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A mandioca (M. esculenta Crantz) apresenta alta variabilidade genética, alterando os
caracteres morfológicos da espécie, originando novas variedades e ocasionando problemas de
nomenclatura. Sendo assim, alguns caracteres práticos tem sido usados para distinguir as
variedades, como a aderência do córtex, hábito de crescimento da planta, o número e forma
dos lóbulos. No Estado do Amazonas, a cultura da mandioca destaca-se pela área cultivada e
na agricultura familiar, representando uma opção para o desenvolvimento agroindustrial,
sendo uma das principais fontes de alimentação energética. No município de Benjamin
Constant existem inúmeras variedades de mandioca e macaxeira, das quais existem poucos
dados morfológicos, fazendo-se necessário estudo de descrição botânica. O objetivo do
trabalho foi de caracterização botânica de variedades de mandioca e macaxeira, a partir dos
descritores morfológicos hábito de crescimento da planta, cor do pecíolo, cor da folha em
brotação, forma dos lóbulos da folha e o período de floração. Para este estudo foram
escolhidas as variedades mais adaptadas e de melhor produtividade na região. A aplicação dos
descritores morfológicos compreendeu o final do estádio vegetativo e o início do estádio
reprodutivo das plantas. As parcelas de observação foram compostas por 30 plantas por área
de plantio, deixando as plantas das extremidades para o efeito de borda e considerando as
plantas da parte interna para o trabalho de caracterização. Foram feitas observações de campo
e coleta de amostras das plantas para análise das estruturas morfológicas e montagens de
exsicata. Os critérios adotados para a escolha das unidades vegetais de observação foram
plantas sadias, com folhas inteiras, sem sintomas de doença ou danos causados por insetos.
Foram selecionadas as variedades de mandiocas racha-terra, pretona, rasgadinha, calai,
milagrosa, porezinha e pagoão e de macaxeira açaí, pretona e carregadeira. A partir dos dados
de campo e das amostras coletadas foram analisados as características comuns e as diferentes
entre as cultivares, por meio de comparação e de auxílio da literatura. As variedades de
mandioca e macaxeira estudadas apresentaram diferenças morfológicas na coloração do
pecíolo, das folhas jovens e do caule; no número e forma dos lóbulos e no período de
floração. Não houve diferença quanto ao hábito de crescimento. (FAPEAM)
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