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Manihot esculenta (Crantz) Euphorbiaceae, espécie amplamente cultivada no Brasil, tem sido
intensivamente estudada em diferentes aspectos como composição química, tratos culturais e
produtividade. Na Amazônia, o cultivo da mandioca representa uma das principais atividades
das populações tradicionais. Essa cultura, herdada de civilizações pretéritas é de suma
importância não apenas do ponto de vista econômico, mais também do ponto de vista étnico e
cultural. As comunidades tradicionais possuem um grande número de cultivares ainda pouco
explorados, que apresentam potencial para aplicação em pesquisas relacionadas ao
melhoramento genético e utilização de amido nas indústrias agroalimentares e de cosméticos.
Neste trabalho foi estudada a morfologia dos grânulos de amido de três cultivares de
mandioca provenientes da Floresta Nacional de Caxiuanã, Melgaço, Pará. Foram coletadas
raízes das cultivares jabuti, tartaruga e açaí-açú. Para a obtenção da estrutura morfológica e
das medidas do grão de amido, raízes de mandioca foram raspadas, maceradas e depositadas
sobre lâminas juntamente com uma gota de glicerina aquosa diluída na proporção 1:1 e com o
auxilio de uma objetiva micrometrada de 40 X. De cada cultivar foram feitas cinco lâminas e
em cada lâmina foram medidos os diâmetros de 20 grãos de amido, totalizando 300 grãos.
Para a observação da superfície as amostras foram maceradas, levadas à secagem em estufa,
montadas em ‘stubs’, e examinadas no microscópio eletrônico de varredura (MEV) do Museu
Paraense Emílio Goeldi. Os resultados encontrados mostraram que os amidos dos cultivares
tartaruga, jabuti e açaí-açú apresentam superfície lisa, são na maioria arredondados e
encontram-se agrupados, contudo não são grãos compostos. Os grânulos das cultivares
analisadas apresentam simetria regular e quanto a forma são geralmente arredondados e com
diâmetros que variam entre 12μm a 20μm, aproximadamente. O valor médio do diâmetro dos
grãos de amido do cultivar tartaruga é 15,50 μm, do cultivar jabuti é 15,00 μm e do cultivar
açaí-açu também é 15,00 μm, sendo 4,592 μm, 4,499 μm e 4,194 μm valores do desvio padrão
dos respectivos cultivares. A variância obtida no cultivar tartaruga foi de 21,100 μm, no
cultivar jabuti foi de 20,249 μm e no cultivar açaí-açu foi de 17,597 μm. A descrição dos
grânulos, sua forma e tamanho mostram que não foram caracteres diagnósticos para separação
dos cultivares de mandioca estudados.(CNPq)
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