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Euphorbiaceae, uma das mais diversificadas famílias de Angiospermas, compreende 
cerca de 6.300 espécies, em em 246 gêneros. O gênero Manihot Mill. possui cerca de 
150 espécies distribuídas na região Neotropical. No Brasil existem 93 táxons, 82 
endêmicos. As espécies de Manihot possuem hábito subarbustivo ou arbustivo, 
raramente trepador ou arbóreo, com látex sempre presente, folhas simples, raro 
compostas, alternas, subsésseis a longo-pecioladas, às vezes peltadas, inteiras, 
palmado-lobadas a lobadas, membranáceas a coriáceas; as estípulas estão presentes, 
podendo ser cedo decíduas ou persistentes. As inflorescências são terminais, raramente 
axilares, racemosas ou paniculares, em geral unissexuadas. As flores estaminadas e 
pistiladas possuem perianto com um único verticilo e podem ser gamo ou dialissépalas. 
Os frutos são cápsulas globosas e as sementes são oblongoides, com carúncula presente. 
O presente trabalho tem como principal objetivo realizar o levantamento do gênero 
Manihot no Estado de Alagoas como parte do projeto “Flora Fanerogâmica do Estado 
de Alagoas”. Para levantamento das características morfológicas e dos ambientes 
preferenciais das espécies ocorrentes em Alagoas foram analisadas as coleções 
depositadas no Herbário do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (MAC) e do 
Herbário Professor Honório Monteiro do Museu de História Natural da Universidade 
Federal de Alagoas (MUFAL), além daquelas depositadas no Herbário Virtual – 
REFLORA. Em Alagoas ocorrem três espécies de Manihot. Manihot esculenta Crantz 
apresenta hábito arbustivo, folhas com 3-(5-)7 lobos, oblanceolados, alguns 
panduriformes e frutos costados. Encontrada, frequentemente, em áreas antropizadas, 
pois é amplamente cultivada para uso na alimentação humana. Manihot carthaginensis 
(Jacq.) Müll.Arg. é muito semelhante, morfologicamente, à espécie anterior, possui 
hábito arbustivo e folhas com 3-5 lobos, panduriformes, entretanto os frutos não 
possuem costelas. Ocorre, principalmente, em áreas de caatinga. Manihot breviloba 
P.Carvalho & M.Martins tem hábito lianescente, o que a distingue das demais espécies 
do gênero ocorrentes em Alagoas, as folhas são 3-lobadas e os frutos possuem costelas, 
sendo encontrada em áreas de restinga. O trabalho está em andamento e ao final será 
elaborada uma monografia com as descrições detalhadas dos táxons estudados, bem 
como chave de identificação e comentários acerca da biologia, taxonomia e distribuição 
geográfica de cada um deles. 
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