagar (1994), as primeiras divisões nucleares do endosperma iniciam-se 

antes da formação do zigoto, após a fecundação. A celularização começa quando o 

proembrião está no estágio globular ou cordiforme e, geralmente, é iniciada na região 

micropilar, estendendo-se ao longo da periferia do megagametofito em direção à calaza. A 

formação das paredes ocorre de forma centrípeta. 

 Das três espécies aqui analisadas, A. gracilis e E. cotinifolia tem este padrão de 

desenvolvimento, onde o endosperma nuclear, ao completar seu desenvolvimento, vai se 

tornando celularizado. Porém, em J. gossypiifolia, ocorre algo diferente e relativamente novo. 

Após a celularização dos núcleos livres, instala-se um processo diferenciado: as células do 

endosperma, localizadas perifericamente, constituem um meristema que, através de divisões 

periclinais, formam longas fileiras radiais de células. São estas células que compõem o grande 

endosperma que persiste na semente madura. Este tipo de formação de endosperma é o 

mesmo observado em Manihot caerulescens e M. tripartita, observado por Oliveira & 

Oliveira (2007), sendo enquadrado como misto, com classificação proposta pelos respectivos 

autores, de núcleo-celular. Na maturidade, o endosperma das três espécies aqui analisadas, 

mostrou células de paredes delgadas, que em E. cotinifolia e J. gossypiifolia, acumulam ampla 

reserva de origem principalmente, proteica, sob a forma de grãos de aleurona, corroborando 

os dados de Berg (1975) e Oliveira & Oliveira (2007). 

 Estes últimos autores, juntamente com dados de Singh (1954), relataram que o 

desenvolvimento embrionário inicia-se após a formação dos núcleos livres do endosperma, 

diferenciando-se antes que o endosperma se torne completamente celular. Em todas as 

espécies aqui analisadas, o desenvolvimento do endosperma e do embrião é tardio, sendo que 

primeiro ocorre a diferenciação do envoltório seminal, para que após isso, o endosperma e o 

embrião se diferenciem. 

 O embrião encontrado nas espécies em estudo segue o padrão geral relatado para a 

família por Webster (1994), sendo caracterizado como apresentando um eixo hipocótilo-

radícular curto e cônico, de plúmula indiferenciada, unido a cotilédones planos e foliáceos. 

Segundo considerações de Martin (1946), os embriões são pequenos, axiais e enquadram-se 
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no tipo espatulado e de acordo com a classificação proposta por Barroso et al. (1999), também 

são axiais, mas são contínuos, do tipo espatulado. 

 Pode-se afirmar que o que promove o aumento de tamanho das sementes é a 

ampliação do volume celular em A. gracilis e E. cotinifolia, enquanto que esta expansão em J. 

gossypiifolia, se faz pela intensa proliferação celular dos tegumentos e endopaquicalaza, para 

depois aumentar o volume das mesmas. 
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Figuras 1-7. Estrutura do óvulo de Acalypha gracilis (5-6), Euphorbia cotinifolia (1-2, 7) e 
Jatropha gossypiifolia (3-4). Seções longitudinais (2-4). Seções transversais (1, 5-7). 1. Vista 
geral do ovário trilocular ocupado por três óvulos. 2-3. Vista geral de óvulo anátropo, 
acompanhado de obturador e inserido em placentação axial. 4. Vista da micrópila com 
projeção do nucelo. 5. Vista geral dos tegumentos e nucelo. 6-7. Pormenores dos tegumentos 
interno e externo. (ea = endóstoma; el = endotélio; eo = exóstoma; ep = endopaquicalaza; nu 
= nucelo; ob = obturador; ov = óvulo; pn = projeção do nucelo; te = tegumento externo; ti = 
tegumento interno). Barras = 500 µm (3), 200 µm (1-2), 150 µm (4), 50 µm (5, 7), 35 µm (6). 
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Figuras 8-18. Desenvolvimento da semente de Acalypha gracilis (8, 10, 12, 17-18), 
Euphorbia cotinifolia (13, 15) e Jatropha gossypiifolia (9, 11, 14, 16). Seções longitudinais 
(13, 18). Seções transversais (8-12, 14-17). 8-9. Visão geral das semente em 
desenvolvimento. 10-11. Detalhe da rafe, destacando o feixe rafeal (notar divisões periclinais 
internas na mesotesta - seta; e alongamento das células exotégmicas - asterisco). 12-13. 
Detalhes da testa e exotégmen em alongamento. 14. Pormenor do tegumento interno e porção 
mais interna do tegumento externo, com divisões periclinais (seta). 15. Visão geral do 
endosperma nuclear. 16. Detalhe de endosperma nuclear. 17. Aspecto geral da semente, notar 
na região calazal, presença de hipóstase. 18. Detalhe da hipóstase da figura anterior. (ed = 
endotégmen; en = endotesta; ep = endopaquicalaza; es = endosperma; et = exotesta; ex = 
exotégmen; fr = feixe rafeal; hi = hipóstase; mt =  mesotesta; nu = nucelo; tg = tégmen; ts = 
testa). Barras = 200 µm (8-9), 150 µm  (17), (100 µm (10-11, 15), 50 µm (12-14, 16, 18). 
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Figuras 19-25. Sementes de Acalypha gracilis (21-22, 24), Euphorbia cotinifolia (19, 
23) e Jatropha gossypiifolia (20, 25). Seções longitudinais (25). Seções transversais 
(22-24). 19-21. Aspecto geral. 22-23. Visão geral dos envoltório durante o processo de 
maturação seminal. 24-25. Detalhes dos envoltórios seminais. (ca = carúncula; ed = 
endotesta; es = endosperma; ex= exotégmen; nu = nucelo; tg = tégmen; ts = testa). 
Barras = 5 mm (20), 2 mm (21), 1 mm (19), 200 µm (22-23), 100 µm (25), 50 µm (24). 
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Figuras 26-29. Desenvolvimento do endosperma núcleo-celular de Jatropha 
gossypiifolia. Seções longitudinais (26-27, 29). Seção transversal (28). 26. Porção 
interna do tégmen e início de celularização do endosperma. 27-28. Endosperma 
multisseriado mostrando divisões celulares mitóticas. 29. Endosperma multisseriado 
com divisões celulares em linha, modo centrípeto. (es = endosperma; tg = tégmen). 
Barras = 50 µm (26-29), 20 µm (27-28). 
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Figuras 30-35. Sementes de Acalypha gracilis (31-32), Euphorbia cotinifolia (33) e 
Jatropha gossypiifolia (30, 34-35). Seções longitudinais (31, 33-34). Seções 
transversais (30, 32). 30. Detalhe da carúncula, exibindo epiderme diferenciada. 31-33. 
Vista geral do embrião em início de diferenciação. 34. Aspecto geral, evidenciando 
amplo endosperma e embrião com eixo hipocótilo-radícula e cotilédones diferenciados. 
35. Detalhe do endosperma, destacando reserva sob a forma de grãos de aleurona. (co = 
cotilédone; eh = eixo hipocótilo-radícula; em = embrião; es = endosperma; eu = 
epiderme da carúncula; ex = exotégmen; mg = mesotégmen; tg = tégmen). Barras = 2 
mm (34), 200 µm (31-33), 50 µm (30, 35). 
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Morfologia e desenvolvimento da plântula de Acalypha gracilis (Spreng.)  

