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Resumo  

 

O gênero Dioscorea é o mais importante da família Dioscoreacea, apresentando cerca de 

600 espécies, sendo que seis dessas espécies são consideradas mais importantes na 

alimentação humana: Dioscorea Caynnensis Lam, Dioscorea alata Lam, Dioscorea trifida 

Lam, Dioscorea bulbifera, Dioscorea esculenta (Lour) Burkill e Dioscorea rotundata Poir. 

É conhecido como cará nos estados do norte e inhame nos estados do sul, tem importância 

alimentar por possuir características nutritivas, é rico em carboidratos, proteínas, fósforo, 

cálcio, ferro e vitaminas B1 e B2, e também tem importância econômica, além disso, 

apresentam um grande valor cultural entre as famílias agricultoras. Diante disso, esse 

projeto buscou caracterizar a agrodiversidade do cará (Dioscorea spp) através da formação 

de coleções de germoplasma na cidade de Manaus e no município de Caapiranga – AM, e 

levantar e identificar as variedades de cará cultivadas nas roças através de descritores 

etnobotânico e morfológicos. Através de entrevistas e questionários podemos perceber que 

as principais espécies cultivadas nas roças dos agricultores são o cará-roxo-comum e cará- 

branco, tais variedades são classificadas botanicamente como pertencendo à espécie 

Dioscorea trifida L. Tais variedades são as cultivadas, pois segundo os relatos dos 

agricultores, são as variedades que mais vendem, mas já ouviram falar em outras 

variedades, como, cará-pata-de-onça, cará-macaxeira e cará-ovo-de-cavalo. Percebemos 

nesse contexto, a perca dessas variedades nas roças. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O cará é uma planta monocotiledônea, herbácea e trepadeira que pertence ao gênero 

Dioscorea. Este é o maior gênero da família Dioscoreacea, com cerca de 600 espécies 

(FERREIRA et al., 2010), sendo que seis dessas espécies são consideradas mais 

importantes na alimentação humana: Dioscorea Caynnensis Lam, Dioscorea alata Lam, 

Dioscorea trifida L., Dioscorea bulbifera, Dioscorea esculenta (Lour) Burkill e Dioscorea 

rotundata Poir, (SIQUEIRA e VEASEY, 2009). Apesar da grande existência de espécies, a 

maioria das espécies do gênero Dioscorea ainda está sendo pouco estudada, principalmente 

sua taxonomia (PEDRALLI, 1998). 

O cará é uma hortaliça bastante cultivada nas roças brasileiras e bastante difundida 

na região Amazônica devido as suas características nutritivas, é rico em proteína, vitaminas 

C, B1, B2 e B5, além disso, também apresenta riboflavinas, provitamina A e D, β-caroteno, 

amido, ácido ascórbico, Fe, Ca e P (SEAGRI, 2009, apud SIQUEIRA e VEASEY, 2009, p. 

8). 

Nas roças o cará é utilizado na alimentação humana e animal e também como 

fármaco, e nela se encontra um verdadeiro banco de germoplasma de variedades de cará 

cultivadas pelos agricultores tradicionais, mas devido à modernização da agricultura, 

muitas variedades locais foram perdendo lugar para variedades comercias, assim, ocorrendo 

à erosão genética ocasionada pelo abandono dessas variedades. Dessa forma, esse trabalho 

busca valorizar, resgatar e conservar a agrodiversidade do cará através de formação de 

coleções de germoplasma in situ e ex situ no município de Caapiranga e Manaus 

respectivamente. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Origem, distribuição, descrição botânica e importância do cará (Dioscorea spp.) 

 

O cará é uma planta monocotiledônea da família Dioscoreácea pertencente ao 

gênero Dioscorea, é uma planta herbácea e trepadeira. De acordo com Bressan (2005) o 

gênero Dioscorea é muito amplo, mas pode ser subdividido taxonomicamente em seções: 

“Enantiophyllum (D. alata e D. cayenensis), Combilium (D. esculenta), Osophyton (D. 

bulbífera) e Macrogynodium (D. trifida)”. 

Ferreria (2011) relata que as seções enrolam o caule no sentindo anti-horário, e a 

única que enrola o caule no sentindo horário é a seção Enantrophyllum. 

Além disso, o cará é uma planta dióica, sendo que as flores masculinas nascem em 

panículas, é inconspícua e pequena, encontram-se três sépalas, três pétalas e três estames. 

Já as flores femininas nascem em espigas possuindo três pétalas, três sépalas e um ovário 

ínfero, este possui três lóculos e cada um possui dois óvulos com três estigmas (SANTOS, 

2005), as flores, masculinas ou femininas, podem ser de coloração branca, amarelas ou 

verde-claras (BRESSAN, 2005).  De acordo com Santos (2005) as folhas da planta 

apresentam heterofilia com coloração verde-clara, são pecioladas, alternadas com três a 

cinco lobos, com forma e tamanho diversos, o tamanho do comprimento das folhas é igual 

a sua largura e apresentam de 11 a 13 nervuras. E sua propagação é feita por tuberas. 

