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As Euphorbiaceae são uma das mais diversificadas e complexas famílias de
 angiospermas, compreendendo cerca de 330 gêneros agrupados em 52 tribos e
 cinco subfamílias, constituindo a sexta maior família dentre as angiospermas. Na
 família Euphorbiaceae, o gênero Manihot destaca-se, principalmente, pela
 complexidade taxonômica. Trata-se de um gênero Neotropical, com cerca de 98
 espécies, distribuídas desde o Texas até a Argentina. No Brasil, o levantamento
 mais recente aponta para a ocorrência de 47 espécies. Manihot esculenta Crantz
 e suas variedades, popularmente conhecidas, no Brasil, como "mandioca",
 "maniçoba" ou "macaxeira" detém grande parte do interesse econômico atual do
 gênero por serem amplamente utilizadas na culinária. O Projeto Flora
 Fanerogâmica do Estado de São Paulo tem como objetivo o levantamento
 completo de todas as espécies ocorrentes no estado e sua publicação sob a
 forma de monografias. O objetivo principal do presente trabalho é confeccionar a
 monografia do gênero Manihot para o supracitado projeto, com descrições e
 chave analítica de identificação das espécies, contribuindo assim, para a
 conclusão da monografia das Euphorbiaceae como um todo. Além disso, esse
 trabalho visa buscar um melhor conhecimento e circunscrição das espécies que
 ocorrem no estado, bem como apresentar o levantamento de informações sobre
 morfologia, biologia, distribuição geográfica e informações relevantes sobre os
 táxons estudados. Estão sendo realizadas visitas aos principais herbários
 paulistas a fim de se analisar o maior número possível de coleções de Manihot.
 No Estado de São Paulo são encontradas 13 espécies, que podem ser
 diferenciadas, especialmente, pela presença ou não de indumento nas faces
 foliares, pela forma do ápice e base das folhas, e também por alguns caracteres
 florais, tais como tamanho dos estames, forma das sépalas e presença ou não de
 indumento no ovário.
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