Müll. Arg, Euphorbia cotinifolia L. e Jatropha gossypiifolia L.  
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Resumo - A germinação das sementes de Acalypha gracilis (Spreng.) Müll. Arg., Euphorbia 

cotinifolia (L.) e Jatropha gossypiifolia (L.) Euphorbiaceae, apresenta poucas diferenças entre 

si. A viabilidade é baixa nas três espécies, assim como a taxa de germinação que é reduzida 

em J. gossypiifolia, cerca de 4%, aumentando um pouco em E. cotinifolia, chegando a 15%, e 

A. gracilis, a taxa de germinação passa dos 80%. Todas apresentam plântulas 

fanerocotiledonares e epígeas, com cotilédones foliáceos fotossintetizantes. Ocorre látex 

desde muito cedo nas plântulas de E. cotinifolia e J. gossypiifolia. Os hipocótilos e epicótilos 

de E. cotinifolia e J. gossypiifolia são semelhantes, sendo levemente arroxeados e glabros, 

sendo a coloração arroxeada mais pronunciada em  E. Cotinifolia. Os cotilédones são 

geralmente esverdeados; em E. cotinifolia, os bordos são arroxeados; existem tricomas nos 

cotilédones de A. gracilis. Nas três espécies a raiz principal não apresenta desenvolvimento 

pronunciado, e a região do colo é imperceptível. 

Palavras-chave - cotilédone, eofilo, germinação, semente 

 

Abstract - The germination of Acalypha gracilis (Spreng.), Euphorbia cotinifolia (L.) e 

Jatropha gossypiifolia (L.) seeds, present small differences among themselves. The viability 

is short in the three species and so is the germination rate which is a lot reduced in J. 

gossypiifolia, at about 4%, rising a little in E. cotinifolia, getting to 15% and as for A. gracilis 

the rate goes over 80%. All of them present germinations phanerocotylar and epigeal, with 

foliaceous cotiledons that quickly start having photosynthesis. There is the presence of latex 

from the very begining in the E. cotinifolia e J. gossypiifolia seedlings. The hypocotyls and 

epicotyls from these two species are also very similar and they are slightly purple and 

glabrous. As for the first species the color purple is stronger. The cotiledons ares usually 

greeny, only E. cotinifolia has violaceous edges and is foliaceous and petiolated; there are 

trichomes in A. gracilis cotyledons. The roots don't show well-marked development in none 

of the studied species and it's the same with the presence of collum which is almost 

imperceptible. 

Key-words: cotyledon, eophyll, germination, seed 
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Introdução 

 Euphorbiaceae é uma familia numerosa e diversificada com aproximadamente 222 

gêneros e 6.100 espécies em todo o mundo (Judd et al. 2009). Só no Brasil o número de 

gêneros passa dos 70, enquanto, o de espécies é superior a 1.000. É uma das famílias de mais 

representatividade da flora mundial e, também, uma das mais complexas do ponto de vista 

taxonômico (Souza & Lorenzi 2008). Faz parte da lista de famílias mais comuns nas  

formações naturais brasileiras e podem se apresentar como ervas, árvores, arbustos, lianas e 

até mesmo (semelhante a cactos), sendo os frutos classificados como cápsulas, raramente 

drupas, bagas ou sâmaras (Souza & Lorenzi 2008) e, como esquizocarpáceos, capsulídeos, 

drupoides ou, até mesmo, bacoides (Barroso et al. 1991). Croton é particularmente comum em 

quase todos os ecossistemas, com destaque para Croton urucurana, típico de florestas ciliares. 