Segundo Ferreira et al  (2010) são conhecidos aproximadamente cerca de 600 

espécies. É um gênero muito amplo sendo encontrado nas regiões tropicais, subtropicais e 

temperadas (SEAGRI, 2001; MONTALDO, 1991 apud BRESSAN, 2005, p. 21). Segundo 

Cousey (1967) citado por Bressan (2005) este gênero teve ampla dispersão mundial no final 

do período Cretáceo, e no Velho e Novo Mundo originaram-se espécies distintas, já a 

separação de espécies asiáticas e africanas ocorreu no período do Mioceno. 

Segundo Castro (2011) a Dioscorea alata L. e D. esculenta L. Burkill tiveram 

origem na Índia Central, e a D. bulbifera L. se originou na região Indo-Malaia. Enquanto 

que a D. cayenensis, D. rotundata Poir e D. trifida L. tem sua origem na África. 

Nos dias atuais é amplamente cultivada nas regiões tropicais, no Brasil a cultura do 

cará é bastante cultivada, principalmente nas regiões norte e nordeste, e tem uma grande 



 

10 

 

importância agrícola por estar presente na dieta alimentar de muitas famílias (ELOI, 1985). 

O cará tem importância alimentar (FERREIRA, 2011), por possuir características 

nutritivas, é rico em carboidratos, proteínas, fósforo, cálcio, ferro e vitaminas B1 e B2 

(ABRAMO, 1990), e também tem importância econômica, além disso, apresentam um 

grande valor cultural entre as famílias agricultoras. E as principais espécies que centram na 

alimentação humana são: Dioscorea Caynnensis Lam, Dioscorea alata Lam, Dioscorea 

trifida Lam, Dioscorea bulbifera, Dioscorea esculenta (Lour) Burkill e Dioscorea 

rotundata Poir, (SIQUEIRA e VEASEY, 2009). 

A cultura do cará constitui uma expressiva atividade geradora de emprego e é uma 

alternativa viável para agricultura familiar, pois incrementa a renda da família. 

 

2.2 Agrobiodiversidade  

 

Biodiversidade pode ser definida como a variabilidade genética dentro das 

populações e espécies assim como as funções desempenhadas por esses organismos 

(BRESSAN, 2005). Já a agrobiodiversidade, segundo FAO (2007), inclui todos os 

componentes da diversidade biológica pertinente a produção agrícola, incluindo também a 

produção de alimentos e a conservação dos ecossistemas agrícolas.  E está constituída por 

recursos vegetais, animais, micróbios e mitóticos; por organismos necessários para 

sustentar funções chaves dos agrossistemas; e por interações entre fatores bióticos. 

E ao longo dos anos a diversidade dos recursos agrícolas locais vem sendo 

substituídos por espécies ou cultivos comerciais. O monocultivo, técnica decorrente da 

Revolução Agrícola, é o principal fator responsável pela perda da agrobiodiversidade 

(MACHADO  et al., 2008). 

Para minimizar a perda da agrobiodiversidade, Políticas públicas somadas a ações 

efetivas, como enfoque participativo, tem contribuído nesse processo de conservação e uso 

sustentável da biodiversidade agrícola. Dessa forma a valorização das comunidades rurais e 

o reconhecimento da importância do seu papel na conservação dos recursos genéticos 

agrícolas têm sido estimulados (MACHADO, 2008), uma vez que o conhecimento local e a 

cultura de espécies como o cará são partes integrantes da agrobiodiversidade, dessa maneira 

as atividades nas roças realizadas pelos agricultores matem a biodiversidade (FAO, 2005; 
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FERREIRA, 2011).  

Além disso, a agrobiodiversidade está relacionada com a segurança alimentar, com 

a composição da renda, com a conservação de recursos genéticos, com a agroecologia e 

com a preservação da diversidade cultural associada às populações locais (MACHADO et 

al., 2008). Diante disso, o cultivo do cará e de todas as espécies colabora com existência e 

manutenção de populações tradicionais. 

 

2.3 Agricultura familiar  

 

A agricultura familiar é um termo genérico que além de incorporar as situações 

camponesas também incorpora os principais avanços técnicos e responde as políticas 

governamentais. 

Na Amazônia a agricultura familiar é desenvolvida dentro dos Sistemas 

Agroflorestais, estes são utilizados para atender as necessidades vitais das comunidades 

tradicionais (CASTRO et al., 2009).  

Segundo Santos (2009) os principais subsistemas utilizados na agricultura familiar 

são: (1) sítios ou terrenos – representa toda propriedade; (2) terreiros – ambiente que vai se 

formando no entorno da residência das propriedades rurais, apresentam cultivos de plantas 

ornamentais, condimentares e medicinais, além das árvores frutíferas; (3) roças – local onde 

se cultiva espécies de curto ciclo; e (4) capoeira – considerada área de repouso para futuras 

roças e para coleta de algumas plantas cultivada, a capoeira pode ser considerado como 

banco de germoplasma. 

