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RESUMO

A caracterização morfológica de plantas fornece subsídios para melhor
 entendimento da planta como um todo, auxiliando na diferenciação de espécies e
 compreensão de estudos fisiológicos, além de estudos ecológicos quanto a sua
 adaptação ao habitat. Diante disso, objetivou-se caracterizar e analisar
 morfologicamente caules e folhas dos acessos de pinhão manso (Jatropha curcas
 L.) pertencentes ao banco de germoplasma da Embrapa Algodão, visto que estes
 são os principais órgãos fotossintetizantes e transportador respectivamente. O
 estudo abrangeu 133 acessos de pinhão manso que foram adquiridos via
 agricultores e compõe o Banco ativo de germoplasma da Embrapa Algodão. No
 momento da avaliação sistemática as plantas apresentavam-se com 29 meses
 pós-plantio. Avaliaram-se características do caule: quanto ao habitat, tipo de
 ramificação, porte, consistência, forma e quanto à presença de adaptações. As
 peças foliares foram analisadas segundo critérios morfológicos de acordo com
 Vidal e Vidal (2007). Quanto as folhas, determinou-se filotaxia, características do
 pecíolo, lâmina foliar, formato da margem, venação, consistência e medidas de
 comprimento e largura. Constatou-se que os caules dos genótipos avaliados
 apresentaram ramificações do tipo: monopodial e simpodial, havendo
 predominância de caule do tipo simpodial (57%). De forma geral, os acessos
 analisados apresentaram folhas com margem discretamente ondulada e ápice
 acuminado, lâmina cordiforme e palmatilobada, no entanto, no entanto, cinco
 plantas oriundas do Peru apresentaram também lâmina do tipo lanceolada.
 Quanto a biometria, os acessos oriundos de Garanhuns obtiveram maiores
 dimensões foliares, com média de 9,54 cm de comprimento x 10,54 cm de
 largura, enquanto os acessos que compõe o grupo de Oliveira de Fátima
 apresentaram 7,06 cm  de comprimento x 6,42 cm de largura. Entretanto, pode-se
 concluir que os acessos estudados apresentaram caule e folhas com
 características morfológicas da espécie Jatropha curcas L.
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