Outra espécie que é também muito comum em quase todas formações naturais é Alchornea 

triplinervea. 

 Nos últimos anos pesquisadores propuseram-se a estudar Euphorbiaceae, afim de 

ajustar sua classificação e padronizar sua taxonomia. Webster (1994) reconheceu cinco 

subfamílias, com dois óvulos por lóculo (Phyllanthoideae e Oldfieldioideae) ou um 

(Acalyphoideae, Crotonoideae e Euphorbioideae). Entretanto, APG II (2003) promoveu uma 

reorganização maior ainda da família, e apresentou, três subfamílias, sendo as mesmas que 

apresentavam um único óvulo por lóculo, enquanto que as outras duas (com dois óvulos por 

lóculo), passaram a integrar respectivamente as famílias Phyllanthaceae e Picrodendraceae. 

Alguns outros gêneros foram reorganizados em outra família (Putranjivaceae). 

 Trabalhos sobre a morfologia de plântulas, segundo Oliveira (1993), têm merecido 

atenção especial, principalmente os estudos relacionados à morfoanatomia, pois visam 

ampliar o conhecimento sobre as espécies ou taxons, ou mesmo, enfocar o reconhecimento e a 

identificação de plântulas de certas regiões, com uma visão ecológica. Porém os estudos 

morfológicos de plântulas geralmente não incluem análise estrutural de seus órgãos, o que 

dificulta a compreensão do estabelecimento de plântulas num determinado ambiente. 

Também, desempenha um papel relevante os processos de germinação e crescimento das 

plântulas, compreendendo com isso, seu ciclo de vida, sendo possível aplicar o conhecimento 

para a classificação de plântulas com finalidade taxonômica (Duke 1965, Ng 1978, Oliveira 

1993). 
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 De maneira geral, Euphorbiaceae tem despertado pouca atenção dos pesquisadores no 

que diz respeito as estruturas reprodutivas ou de plântulas, razão da escassez de trabalhos nas 

respectivas áreas, com destaque para:  Landes (1946), Singh (1954), Muzik (1954), Berg 

(1975), Corner (1976), Paoli et al. (1995), Paoli & Santos (1998), Oliveira (1999), Oliveira 

(2001), Tokuoka & Tobe (1998, 2002), Conceição et al. (2002), Souza & Oliveira (2004), 

Añes et al. (2005), Silva et al. (2007),  Paoli & Bianconi (2008), Mayer et al. (2008),  Oliveira 

& Oliveira (2009), Silva & Souza (2009), Nunes et al. (2009), Cosmo et al. (2010) e  Koi & 

Kato (2010). 

 Neste estudo, foram analisadas três espécies de Euphorbiaceae (Acalypha gracilis, 

Euphorbia cotinifolia e Jatropha gossypiifolia), com o intuito de acompanhar o 

desenvolvimento morfológico das plântulas, afim de conhecer com mais detalhes os processos 

dos ciclos de vida de cada espécie, as interações com o ambiente onde se estabelecem e, 

ainda, contribuir para o maior conhecimento e entendimento da família, uma vez que a família 

está amplamente distribuída por todo globo terrestre e apresentam muitas divergências 

relacionadas à sua classificação. 

 

Material e métodos 

 As sementes foram coletadas de vários indivíduos de Acalypha gracilis (Spreng.) 

Müll. Arg., Euphorbia cotinifolia (L.) e Jatropha gossypiifolia (L.) coletados em Maringá-

PR, encontrados respectivamente: em torno do Bosque dos Pioneiros (23˚26’11.93’’S; 

51˚56’27.94’’S), rua das Azaléias sob as coordenadas 23˚26’24.13’’S; 51˚57’48.36’’O e na 

Avenida Colombo, próximo ao município de Sarandi-PR (23˚25’01.02S; 51˚55’14.79’’O). A 

seguir foram armazenadas em saco de papel e levadas ao laboratório em seguida. 

 As espécies encontram-se depositadas no Herbário da Universidade Estadual de 

Maringá (HUEM) registrados pelos números: 20938 (A. gracilis), 20936 (E. cotinifolia) e 

20938 (J. gossypiifolia). 

 Para o estudo do desenvolvimento das  plântulas, 100 sementes foram colocadas para 

germinar em placas de petri e/ou gerbox com papel filtro umedecido em água, e mantidas em 

câmara de germinação TE-400, regulada para temperatura de 28˚C e fotoperíodo de 12 horas. 

As sementes germinadas, caracterizadas pela protrusão da raíz principal, foram transferidas 

para solo contido em sacos plásticos, retirados do próprio ambiente das plantas-mãe. Foram 
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feitas algumas observações complementares em plantas que atingiram a fase posterior à de 

plântula. 