Os agricultores familiares utilizam os recursos genéticos vegetais para o consumo, 

comércio e para aumentar a renda familiar. Porém a rápida erosão genética pela perda de 

variedades locais, as quais estão sendo substituídas pelas variedades comercias leva a 

necessidade de resgate e preservação tanto dos cultivos locais como do conhecimento local 

e paralelamente a orientação de programas de conservação de germoplasma in situ 

(SIQUEIRA e VEARSEY, 2009). Segundo a FAO (2005) com o declínio da 

biodiversidade, os sistemas de produção de alimentos estão ameaçados assim como o 

conhecimento local. 

A agricultura familiar tem como principal papel a manutenção e conservação de 



 

12 

 

recursos genéticos, além de serem detentores de práticas de manejo com o objetivo de 

contribuir e potencializar a produção de alimentos e fármacos futuros. 

 

2.4 Conservação de espécies vegetais: uso de bancos de germoplasma 

 

O germoplasma segundo Barbieri et al. (2005) é um patrimônio genético de uma 

espécie, e é composto por parentes silvestres, por linhas de melhoramento genético e por 

variedades de elite atuais. 

Já os bancos de germoplasma são unidades conservadoras de material genético para 

uso imediato ou com potencial para uso futuro, podem ser classificados em bancos bases ou 

bancos ativos (VEIGA, 1999). Os bancos base segundo Veiga (1999) direcionam-se apenas 

ao aspecto de conservação e manutenção do máximo possível de variabilidade genética e o 

mínimo possível de erosão genética. E os bancos ativos são coleções que são usados para 

fins de pesquisa, conservação, caracterização de fenotípica e agronômica, avaliação e uso, 

com o objetivo de multiplicação e manutenção de genes que permite aos melhoristas 

escolher caracteres desejáveis (BARBIERI et al., 2003; VEIGA, 1999). 

Os bancos ativos de germoplasma são divididos em in situ/on form e ex situ 

(VEIGA, 1999; CASTRO, 2011).  Os recursos genéticos conservados dentro do seu habitat 

natural são classificados como conservação in situ/on farm tendo os agricultores como os 

próprios repositórios tanto da informação genética quanto das praticas de manejo, e os 

conservados fora do seu habitat natural são denominados como conservação ex situ 

(CASTRO, 2011). 

Para se conservar o germoplasma o responsável deve conhecer a taxonomia das 

espécies e as técnicas de representar a sua variabilidade genética. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Área de pesquisa  

 

A área de estudo foi em Manaus na Universidade Federal do Amazonas, Faculdade 

de Ciências Agrárias na Área de Produção Vegetal e no município de Caapiranga, 

comunidade Patuá (Figura 1). O município de Caapiranga esta assentado sobre uma area de 

terra firme. Sua área territorial é de 9.617 Km², clima tropical chuvoso e úmido, com 

temperatura média de 27°C. Possui solos arenosos, com bom índice de permeabilidade, 

cobertura vegetal densa tropical. O principal acidente geográfico nesta região é o lago 

Caapianga de grande piscosidade. Caapiranga atualmente possui 45 comunidades, sendo a 

comunidade Patuá a área de estudo dessa pesquisa. 

 

Figura 1 – Mapa da área de estudo compreendendo uma das comunidades 

produtoras de cará no município de Caapiranga, AM   

 

 

 

 

Fonte: SILVA, J.C, ©QGIS2011 
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3.2 Técnicas e métodos de abordagens 

 

A pesquisa de campo ocorreu de forma participativa com o intuito de levantar as 

variedades, as características, a fenologia e conservação a partir da percepção e 

conhecimento do agricultor sobre a cultura do cará. Para a execução deste trabalho, também 

foi utilizadas as seguintes ferramentas: diagnóstico participativo, entrevistas e a observação 

participativa.  

As técnicas utilizadas para a obtenção dos dados da pesquisa foram: reunião, 

aplicação de formulários, questionários, entrevistas, visitas às unidades produtivas, 

observação participante, coleta de material botânico e descrição morfológica das variedades 

de cará cultivadas no local.  

 

a) Reunião 

 

Para o estudo foi contatadas as famílias de agricultores mais antigos indicados pelo 

representante da comunidade, com a finalidade de esclarecer a natureza do trabalho aos 

comunitários que participarão da pesquisa. Em seguida foi realizada visita nas propriedades 

para coleta de material vegetal para coleção de germoplasma da comunidade e realização 

de formulários entrevistas. 

 

b) Formulário familiar 

 

Teve como objetivo, levantar dados para se fazer um diagnóstico socioeconômico, 

cultural e ambiental da sociedade pesquisada. Nos formulários, também, constaram 

questões com objetivo de obter a técnica de produção, manejo, conservação, diversidade 

agrícola e comercialização do cará entre outros pontos importantes para esta pesquisa.  

 

 

 

 



 

15 

 

 

c) Entrevistas 

 

foram realizadas entrevistas semi-estruturadas que combinam perguntas abertas e 

fechadas, onde o informante tem a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto (BONI 

e QUARESMA, 2005), com finalidade de apreender e entender o saber fazer dos 

agricultores referentes às questões sociais, econômicas e culturais. Envolveu 

principalmente informações a respeito do conhecimento da relação homem, planta e 

ambiente, obtido através do cotidiano e emitido através de gerações. Nesta técnica de 

abordagem foi utilizado gravador com a devida autorização dos participante e diário de 

campo. 

