
BOTÂNICA FRENTE ÀS MUDANÇAS GLOBAIS

104

Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE FLORES DE Manihot esculenta Crantz 
(EUPHORBIACEAE) CULTIVADAS EM CÁCERES – MT
 
Amabilen de Oliveira FURLAN (1) 
Maria Antonia CARNIELLO (2) 
 

Estudos das estruturas reprodutivas de plantas são importantes para o conhecimento da biologia 
e tem aplicação em diferentes áreas da ciência básica e de produção vegetal. O objetivo deste 
trabalho é descrever a morfologia de flores femininas e masculinas de Manihot esculenta, etno-
variedade Cacau Talo Roxo, encontrada em cultivos urbanos na cidade de Cáceres. As flores 
estudadas, com autorização prévia, foram observadas in loco e fotografadas com câmera digital 
Sony DSC-HX1, coletadas e conservadas em álcool 70%. Para descrição da morfologia utilizou-
se microscópio estereoscópio Leica, lâmina cortante, ponteiras metálicas e placas de petri. Sus-
tentadas nas inflorescências por pedicelos as flores femininas são cíclicas, pentâmeras, homocla-
mideas, actinomorfas, hipóginas; tépalas livres, 3-4 x 8-10mm, rosadas, densamente pubérola na 
face interna com maior concentração de tricomas em direção ao ápice, face externa esparsamen-
te pubérola; ovário súpero (5,5mm), trilocular, disposto sobre um disco amarelo e púrpura; estilete 
único, 1mm de comprimento; estigma branco, carnoso, trilobado, ondulado com pelos esparsos; 
óvulos, 1 por lóculo, placentação axial. Sustentadas nas inflorescências por pedicelos de pedice-
lo, as flores masculinas apresentam corola campanulada, 7 a 8mm de comprimento, pentâmeras, 
homoclamideas, cíclicas, actinomorfas, rosada e púrpura no ápice dos lóbulos; pubérola na face 
interna e glabra externamente. Presença de um disco intraestaminal lobado que sustenta 10 esta-
mes; filetes brancos, translúcidos, cônicos, cinco maiores (5mm) e cinco menores (4mm); anteras 
ditecas (2mm), amarelas de deiscência longitudinal. Constatou-se que as flores femininas e mas-
culinas são diferentes quanto à soldadura e comprimento das tépalas, a respectiva intensidade e 
região de coloração. Os pistilos são maiores que os estames quanto ao comprimento e menores 
em número, 1 e 10 respectivamente. A pilosidade varia quanto a localização e densidade.
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