 Para J. gossypiifolia foram utilizados substratos variados para a obtenção da 

germinação: areia, rolo de papel, auxina (AIA) e giberelina com diferentes concentrações 

(1,0; 2,0; 3,0 e 4,0 mg L-1), retirada da carúncula, escarificação, tratamentos com diferentes 

temperaturas e germinação em atmosfera úmida. Foi realizado teste de tetrazólio, para 

verificação da viabilidade das mesmas, seguindo padronizações realizadas por Añes et al. 

(2007), proposta para J. elliptica, com concentrações de solução de tetrazólio a 0,5%, em 

temperatura de incubação de 30ºC e tempo de desenvolvimento de coloração por 90 minutos. 

 A terminologia utilizada para plântula seguiu a proposta por Duke (1965), fase 

compreendida entre a germinação da semente e a expansão do primeiro ciclo de eofilos. O 

modelo de classificação adotado foi o proposto por Miquel (1987) e a descrição morfológica 

dos cotilédones e dos eofilos baseou-se em Rizzini (1977).  

 As fotografias foram realizadas com auxílio de câmera digital Sony Cyber-shot DSC-

H20. 

 

Resultados 

Acalypha gracilis - (figuras 1 a 9) - Análises no local de coleta, ao longo de quatro anos, 

evidenciam baixa incidência de plântulas, mesmo com grande quantidade de plantas adultas. 

Contudo, foi observada a ocorrência de reprodução assexuada, uma vez que ramos da planta 

ao tocar o chão, enraizam-se originando uma planta independente (figuras 06-07). É uma 

planta de porte herbáceo que não apresenta deciduidade, floresce e frutifica aproximadamente 

duas vezes ao ano (figura 9). 

 Com relação à germinação das sementes, observa-se que a protrusão da raiz principal 

ocorre de maneira muito rápida e a taxa de sementes germinadas também, sendo que 

aproximadamente dois dias após serem colocadas para germinar ocorre germinação acima de 

80% (figuras 1-3). As sementes permanecem viáveis durante um mês de armazenamento em 

sacos de papel, com baixa umidade e sem luz direta. 

 As plântulas são fanerocotiledonares e epígeas, sendo que o tegumento seminal 

permanece ao redor dos cotilédones até aproximadamente o quarto dia após a germinação 

(figura 2). 
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 A raiz principal, com cerca de dez dias apresenta 1,0 cm de comprimento. Logo em 

seguida, seu desenvolvimento vai cessando até um momento em que cessa, dando lugar ao 

desenvolvimento de muitas raízes laterais e algumas adventícias (figuras 5 e 7). 

 O hipocótilo mostra-se verde (figura 4). O epicótilo (figura 5) inicia seu 

desenvolvimento após uns 20 dias de germinação; é verde e apresenta tricomas tectores 

abundantes. Neste estágio o hipocótilo tem aproximadamente 2,0 cm de comprimento.  O 

colo mostra-se pouco  espessado e,  inicia a formação de algumas raízes secundárias (figura 

5). 

 Aproximadamente 10 dias após a germinação os cotilédones estão totalmente 

expandidos. São verdes, foliáceos, peciolados e apresentam tricomas tectores por toda sua 

extensão, inclusive no pecíolo. Apresentam-se variando de orbicular e subrotunda, ápice 

arredondado, base variando de arredondada a obtusa, margem inteira, medindo 

aproximadamente 0,8 cm de comprimento (incluindo o pecíolo) por 0,6 cm de largura, na 

região mediana do órgão, uma vez que este é o local de maior largura (figuras 2 e 4). Ficam 

ligados às plantas por um longo tempo, inclusive quando elas não estão mais no estágio de 

plântula, após uns 150 dias (figuras 6 e 7). 

 Cerca de três a quatro semanas após a germinação, os eofilos começam a se 

desenvolver. São simples, verdes, foliáceos, peciolados com tricomas por toda extensão, até 

mesmo no pecíolo (figura 4). Possuem forma oblonga-ovada de ápice obtuso, base 

arredondada terminando num ápice e sua margem é inteira. Medem 3,2 cm de comprimento 

por 1,6 cm de largura, próximo à base (região de maior largura). A filotaxia é oposta. 

 Com aproximadamente 3 meses, a planta jovem mostra-se com cerca de 14 cm de 

comprimento; conjunto de raízes com 5,0 cm; hipocótilo 2,0 cm; epicótilo 6,0 cm mais ou 

menos, e os cotilédones ainda permanecem na planta. 

  

Euphorbia cotinifolia - (figuras 10 a 18). As observações nos ambientes onde as plantas 

adultas vivem, evidenciarm poucas plântulas se desenvolvendo. As plantas da referida espécie 

apresentam deciduidade total (em meados de junho/julho), em seguida ocorre formação de 

folhas novas, floração (inicia-se em novembro) e frutificação.  

 As sementes germinam com muita facilidade e rapidez, contudo a taxa de germinação 

é baixa, não ultrapassando 15%. As sementes mostram a protrusão da raiz principal após um 

ou dois dias do início do teste; após este período ocorre o desenvolvimento das sementes já 



72 
 

germinadas. A germinação das que ainda não apresentaram a protrusão neste início de teste, é 

praticamente nula (figuras 10-11). 