 

d) Observação Participante 

 

É um elemento essencial nos estudos qualitativos, uma vez que demanda uma 

imersão do epesquisador no mundo vivido do pesquisado e permite ver, ouvir e 

experimentar a realidade do objeto de estudo. As observações foram relativas ao manejo, 

uso e cultivo do cará. Os dados obtidos foram anotados em caderneta de campo e 

registrados através de fotografias. 

 

e) Levantamento de dados etnobotânicos e coleta de materiais vegetais 

 

Para levantamento de dados etnobotânicos foi feitas expedições nas áreas 

produtivas, através das técnicas de abordagem já citadas.  Após a ordenação dos 

conhecimentos anteriormente adquiridos, buscou-se detalhar (através de formulários 

específicos) com clareza e especificidade, no que diz respeito ao cará: descrição 

etnobotânica, origem, nome popular local e manejo. 

Durante as expedições foram realizadas coletas de material vegetal, para a 

formação in situ da coleçao de germoplasma e descrição morfológica das variedades 
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encontradas, além disso, as principais características fenotípicas das variedades encontradas 

foram registradas através de fotografias e anotações em diário de campo. 

Na coleta de material vegetal foram utilizados os seguintes materiais:  terçado, 

tesoura de poda, caderneta de campo, fita métrica (para medir o comprimento e diâmetro 

dos tubérculos),  sacos plásticos (diversos tamanhos) e GPS.  

Para a herborização foi utilizado: jornal, papelão, cartolina, barbante, ficha ou 

etiqueta de anotações, prensa de madeira e uma estufa (confeccionada com folhas de 

alumínio e lâmpadas incandescentes) o método de coleta será de acordo com o descrito por 

Ming (1996). Após a coleta e herborização, o material foi levado aos herbários da 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM). É importante ressaltar que este trabalho para 

ser realizado foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade 

Federal do Amazonas (CEP/UFAM) e tem como número do protocolo CAAE-

0316.0.115.000-09. 

 

 

3.3 Montagem do experimento para observação das fases de desenvolvimento do 

cará 

 

Foi implantada na Área de Produção Vegetal da Faculdade de Ciências Agrárias da 

Universidade Federal do Amazonas (Fig. 2), no dia 30 de novembro de 2011, uma pequena 

unidade de plantação de cará (Dioscorea trifida L. f.) da variedade roxo-comum para 

realização de observações relativo às descrições das fases de desenvolvimento do cará. 
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Figura 2 – Mapa demonstrando a localização do experimento realizado na área de 

viveiro no Mini-Campus da Universidade Federal do Amazonas 

 

 

 

3.4 Observação das fases de desenvolvimento do cará 

 

Foi coletado porções de solo na Área de Produção da Universidade Federal do 

Amazonas, estas porções de solo foram colocadas dentro de sacos plasticos de 2 kg . Em 

seguida foram seleciononada tubérculo-sementes do cara-roxo-comum (D. trifida L.), as 

quais foram cortadas em partes: apical, medial e distal (Fig. 3). As partes cortadas foram 

colocadas em sacos de plástico de 5kg, após 45 dias foram transplantadas no campo. 

(Fig.4). Deste experimento foi realizado as observações de fenofases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SILVA, J.C. ©QGIS2012 
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Figura 3 – Partes  cortadas de tubérculo-sementes 

 

 

Figura 4 – Unidade  experimental na área do viveiro da Universidade Federal do Amazonas 

 

 

As observações, no inicio do crescimento da planta,  foram realizadas a cada dois 

dias registrando dessa forma com fotografias e anotaçoes em caderneta de campo. Tendo 

como caracteristcas observadas: dia de brotação; tamanho e cor do ramo; surgimento das 

folhas e ramos secundários; quantidade, tamanho, cor e nervuras da folha. Depois do 

surgimento dos ramos secundários, as observaçoes foram realizadas 3 vezes ao mês. 

 

Fonte: SOARES, N. N. (2011) 

Fonte: CASTRO, A. P. (2011) 
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3.5 Coleção de germoplasma 

 

Foi realizado o acompanhamento da coleção de germoplasma já existente de 

algumas variedades de carás na área de Produção Vegetal da Universidade Federal do 

Amazonas (Fig. 5). Utilizando como metodologia o levantamendo das variedades existente 

com intuito de reabastecer as coleções da futura coleção de germoplasma de Caapiranga.  

 

 

Figura 5 – Mapa demonstrando a área do experimento realizado na Área de 

Produção do Mini-Campus da Universidade Federal do Amazonas 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Estrutura socioeconômica da comunidade 

 

Segundo Wolf (1970) apud Fraxe (2000) as famílias camponesas são divididas 

basicamente em nuclear, que são compostas exclusivamente pelos os cônjuges e seus 

FONTE: SILVA, J.C. ©QGIS2012 



 

20 

 

filhos; e em famílias extensas, que agrupam mais de uma família nuclear dentro de uma 

mesma residência. Diante disso, observamos que a comunidade tem predominância de 

famílias nucleares, ou seja, as famílias da comunidade são compostas pelos pais, e pelos 

filhos. 

