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RESUMO

O pinhão bravo (Jatropha mollissima Pohl), pertencente à família Euphorbiaceae,
 é uma espécie que dispõe de pouco estudo de análises morfológicas, portanto,
 objetivou-se avaliar os caracteres organográficos de Jatropha mollissima L.
 Foram avaliadas 54 plantas de uma área experimental da UEPB, campus de
 Lagoa Seca. As plantas foram cultivadas em sequeiro e sob o espaçamento de 2
 x 2 metros.  As características de caule e folha foram observadas "in locu" e os
 órgãos reprodutores da planta foram observados em laboratório.  Foram
 caracterizados caule, folhas, inflorescências, frutos e sementes.  Constatou-se
 que essa espécie segue o padrão clássico da família, possuindo caule ereto do
 tipo arbusto sublenhoso. Suas folhas tem disposição alterna e possuem limbo
 palmatilobado serreado com venação palminérvia e consistência semi-coreácea,
 além de limbo piloso com estípulas laceradas em forma de tricomas
 macroscópicos glandulares. A inflorescência é cimosa terminal disposta em
 dicásio com brácteas tanto no pedicelo quanto no pedúnculo. Suas flores
 possuem um padrão exótico, na parte abaxial apresentam uma mácula vinácea
 com cinco pétalas creme, sendo estas livres porém com cálice fundido
 apresentando seis ápices de forma aguda e apresentam cinco discos
 nectaríferos. As flores pistiladas possuem três carpelos fundidos com três
 estiletes e três estigmas terminais bífidos levemente alados. Na parte adaxial das
 flores masculinas pode-se perceber variância de cor, algumas vezes se
 apresentando toda rosada e outras predominantemente da cor creme. Estas
 possuem oito estames em dois verticilos,cinco marginais e três centrais, todos de
 mesmo tamanho, de inserção basefixa e unidos pela base. Os frutos são
 deiscentes, do tipo cápsula septífraga, trispérmicos e tricocos, às vezes
 policocos, com cálice e estigmas persistentes e corola marcescente. Possui
 costas no seu epicarpo e suas sementes tem cor castanha escura, são ásperas e
 apresentam carúncula.
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