 As plântulas são fanerocotiledonares e epígeas, sendo que o tegumento envolve os 

cotilédones, por vezes, até o décimo dia (figuras 11-15). 

 O hipocótilo (figura 12) apresenta uma coloração levemente arroxeada e é glabro. 

Após cerca de dez dias de desenvolvimento apresenta-se com quatro centrímetros de 

comprimento, enquanto que o epicótilo começa a se desenvolver após três semanas, e é 

aparentemente muito semelhante ao hipocótilo, glabro e arroxeado. A região do colo não é 

muito pronunciada. 

 Após 15 dias do início da germinação, os cotilédones estão totalmente expandidos e 

direcionados em busca de luz, uma vez que estão dispostos num ângulo de 90º em relação ao 

hipocótilo. São esverdeados, contrastando com o resto da plântula (coloração arroxeada), 

apresentam o bordo inferior arroxeado, são foliáceos e com os pecíolos também da mesma 

cor. São arredondados, com ápice e base arredondados e margem inteira (figuras 14-15). 

Podem ficar ligados à planta até mais de quatro meses de idade, quando atrofiam e 

desprendem-se. 

 As plântulas, desde muito jovens apresentam secreção leitosa e espessa, o látex. 

 Os eofilos começam a surgir 30 dias após a protrusão da radícula; são simples, 

foliáceos, peciolados, arroxeados, glabros de filotaxia oposta e semelhantes aos metafilos. 

Apresentam forma ovada típica, com ápice obtuso, base arredondada e margem inteira (figura 

16). 

 Com aproximadamente três semanas, a raiz principal apresenta-se com 4,0 cm de 

comprimento e várias raízes secundárias (figura 16). Os metafilos são iguais aos eofilos, a 

distinção se dá por conta do tamanho e de uma coloração mais pronunciada dos metafilos 

(figura 16-17). Raríssimas plântulas se desenvolveram, pois ocorre uma mortalidade elevada 

sem motivo aparente. 

  

Jatropha gossypiifolia - (figuras 19 a 28). Em sucessivas observações em campo nos 

ambientes onde viviam plantas adultas, observa-se pouquíssimas plântulas se desenvolvendo, 

algo em torno de cinco ou seis plântulas do total de todas as observações realizadas em vários 

ambientes. Jatropha gossypiifolia apresenta deciduidade total, com posterior formação de 

novas folhas, floração e frutificação. 
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 A porcentagem de germinação é extremamente baixa, cerca de 4% apenas. De vários 

testes realizados, somente com giberelina em concentração de 4,0 mg L-1 e na areia foram 

obtidas algumas sementes germinadas. Não foi possível afirmar, praticamente, nada sobre a 

viabilidade, devido a taxa de germinação baixa (figuras 19 e 21). O teste de tetrazólio 

confirmou a inviabilidade das sementes (figura 20).  

 A germinação ocorre a partir de aproximadamente 12 dias após o início do teste. Após 

este tempo, não ocorre mais nenhuma germinação, mesmo que os gerbox permaneçam na 

câmara de germinação por mais de três meses. As sementes que aí permanecem, ficavam 

cheias de fungos e apodreciam. 

 As plântulas são fanerocotiledonares e epígeas (figuras 21-22), o tegumento fica ao 

redor dos cotilédones por muito pouco tempo (desprende-se por aproximadamente cinco 

dias). 

 Com aproximadamente duas semanas, a plântula apresenta hipocótilo com cerca de 

8,0 cm de comprimento, com região central levemente arroxeada, contrastando com as 

porções próximas aos cotilédones e raízes, que apresentam-se verdes. São glabros e quase 

todas as plântulas analisadas, apresentavam danos, ou na região central da estrutura ou nas 

proximidades com as raízes, fazendo com que quase todas as plântulas morressem com o 

passar dos primeiros meses (figuras 22-25). O colo é praticamente imperceptível. 

 O epicótilo apresenta um desenvolvimento mais lento que o hipocótilo, sendo que 

plântulas com aproximadamente um mês ainda não o apresentam. Ele é bem notável com uns 

dois meses e meio, mostrando-se glabro, arredondado, e levemente arroxeado, assim como o 

hipocótilo (figura 27). 

 Os cotilédones são totalmente distendidos por volta dos 20 dias. São simples, verdes 

com longos pecíolos (1,5 cm), foliáceos e glabros. Apresentam forma oblonga, ápice 

arredondado, base obtusa e margem inteira (figuras 23-24); tornam-se amarelados e 

desprendem-se da plântula por volta dos 3 meses de idade (figura 27). 

 Os eofilos começam a surgir por volta dos 40 dias (figura 26). São simples, verdes, 

com tricomas glandulares na margem e no pecíolo, apresentam filotaxia simples, forma 

cordado-hastada (alarbadina), contudo seus lobos basais não são tão curtos, o ápice é agudo, 

base obtusa-auriculada e margem serrada (figura 27). Pode ocorrer diferenças entre as 

plântulas, pois em alguns casos, os eofilos podem apresentar forma arredondada, ápice e base 

arredondados e margem inteira (figura 26). 
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 A raiz principal apresenta desenvolvimento limitado. Por exemplo, plântulas com 

cerca de 20 dias as raízes secundárias já ultrapassaram em tamanho a principal. Já plântulas 

com aproximadamente três meses, a raiz principal não é mais funcional, apenas as laterais 

(figuras 22 e 26-27). 

