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Manihot Mill. reúne mais de 100 espécies americanas, 80 das quais presentes no Brasil, 
sendo 60 delas endêmicas. Este gênero teve sua taxonomia revista há mais de 30 anos, 
porém possui seções mal delineadas com espécies com problemas de delimitação e 
tipificação, além de carente em ilustrações e sem status de conservação, a exemplo de M. 
sect. Quinquelobae, um táxon totalmente brasileiro com número de espécies entre 15 a 30. 
Objetivou-se revisitar a taxonomia de M. sect. Quinquelobae afim de melhor circunscrevê-
la, bem como suas espécies, e de arranjar a nomenclatura e tipificação destas últimas. Para 
tanto, foram realizadas coletas mensais desde 2010 na região Centro-Oeste do Brasil para 
coleta das espécies, analisadas cerca de mil coleções de herbários locais (CEN, COR, 
IBGE, UNB e UFG), incluindo typus. Foram admitidas 31 espécies, sendo uma nova para 
ciência. Tais espécies são contrastadas em uma chave, descritas, ilustradas e comentadas 
quanto às suas relações morfológicas, distribuição geográfica, incluindo mapas e status de 
conservação, período de floração, além de retratadas por imagens. São propostas 11 
lectotipificações distribuídas entre M. acuminatissima Müll. Arg., M. cecropiifolia Pohl, 
M. divergens Pohl, M. hilariana Baill. M. jacobinensis Müll. Arg., M. mossamedensis 
Taub., M. pruinosa Pohl, M. quinqueloba Pohl, M. sagittatopartita Pohl, M. sparsifolia 
Pohl, M. violacea Pohl; a sinonimização de M. pachycaulis M.J. Silva sob M. debilis M. 
Mend. & T. B. Cavalc., e o ranqueamento de M. violacea subsp. recurvata D.J. Rogers & 
Appan ao status de espécie. Quanto a conservação, mais da metade das espécies são 
vulneráveis por suas populações pequenas (menos 20 indivíduos) e restritas a áreas 
perturbadas. A circunscrição aqui admitida para Quinquelobae conta com a exclusão de M. 
tripartita e a inclusão de M. bellidifolia P. Carvalho & M. Martins, M. cezarii M. Martins, 
M. confertiflora M.J. Silva, M. debilis, M. ebracteata M. Mend. & T.B. Cavalc., M. 
gratiosa M.J. Silva, M. longiracemosa P. Carvalho & M. Martins, M. lourdesii M.J. Silva, 
M. luxurians M.J. Silva, M. pulchrifolius M.J. Silva e M. purpurea M. Mend. & T.B. 
Cavalc. em seu conceito. Das espécies estudadas, M. bellidifolia, M. longiracemosa, M. 
jacobinensis são endêmicas da Bahia, M. xavantinensis é endêmica do Mato Grosso, 
Manihot sp. nov. de Tocantins, M. violacea abrange Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e 
Minas Gerais, enquanto as demais são do estado de Goiás. 
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