 A agricultura familiar na Amazônia é desenvolvida dentro dos Sistemas 

Agroflorestais (SAFs), que segundo Castro et al. (2009) foram implantados por 

comunidades indígenas, caboclas e ribeirinhas. Na comunidade Patuá foi observado que sua 

agricultura é caracterizada por SAFs, tendo como principal subsistema a roça (caracterizada 

basicamente pelo plantio de mandioca) e o plantio de cará, às vezes em consorcio com a 

roça às vezes não. Além desses cultivos encontramos plantio de banana e macaxeira nas 

propriedades estudadas (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 – Outros cultivos, além da cultura do cará realizado pelos agricultores  

 

 

Podemos perceber no gráfico acima que além da cultura do cará os agricultores têm 

em suas roças outros cultivos, dando destaque para mandioca que aparece em quase todas 

as culturas, dessa forma temos, 20% dos agricultores plantam apenas mandioca, 40% 

plantam mandioca com banana; além da mandioca temos a macaxeira, a qual 10% dos 

agricultores plantam em consórcio com a mandioca e 10% plantam sozinha. Assim como o 

cará, são comercializados, correspondendo mais uma fonte de renda. 

Fonte: SOARES, N. N. (2012) 
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 Gráfico 2 – Outras atividades exercidas pelos agricultores da comunidade 

 

Fonte: SOARES, N.N. (2012) 

 

Além dos cultivos podemos observar no gráfico 2 que a comunidade também exerce 

outras atividades tais como,  60 %  dos entrevistados praticam a criação animal, sendo mais 

frequente a criação de bois, porém encontramos criação de abelhas e cavalos. Tais animais 

são destinados para venda em pequena escala, com exceção do cavalo que serve apenas 

para tração e preferência do produtor. Os agricultores realizam caça para incrementar a 

alimentação. Somente, 80% dos agricultores praticam a pesca, pois muitos deles fazem 

parte da associação de pescadores, o qual entra com incremento de renda e coletam plantas 

da floresta para uso medicinal. 

Os SAFs são de suma importância, pois por meio deles as famílias podem suprir 

suas necessidades alimentares, mantendo um alto grau de biodiversidade e 

agrobiodiversidade (CLEVELAND; SOLERI; SMITH, 1994; 200 apud RIBEIRO, 2011). 

 

4.2 Descrição da agrobiodiversidade das espécies de cará encontradas nas roças dos 

agricultores  

 

Através da coleta botânica nas unidades produtivas dos agricultores pesquisados e 

da identificação no herbário da Universidade Federal do Amazonas foi possível identificar 
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que a espécie de cará mais cultivada para subsistência e comercialização na comunidade é 

Dioscorea trifida L.   

Correa (1969) descreve botanicamente Dioscorea trifida L.:  

 

Trepadeira de caules glabos, alados-estriados na parte inferior e anguloso-

comprimidos na parte superior, desenvolvendo-se para esquerda; folhas 

pecioladas (pecíolo anguloso de até 15 cm de comprimento), alternadas, as vezes 

opostas; profundamente codiforme  com 3-5 lobadas, forma e tamanho diversos, 

até 25 cts. de comprimento e igual largura, 11-13 nervadas, mais ou menos 

pilosas nas duas páginas, lobos acuminados ou ovado-agudo, sendo o médio com 

3-5 nervado e os laterais abreviados e trapeziformes, com as veias primárias 

transversais e salientes na parte inferior; flores fasciculadas ou solitárias, as 

masculinas dispostas em racimos de 3-5 e as femininas em espigas simples; fruto 

cápsula oblonga, pubescente, de 27 m/m de comprimento e 17m/m de diâmetro, 

contendo sementes orbiculares, aladas – fornece tubérculos subterrâneos ovóides, 

cilíndricos ou arrendondados, ate 15 cts. de comprimento e atingindo 

frequentemente até 1.500 gramas, revestido de epiderme verrucosa e com poucas 

raízes fibrosas, cuja carne é amerelo-alaranjda, as vezes roxa. (CORREA, 1969, 

p. 13). 

 

Podemos observar as descrições botânicas realizadas por Correa, 1969 através da 

Figura 6.  
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Figura 6 – Planta de cará-roxo-comum Dioscorea trifida L. f. ramos que se desenvolve para 

esquerda (a); caule alado e estriado (b); folhas pecioladas, codiforme e lobadas (c); 

inflorescência e infrutescência (d) e tubérculos (e). 

 

 

Dentro das variedades pesquisadas os que se destacam o cará-roxo-comum e cará-

brancos, pois são as principais variedades que são cultivadas nas roças dos agricultores, 

merecendo destaque para o cará-roxo-comum o mais comercializada pelos agricultores. O 

cará-branco é comercializado em poucas quantidades. De acordo com os agricultores o 

cará-branco não tem muita saída na comercialização, conforme pode se verificar no relato 

do agricultor. 