 Os metafilos surgem bem cedo durante o desenvolvimento dessa espécie, com 

aproximadamente 60 dias. Os metafilos assemelham-se aos eofilos, onde a principal diferença 

é o tamanho (figura 27). 

 O látex que esta planta apresenta tem aspecto turvo e pegajoso. 

  

Discussão 

 Considerando Euphorbiaceae, uma família, muito ampla e diversificada, estudos sobre 

plântulas são de extrema importância, para o entendimento de suas características ecológicas e 

fenológicas.  

 Os dados apresentados sobre a morfologia das plântulas e plantas jovens, 

demonstraram a variabilidade existente no desenvolvimento dentro da família. Os resultados 

apresentados indicaram a necessidade de novos estudos, que abordem um número cada vez 

maior de espécies, estabelecendo maior conhecimento sobre a família em questão e relações 

intrafamiliares para melhor sistematização. 

 Para Amo (1979), os trabalhos sobre regeneração de florestas necessitam também da 

adição do conhecimento e identificação das plântulas, dos estágios juvenis e ainda, de estágios 

estéreis, que totalizam o estrato mais baixo desta composição florestal. Estes dados podem 

favorecer a análise sobre dinâmica de populações, pois num dado momento, estes estágios 

corroboram o reconhecimento de vegetação em estado sucessional ou clímax. 

 Trabalhos sobre aspectos germinativos, desenvolvimento e descrição de plântulas com 

as três espécies relacionadas, não são encontrados na literatura, também são escassos os 

mesmos tipos de trabalhos até mesmo dentro da própria família, sendo encontrados poucos 

estudos com espécies de Jatropha e Euphorbia. 

 As três espécies analisadas apresentaram plântulas fanerocotiledonares que é 

considerada muito comum para a família (Duke, 1969).  

 Oliveira & Pereira (1987) analisaram alguns representantes de Euphorbiaceae, com 

plântulas fanerocotiledonares, sendo que somente em Hevea brasiliensis Muell., a plântula foi 

criptocotiledonar. Nos outros dois gêneros estudados pelos autores, a saber: Aleurites e 
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Cnidosculus, mostraram diferenças morfológicas marcantes e peculiares aos respectivos 

gêneros. Contudo, quando a análise foi efetuada em Aleurites fordii Hemsl. e A. molucca (L.) 

Willd. praticamente,  não houve diferenças.  Croton floribundus Spreng. e C. urucurana Baill., 

também apresentaram plântula fanerocotiledonar, e, ainda, apresentaram diferenças 

marcantes, que também podem ser utilizadas para discriminação em nível de espécie, como 

envidenciaram Paoli et al. (1995). 

 Em relação a A. gracilis, E. cotinifolia e J. gossypiifolia foram constatadas diferenças 

morfológicas marcantes que podem contribuir significativamente para discriminações 

específicas entre elas e entre outras espécies: variação na forma dos eofilos, coloração, tanto 

dos cotilédones, eofilos, da plântula como um todo, presença de tricomas glandulares (J. 

gossypiifolia), presença de látex de aspecto leitoso (E. cotinifolia) ou turvo e pegajoso (J. 

gossypiifolia). 

 Contudo não pode-se concluir que exista um padrão de tipo de plântula para  

Euphorbiaceae, como dito anteriormente, por tratar-se de uma familia muito ampla e 

diversificada e, pela escassez de informações. Portanto, as análises dos dados obtidos sobre a 

germinação e o desenvolvimento de  plântulas devem ser realizadas sem generalizações.  

 O tempo de germinação pode diferenciar entre as várias espécies, como mostrou  este 

estudo. Acalypha gracilis e E. cotinifolia apresentaram germinação rápida (em dois ou três 

dias a maioria das sementes germinaram), J. gossypiifolia é mais lenta (duas semanas para o 

início da protrusão da raiz principal). Em outras espécies, como por exemplo, Croton 

cajucara Benth. levou mais de 8 meses para iniciar o processo germinativo (Conceição et al. 

2002). 

 Martins et al. (2008) estudaram temperaturas e substratos variados para o teste de 

germinação de Jatropha curcas. Os autores fizeram testes em rolo de papel, areia, solo e 

vermiculita e em temperaturas variadas de 20 a 30ºC, observando-se ser a areia e rolo de 

papel, bem como temperaturas alternadas de 20 a 30ºC, as condições mais favoráveis para o 

processo de germinação. Este desempenho germinativo, relativamente melhor em areia, pode 

ser atribuído à adaptação e ocorrência da espécie em locais com solos arenosos (Arruda et al. 

2004). 

 Para J. gossypiifolia, o melhor substrato para germinação foi areia. Outros testes com 

espécies da mesma família foram realizados: Nassar & Teixeira (1983), em testes com 

sementes de espécies selvagens de Manihot, mostraram que nenhuma semente germinou à 

temperatura do laboratório, num período de 28 dias. Porém, sementes tratadas à temperaturas 
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alternadas de 26-38ºC, por um período de 35 dias, mostraram percentuais de germinação que 

variavam de 9% em M. salicifolia a 25% em M. longepetiolata, no fim do período de testes. 

