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RESUMO

O pinhão manso (Jatropha curcas L.), planta oleaginosa pertencente à família
 Euphorbiaceae, está sendo amplamente estudado devido ao teor e propriedades
 do óleo que é extraído de suas sementes. A caracterização floral desta espécie
 tem fundamental relevância, porque determina a formação de frutos e a produção
 da planta. Neste contexto, objetivou-se descrever a ocorrência de flores
 diferenciadas em acessos de pinhão manso pertencentes ao Banco de
 Germoplasma da Embrapa Algodão.  O estudo foi desenvolvido no BAG de
 pinhão manso que conta com 190 acessos que são mantidos na estação
 experimental, cidade de Patos-PB. No momento da avaliação as plantas
 contavam com 35 meses e contabilizou-se o número de inflorescências e sua
 morfologia, sendo observadas um total 2811 inflorescências. Constataram-se que
 21 inflorescências distribuídas em sete plantas denominadas PVIIIA1/7
 apresentavam características morfológicas diferentes dessa espécie. Nestes
 acessos as inflorescências eram constituídas de flores masculinas de sexo
 incompleto localizadas no pedicelo da flor feminina, acima de uma bráctea fértil e
 apresentavam características anômalas: atrofiadas, desprovidas de pedicelos e
 ausência de estruturas reprodutivas. Entretanto, as flores femininas dessas
 inflorescências frutificaram normalmente. Salienta-se que em anos anteriores
 estas plantas apresentaram padrão de floração com características morfológicas
 conforme a espécie. Portanto, o conhecimento da caracterização floral, em
 épocas diferentes, é um passo de fundamental importância nos trabalhos de
 identificação e seleção de genótipos promissores para o programa de
 melhoramento da espécie.
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