O branco andei plantando, mas a venda  é mais pouca, ai a maior parte do pessoal 

diminuiu. Planto mais bem pouco o cará branco, só é mais o roxo, é porque é só 

vendido mais para restaurante, assim o cara branco, ai eles querem pouco, 5 a 10 

sacos. Ai a gente planta mais só o cará roxo mesmo. (H. B. N.; 45 anos, 

agricultor, comunidade Patauá, Caapiranga-Am.). 

 

Além dessas duas variedades foram mencionadas pelos entrevistados outras 

Fonte: SOARES, N. N. (2012) 

(a) (b) (c) 

(d)

8* 

(e) 
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variedades conhecidas por eles, tai como: pata-de-onça, ovo-de-cavalo, e macaxeira, todas 

pertencentes à espécie Dioscorea trifida L., segundo Castro, 2011. Porém poucos são os 

que cultivam, revelando risco de perda da variabilidade pelo aumento de plantio dos carás 

que são utilizados para a comercialização. 

Diante deste contexto, faz-se necessário a conservação dessas variedades através de 

coleção de germoplasma. A principal forma de conservação praticada pelos bancos de 

germoplasma é a ex situ, ou seja, conservado fora do seu habitat. A conservação in situ, 

praticada no local de ocorrência de maior variabilidade da espécie é de difícil execução, 

pois nestes locais tem-se também grande variabilidade dos patógenos e artrópode-pragas 

destas culturas. Porém Faraldo et al. (2000) relata que:  

 

A grande variabilidade genética existente nas roças de etnovariedades apresenta 

características favoráveis para a conservação in situ e estudos de diversidade 

genética e evolução. As roças são adequadas para o manejo de agricultura 

sustentável. As plantas cultivadas, principalmente etnovariedades, representam 

uma forma de recurso genético que deve ser preservado e conservado, pois 

poderá ser utilizado pelos melhoristas em programas de melhoramento, 

especialmente na transferência de caracteres qualitativos. (FARALDO et al., 

2000, p.1). 

 

Dessa forma, se fez necessário implantar uma coleção de germoplasma com 

diferentes variedades no município de Caapiranga, para que estes agricultores possam 

resgatar as variedades que foram perdidas ao longo do tempo. Neste foi cultivado algumas 

variedades, alem de alguns minicursos para produção de mudas, entretanto as variedades 

doadas pelos agricultores foram cará-roxo-comum, cará-pata-de-onça e cará-macaxeira. 

 

4.3 Descrição morfológica das variedades de cará encontradas nas roças dos 

agricultores  

 

Apesar das variedades encontradas nas roças serem da mesma espécie, existe 

diferenças entre elas.  

O cará roxo-comum apresenta folhas pecioladas de até 13 cm de comprimento e 

pentalombada, com coloração abaxial verde claro e adaxial verde escuro, apresentando forma e 
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tamanho diversos, até 18 cm de comprimento e igual largura. Seu tubérculo possui a 

epiderme marrom com poucas raízes, forma que pode ser comprido ou arrendondado e sua 

polpa é de coloração roxa homogênea (Figura 7) 

 

Figura 7 – Cará roxo-comum Dioscorea trifida L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O branco, também apresenta folhas pecioladas de até 9 cm de comprimento e 

pentalombada, com coloração abaxial verde claro e adaxial verde escuro, apresentando forma e 

tamanho diversos. Seu tubérculo são geralmente grandes e pesados com quantidade de 

raízes menores do que a do roxo-comum e apresenta a polpa de coloração branca (Figura 8) 

 

Figura 8 – Cará-branco Dioscorea trifida L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: SOARES, N. N e OLIVEIRA, E. S. (2012) 

Fonte: STONE, D. S. (2010) 
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O cará-roxo-comum e o cará-branco  são as duas variedades cultivadas nas roças 

dos agricultores, tanto para o consumo como para venda, destacando o cará roxo-comum, o 

qual revelou que 100% dos agricultores pesquisados cultivam esta variedade. É o mais 

cultivado porque, segundo os agricultores, é o que se destaca entre os consumidores. 

 

4.4 Descrição etnobotânica das variedades de cará encontradas nas roças dos 

agricultores  

 

Na comunidade estudada, a abordagem etnobotânica permitiu, através de descritores 

etnobotânicos, que permiti a descrição das variedades de cará cultivadas a partir do 

conhecimento dos agricultores. Os principais descritores utilizados pelos agricultores na 

identificação destas variedades estão descrito no quadro 1.  

 

Quadro 1 - Descrição das características das etnovariedades de cará (Dioscorea spp.) 

segundo os produtores do da comunidade Patuá no município de Caapiranga/AM. 