Nos testes relatados neste estudo, mesmo com alternância de temperaturas, as taxas de 

germinação não variaram de maneira perceptível, mantendo-se com mínimas variações, 

inclusive para J. gossypiifolia, que apresentou a menor taxa de germinação. 

 O teste de germinação é o principal parâmetro usado para avaliação da qualidade 

fisiológica das sementes e permite conhecer o potencial de germinação de um lote em 

condições favoráveis, para isso o teste deve seguir um procedimento padrão recomendado 

pela RAS (Regras para Análise de Sementes - Brasil, 1992), no entanto, para pinhão-manso 

(J. curcas), a metodologia do teste ainda não foi estabelecida e, entre os procedimentos, 

destacam-se os referentes ao substrato e à temperatura. Se J. curcas, que é uma espécie que 

vem sendo muito utilizada e explorada comercialmente, principalmente para extração do 

biodiesel não tem um padrão ou procedimentos para germinação de sementes, outras plantas 

que não apresentam interesse econômico, terão menos estudos ainda para estes tipos de 

padronização, cabendo mais estudos sobre as mesmas. 

 Muitos outros trabalhos realizados com plântulas, dizem respeito sobre o 

envolvimento do tegumento no controle da germinação de sementes, como é o caso de 

Ricinus communis L., descrito por Lagôa & Pereira. (1989), que afirmaram que o tegumento 

dificulta a entrada de água para o embrião uma vez que, sementes nuas embebem e germinam 

mais rapidamente e, que o tegumento, provavelmente, exerce uma barreira física ao 

crescimento do embrião, sendo que a velocidade aumentava quando as sementes eram 

escarificadas. Esse impedimento não ocorreu nas três espécies analisadas, pois as sementes de 

A.gracilis e E. cotinifolia embeberam rapidamente, quando colocadas para germinar. As de J. 

gossypiifolia demoraram um pouco mais (aproximadamente três dias). Mesmo com sementes 

escarificadas não houve resultado satisfatório, evidenciando que neste caso, o tegumento não 

interfere na germinação.  

 O teste de tetrazólio utilizado nas sementes de J. gossypiifolia teve como principal 

objetivo a verificação da viabilidade das mesmas, uma vez que a taxa de germinação foi 

baixa. O teste mostrou que as sementes de  J. gossypiifolia apresentaram taxa de germinação 

muito baixa, pois o próprio resultado do teste indicou que 95% das sementes mostraram-se 

inviáveis para germinação, permanecendo todo o embrião de coloração branca e, os viáveis, 

de coloração vermelha. Em contrapartida, sementes de J. elliptica, analisadas por Añes et al. 

2005), mostraram uma taxa de germinação de 58%, aproximadamente. 
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 Com relação aos eventos fenológicos, o estudo dos mesmos tornam-se relevantes 

devido ao fato dos ciclos reprodutivo e vegetativo afetarem não só as populações, como os 

animais que dependem de flores, frutos e demais recursos (Frankie et al. 1974 e Leigh 1999). 

Como relatado por Neves et al. (2010), o comportamento fenológico de três espécies de 

Jatropha, é muito próximo dos apresentados neste estudo, com os seguintes resultados: J. 

molissima (Pohl) Baill., J. mutabilis (Pohl) Baill. e J. ribifolia (Pohl) Baill. mostraram 

comportamento foliar decíduo, já que todos os indivíduos ficaram sem folhas por, pelo 

menos, um mês, apresentando deciduidade total entre maio e junho, meses com temperaturas 

mais baixas e dias mais curtos, indicando que estas características servem para aproximar 

alguns táxons, ocorrendo em duas das três espécies aqui estudadas, E. cotinifolia e J. 

gossypiifolia.  Com relação à perda total de folhas pelas plantas, com exceção de A.gracilis, 

os dados aqui apresentados corroboram os resultados de Jongschaap et al. (2007), onde 

mostraram que J. curcas, inicia o florescimento normalmente, após um período de dormência 

da planta, que ocorre no Brasil, após o inverno, quando a temperatura e a precipitação são 

reduzidas. Em A. gracilis em campo foi observada a ocorrência de reprodução assexuada, 

também citada por Oliveira et al. (2005, 2008) em Ottonia martiana e Peperomia 

parnassifolia respectivamente, no qual os ramos aéreos, inicialmente eretos, curvam-se, 

entram em contato com o solo, enraizam-se e podem, até mesmo, tornar-se independentes da 

