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RESUMO

O pinhão roxo (Jatropha gossiipyfolia L.), pertencente à família Euphorbiaceae, é
 assim chamada pela coloração peculiar de suas folhas e flores. É amplamente
 utilizada para fins medicinais, principalmente como agente anti-inflamatório.
 Diante de sua importância e da escassez de informações sobre essa espécie, um
 estudo foi realizado com objetivo de descrever a organografia dos acessos de J.
 gossypifolia.  Foram avaliadas 54 plantas cultivadas numa área experimental da
 UEPB, campus de Lagoa Seca.  As plantas avaliadas apresentaram padrão
 característico da espécie J. gossypifolia, assim, possuem caule ereto do tipo
 arbusto sublenhoso, possuindo altura infeior a cinco metros. Suas folhas têm
 disposição alternas e sua lâmina foliar é tripartida a pentapartida, glabra e
 brilhosa, possui bordo denteado a eroso, possui tricomas glandulares cuja base
 tubular é de cor vinho e seu ápice arredondado de cor verde claro, sendo estes
 também encontrados no pecíolo, onde estão dispostos em duas linhas paralelas
 na sentido vertical da parte adaxial, e nas estípulas laceradas. A inflorescência é
 cimosa terminal disposta em dicásio com brácteas tanto no pedicelo quanto no
 pedúnculo que apresentam no seu bordo tricomas. Suas flores são vinácea com o
 interior amarelo, dando o nome popular a planta, apresentam cinco discos
 nectaríferos, possuem cinco pétalas glabras obovadas livres e cálice pentâmero
 fundido com bordo também denteado. As flores pistiladas são maiores que as
 anteradas, e dispõe três carpelos fundidos súpero com três estiletes e três
 estigmas terminais bífidos levemente alados. As flores masculinas possuem oito
 estames em dois verticilos, cinco marginais e três centrais, de inserção dorsifixa e
 unidos pela base. Os frutos são descentes, do tipo capsula septífraga,
 trispérmicos e tricocos, às vezes policocos, com cálice e estigmas persistentes e
 corola marcescente. Suas sementes tem cor castanha escura, são áspera e
 apresentam carúncula.
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