Variedade 

de cará 

Folha: forma, 

cor, pêlo e 

outros 

 

Casca: forma, 

cor, espessura, 

pêlo e outros 

Rama: 

forma, cor, 

pêlo e outros 

Tubérculo 

Forma 
Cor da 

Polpa 
Pilosidade 

Cará roxo 

comum 

Com 3 a 5 

pontas*, verde e 

lisa 

Fina e marrom, 

têm poucos pêlos 

Comprida, 

verde e 

quadrada 

Comprido 

com ponta 

redonda 

Roxa Poucos pêlos 

Cará branco 

Com 3 a 5 

pontas, verde 

lisa e grande 

Marrom, fina e 

com pequenos 

pêlos 

Comprida, 

verde e 

quadrada 

Comprido Branca Poucos pêlos 

Cará pata-

de-onça 

Parecida com o 

roxo 

Poucas raízes, e 

entrecasca roxa e 

fina 

Fino com 

várias abas e 

verde escuro 

Pata-de-onça 

Textura 

arenosa e 

branca 

Poucos pêlos 

Cará ovo-

de-cavalo 

Com 3-5 a cinco 

pontas, verde, 

grande e lisa 

Marrom sem 

raízes  

Fino com 

várias abas, 

verde claro 

Redonda 

com ponta 

longa 

Cor 

amarelad

a 

Não tem 

Cará 

macaxeria 

Com 3-5 pontas, 

verde parecendo 

com a do branco 

Igual ao branco, 

quase sem raízes  

Fino com 

várias abas, 

verde escuro 

Igual a de 

macaxeira 

Textura 

consisten

te e de 

coloraçã

o branca 

Poucas 

raízes  

Fonte: SOARES, N. N. (2012). 

*As pontas citadas pelos agricultores estão relacionada aos lobos da folha. 
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Castro (2011) relata que os nomes dados pelos agricultores de Caapiranga ás 

variedades locais, todos tem particularidade que estão relacionadas à forma e cor do 

tubérculos, por exemplo, o cará pata-de-onça é comparada pelos agricultores com a pata de 

uma onça. 

 

4.5 Observação das fases de desenvolvimento do cará (Dioscorea trifida L.) 

 

4.5.1 Do plantio á emissão dos brotos 

 

Com 28 a 30 dias após o plantio os brotos começaram a surgir, coincidindo com os 

dados de Santos (2002) com a espécie D. alata, o qual relata que o inicio da brotação 

ocorre após três meses de dormência entre 20 a 80 dias. 

Os brotos apresentam-se de cor verde claro, e não há aparentemente a formação de 

folhas (figura 10). 

 

Figura 10 – Broto do cará-roxo-comum Dioscorea trifida L. 

 

4.5.2 Da emissão dos brotos á formação das folhas 

 

Aos sete dias após a emissão dos brotos o caule da Dioscorea trifida L. caracteriza-

se como um caule glabo, alado-estriado, desenvolvendo-se para esquerda, com 12 a 21,5 

cm de comprimento. As folhas que, nesse estagio começam a se desenvolver, são 

alternadas, pecioladas e de coloração verde (Figura 11). 

Fonte: SOARES, N. N. (2012). 
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Figura 11 – Aparecimento das folhas do cará-roxo-comum Dioscorea trifida L. 

 

 

4.5.3 Do aparecimento das folhas á presença dos ramos primários 

 

Com 27 dias após aparecimento das folhas há a formação de ramos primários 

dispostos de forma alternada. As folhas já bastante desenvolvidas, dispostas 

alternadamente, profundamente codiforme com 3-5 lobos, sua forma e tamanho são 

diversos, do qual o comprimento é igual largura e apresenta base auriculada, contêm 11 

nervuras, tem o lobo acuminado ou ovado-agudo, sendo o médio com 3 nervuras e os 

laterais abreviados e trapeziformes (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surgimento das primeiras folhas do cará (a); Desenvolvimento do caule para esquerda, 

sentindo anti-horário (b). 

Fonte: SOARES, N. N. (2011). 

(b) (a) 
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Figura 12 – Presença dos ramos primários 

 

4.5.4 Da formação dos ramos primários á emissão dos ramos secundários 

 

Os ramos secundários surgem após 30 dias da emissão dos ramos primários. As 

plantas já se encontram muito desenvolvidas, apresentam muitos ramos primários, 

aparecendo os secundários, o qual torna o caule um verdadeiro emaranhado em volta do 

tutor (Figura 13). 

Figura 13 – Ramos secundários 

Ramos Primários 

Fonte: SOARES, N. N. (2012). 
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4.5.5 Do aparecimento dos ramos secundários á floração  

 

Após 30 dias aproximadamente do aparecimento dos ramos secundários, começam a 

surgir às inflorescências. As plantas são unissexuais com flores masculinas dispostas em 

racemos formando uma inflorescência estaminadas e as flores femininas nascem em 

espigas (Figura 14). 

 

Figura 14 – Inflorescência  

 

 

4.5.6 Do início da floração ao murchamento e seca das flores 

 

Aparecem algumas folhas com coloração amarela, aproximadamente 30 dias após a 

Fonte: SOARES, N. N. (2012) 

Flores 

femininas 

Flores 

masculinas 

Fonte: SOARES, N. N. (2012) 

Ramo secundário 

Ramos primários 
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floração. O murchamento e seca das flores indica a época de colheita das túberas para 

obtenção das túberas –semente (Figura 15). 

 

Figura 15 – Flores em estágio de secamento 

 

4.5.7 Do murchamento das folhas á seca das plantas 

 

Continua o murchamento do caule, acompanhado de queda das folhas e secamento 

da planta, aproximadamente 30 dias depois da seca das flores. As flores nesse estágio ficam 

amareladas e muchas até ficarem completamente secas. 