planta original. Desta maneira, novos indivíduos se somam aos já existentes. 
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Figuras 01 a 06 - Semente e aspectos da germinação de Acalypha gracilis. 01- Vista geral da 
semente. 02- Plântulas com duas semanas de idade, notar cotilédones distendidos. 03- 
Plântulas com cerca de 50 dias, transplantadas para caixa de germinação. 04- Plântula isolada, 
da caixa de germinação com aproximadamente 50-60 dias, observa-se o desenvolvimento dos 
eofilos. 05- Plântulas com aproximadamente 100 dias, com eofilos bem desenvolvidos e 
cotilédones ainda ligados à plântula. 06- Planta jovem com aproximadamente 7 meses de 
idade, evidenciando a presença de estolão com suas raízes (seta). Barras = 2 mm (01), 1 cm 
(02-04), 4 cm (05-06), 20 cm (03). 
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Figuras 07 a 09 - Plantas jovens e adultas de Acalypha gracilis. 07- Detalhe da região de 
enraizamento, oriunda da reprodução assexuada (estolão), visualizar novo ramo em 
formação e raízes. 08- Planta jovem com aproximadamente 8-9 meses de idade. 09- Plantas 
adultas, em hábitat natural, mostrando a grande quantidade de indivíduos vivendo 
amontoados. Barras = 1 cm (07), 6 cm (08), 10 cm (09). 
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Figuras 10 a 18 - Semente e aspectos da germinação de Euphorbia cotinifolia. 10- Vista geral 
da semente a ser colocada para germinação. 11- Plântulas com cinco dias de germinação. 12- 
Plântulas com cerca de dez dias. 13-14- Plântulas variando de cinco a 20 dias de germinação. 
15- Plântulas com aproximadamente 20 dias, cotilédones em ângulo de 90º e início de 
desenvolvimento de raízes laterais (seta). 16- Plântula com aproximadamente um mês, notar 
que a raiz principal já não se destaca das demais. 17- Planta jovem com cerca de 6 meses de 
idade. 18- Plantas adultas em ambiente de coleta. Barras = 1cm (11), 1,5cm (15-16), 2 cm 
(10-12-13), 3 cm (14), 6 cm (17), 35 cm (18). 
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Figuras 19 a 24 - Semente e aspectos da germinação de Jatropha gossypiifolia. 19- Vista geral 
da semente. 20- Embrião analisado com teste de tetrazólio (embrião inviável, por não 
apresentar coloração avermelhada). 21- Plântulas com cerca de uma semana. 22- Plântula com 
aproximadamente 30 dias. 23- Plântulas com aproximadamente 50 dias. 24- Plântula com 
cerca de 40-50 dias apresentando danos no hipocótilo nas proximidades com as raízes (seta). 
Barras = 2 mm (20), 4 mm (19), 5 mm (21), 2 cm (22-24). 
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Figuras 25-28 - Aspectos da germinação de Jatropha gossypiifolia e visão geral de planta 
adulta. 25- Plântula com aproximadamente 30 dias apresentando danos na região central do 
hipocótilo. 26- Plântula normal com cerca de 50 dias de desenvolvimento. 27- Plântula com 
aproximadamente 3 meses de idade, evidenciando a senescência dos cotilédones 
(amarelados). 28- Visão geral de uma planta adulta. Barras = 2 cm (25), 3 cm (26 e 27), 10 
cm (28). 
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Considerações finais 

Tendo em vista os resultados obtidos no presente estudo de desenvolvimento de 

frutos, sementes e plântulas, pode-se afirmar que Acalypha gracilis, Euphorbia cotinifolia e 

Jatropha gossypiifolia apresentam várias características estruturais que compartilham com as 

mais comuns para os representantes de Euphorbiaceae. 

O ovário possui tricomas glandulares e tectores em A. gracilis, sendo que nas outras 

duas espécies o mesmo mostra-se glabro. Este mesmo ovário é mais globoso em J. 

gossypiifolia. 

Nos frutos maduros, classificados como esquizocarpos, destaca-se a presença de 

um estrato esclerenquimático (lignificado), observado na região mais interna do mesocarpo 

mediano, mesocarpo interno e porção externa do endocarpo em J. gossypiifolia e em E. 

cotinifolia. Em A. gracilis o estrato constitui-se do mesocarpo interno. A posição e 

diferenciação do tecido de separação nas três espécies, evidencia a tendência à deiscência 

explosiva, com células com muitos espaços intercelulares, em direção aos septos e ao feixe 

dorsal. 

Com relação às sementes, as três espécies apresentam padrão morfoanatômico 

bem semelhante, desde o óvulo até a semente madura, típico das Euphorbiaceae.  Nos óvulos, 

destaca-se a presença de projeção do nucelo, que atravessa a micrópila e alcança o obturador, 

porém com menos intensidade em A. gracilis. Destaca-se, também, a presença do endotélio, 

relatado pela primeira vez na família. São sementes bitegumentadas, exotégmicas, anátropas, 

albuminosas, apresentando carúncula (bem evidente apenas em J. gossypiifolia).  As sementes 

de J. gossypiifolia, são endopaquicalazais. O endosperma, nesta espécie é núcleo-celular e, o 

embrião nas três espécies é espatulado, com cotilédones foliáceos.  

As plântulas das espécies analisadas também apresentam várias características em 

comum com muitos outros representantes da família, sendo fanerocotiledonares e epígeas, 

contudo a taxa de germinação variou bastante nas espécies analisadas, sendo de 4% em J. 

gossypiifolia, 15% em E. cotinifolia e chegando próximo de 80% em A. gracilis. 

Ao final, percebe-se que estas espécies apresentam várias características já 

encontradas em outros membros da família no que diz respeito ao estudo dos frutos, sementes 

e plântulas. Contudo, é relevante que mais análises sejam realizadas sobre Euphorbiaceae, 

pois trata-se de uma família muito diversificada, bem representativa na flora nacional e na 

internacional e de relativa importância econômica. 
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