 

Figura 16 – Murchamento das folhas e seca da planta de cará na coleção de germoplasma. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 O quadro 2 apresenta de forma resumida o desenvolvimento do cará, com somente 

nove meses de idade.      

 

Fonte: SOARES, N. N. (2012) 

(a) (b) 

Folha mucha (a); Planta secando (b) 

Fonte: SOARES, N. N. (2012) 
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Quadro 2 – Tempo em dias após o plantio do desenvolvimento do cará roxo comum 

(Dioscorea trifida L.) 

 

Tais dados apresentados na tabela acima não corroboram com os dados de Silva 

(1983), o qual analisa a Dioscorea Caynnensis Lam., no trabalho realizado sobre Cultura 

do cará da Costa, onde verificou que emissão do brotos ocorrem no período de 60 a 80 

dias após o plantio, e as folhas primeiras folhas surgem aos 70 a 90 dias, os primeiros 

ramos aos 105 a 125 dias, os ramos secundários no intervalo de 140 a 155 dias, a floração 

aos 170 a 185 dias, a seca das ramas aos 260 a 270 dias. E também não coincidem com os 

dados de Castro (2011) e Santos (2002), os quais apresentam nos seus trabalhos resultados 

relativos à brotação, ao surgimento das primeiras folhas, ao aparecimento dos ramos 

primários, dos ramos secundários, ao surgimento da floração e seca das ramas, os quais 

correspondem, respectivamente, 40 a 80 dias; 80 a 90 dias; 90 a 120 dias; 120 a 150 dias; 

180 a 210 dias e 210 a 270 dias após o plantio. Isso pode ser relativo à forma como foi 

armazenado as túberas antes do plantio, as características do solo e do clima o qual o 

experimento foi submetido, e a forma de manejo podem ter influenciado nos resultados 

obtidos e principalmente a idade do tubérculo-semente utilizado nas observações. 

 

 

Quadro 2. Desenvolvimento do cara roxo comum (Dioscorea trifida L.) após o plantio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fases do desenvolvimento Tempo/dias após plantio 

Brotação 30 

Primeiras folhas 40 

Ramos primários 70 

Ramos secundários 100 

Tuberizacão 100 

Floração 130 

Seca das ramas 190 

Colheita 210 



 

33 

 

5 CONCLUSÃO  

 

As principais espécies cultivadas nas roças dos agricultores da comunidade de Patuá 

no município de Caapiranga são: o cará-roxo-comum e o cará-branco, mas além dessas 

variedades os agricultores relataram que conheciam outras, como, o cará pata-de-onça e o 

ovo-de-cavalo e cará macaxeira, porém não cultivavam por este apresentarem pouca saída 

no mercado, do qual relataram que o somente o cará-roxo-comum é bem comercializado, e 

por isso cultivam essa variedade. Pela análise botânica podemos perceber que as variedades 

encontradas nas roças dos agricultores pertencem à espécie Dioscorea trifida L.f. 

Os agricultores de Patuá revelam ser possuidores de grande conhecimento, o que é 

relatado nas descrições etnobotânicas das variedades, sabem diferenciá-las bem, alem do 

saber sobre o manejo do cará, relatam que plantam no período do verão, entre os meses de 

setembro a outubro, período este meses que o tubérculo se manterá até chegar ao período 

chuvoso onde começará a brotar. Nos meses de maio a julho realizam a colheita.  

Em relação à agrodiversidade de cará muitas variedades foram perdidas e não se 

encontram mais nas roças dos agricultores pesquisados, devido mercado consumidor. 

Diante desse contexto, é de fundamental importância criar e manter as coleções de 

germoplasma na comunidade (in situ ) e na Área de Produção Vegetal da Universidade 

Federal do Amazonas (ex situ), com o intuito de resgatar e conservar  a agrodiversidade 

desta cultura. Nesse sentido, a coleção de germoplasma implantada na comunidade Patuá 

representa uma alternativa de conservação de agrobiodiversidade do cará, principalmente 

por que os depositários serão os próprios agricultores, além de que as variedades 

produzidas nesta coleção irão enriquecer as roças desses agricultores. 
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7 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES EXECUTADO 

 

Atividades Nov Dez Jan(2012) Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago 

Elaboração de Ficha botânica R                   

Elaboração do Desenho Experimental R                   

Ficha de Materiais p/ banco de germoplasma 
 

  R               

Elaboração do roteiro de entrevista R                   

Viagem á Caapiranga              R  R     

Coleta Botânica               R      

Realização do Banco de Germoplasma   
   

  
 

  R      

Plantio de variedades para o banco de 

germoplasma 
                P    

Observação dos carás/Estudo da Fenologia   R R R R R 
 

      

Análise dos dados 
      

R R 
  

Elaboração do Relatório Parcial   
 

R               

Entrega do Formulário de Relatório     R               

Realização do Relatório Final               R     

Realização da Apresentação Final                 EA   

Apresentação Final                   P 

          
  

EA  - Em Andamento 
          

P    - Previsto 
          

R    - Realizado 
          

  

 

 

 

 


