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RESUMO 

 

 

 

 

 
Esta pesquisa tem por finalidade diagnosticar as principais doenças da cultura  do cará em 
áreas de produção no município de Caapiranga – AM. Para o levantamento das principais 
doenças foram  feitas aplicações de formulários aos produtores das comunidades Maloca, 
Vila Nova e Vila São Jorge. Após a pesquisa de campo foram utilizadas técnicas de 
sintomatologia com a observação dos principais sintomas, comparando-se com a literatura 
especializada no assunto. Concluiu-se que os principias sintomas identificados na cultura 
foram: broca, secamento, amarelecimento, tanto nos tubérculos quanto nas folhas e nas 
ramas. O período de aparecimento ocorre tanto na cheia quando na seca em cultivos 
consorciados com banana e mandioca.  
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ABSTRACTS 

 
 
 
 

 

 
This research aims to diagnose major diseases of yam crop production areas in the 

municipality of Caapiranga - AM. For the survey of major diseases were made application 
forms to producers Longhouse communities, Vila Nova and Vila Sao Jorge. After the field 
research techniques were used symptomatology with the observation of the main symptoms, 
compared with the literature on the subject. It was concluded that which the main symptoms 
were identified in the culture: drill, drying, yellowing, both in the leaves and tubers as the 
branches. The period of onset occurs both in full when the drought in intercropping with 
banana and cassava. 
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1- INTRODUÇÃO 
 

Muitas são as plantas alimentares existentes no país que encontram-se em 

condições ecológicas propícias à sua exploração em caráter altamente econômico. Entre 

elas destacam-se as produtoras de raízes e tubérculos, não só pelos seus componentes, 

como pelo seu alto consumo, um exemplo disto é o inhame Dioscorea spp. denominado de 

(Yams, ignames, ñames) nos países onde são cultivadas atualmente África e nas Américas. 

Porém nas regiões brasileiras do Norte e Nordeste é utilizado o nome popular de cará 

(PEDRALLI, 2002). 

 Segundo SANTOS (2002), a cultura do inhame ou cará (Dioscorea spp.) apresenta 

grande importância socioeconômica para a região Nordeste do Brasil, sobretudo para os 

Estados da Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia e Maranhão, por constituir um negócio 

agrícola muito promissor dado a excelente qualidade nutritiva e energética de suas túberas 

e a grande utilidade para a alimentação humana. Como alimento o cará é rico em 

carboidratos, proteínas, fósforo, cálcio, ferro, e vitaminas B1 e B2 (ABRAMO, 1990; 

ANUÁRIO, 1994). 

Na região Amazônica o cará é uma excelente cultura que desenvolve bem as 

condições de agroecossistema de terra-firme sendo observado seu cultivo em larga escala 

pelos agricultores familiares do Baixo Solimões como principal fonte renda e subsistência. 

Entretanto, poucos são os trabalhos científicos relacionado ao manejo desta cultura nesta 

região, principalmente, relacionado às doenças causadas por fitopatógenos.  PIMENTEL 

(1985) relata que pesquisadores da cultura do cará na Amazônia se referem a pragas e 

doenças, porém, não existem ainda maiores detalhes a respeito do assunto.  

Na Região norte e mais especificamente no Estado do Amazonas, a baixa 

produtividade das culturas de interesse econômico está diretamente ligada a problemas 

fitossanitários. O panorama ecológico dos ecossistemas da Amazônia revela especificidades 

edafo-climáticas próprias e complexas, caracterizadas por elevadas taxas de precipitação 

anual, da temperatura e da umidade relativa do ar, as quais podem refletir na intensidade e 

diversidade de problemas fitossanitários e fitotécnicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1 Botânica do Cará, origem e distribuição 

 
A palavra botânica vem do grego botané que significa “planta”. É o estudo científico 

da vida das plantas e algas. A botânica abrange uma miríade de disciplinas científicas que 

estudam crescimento, reprodução, metabolismo, desenvolvimento, doenças e evolução da 

vida das plantas (JORGE, 2009). 

Segundo este autor, o cará possui as seguintes características, é uma planta 

trepadeira de caule volumoso e fino que se enrola para a esquerda no sentido anti horário, 

com  duas ou mais abas membranosas, geralmente em maior número na parte inferior do 

caule. Possui folhas pecioladas (pecíolos angulosos, que variam até 15 cm de comprimento), 

alternas, ás vezes opostas com três a cinco lobos de forma acuminados ou oval agudos, 

forma e tamanhos diverso, mais ou menos pilosas nas duas faces. As plantas são dióicas, 

com flores masculinas dispostas em racemos, formando uma inflorescência estaminada. As 

folhas femininas com ovários densamente híspidos formam inflorescência. Dioscorea trifida 

possui tubérculos subterrâneos com forma ovóides, cilíndricos, arredondados ou diversificados 

que variam entre 10 e mais de 30 cm de comprimento, e com massas frescas entre 50 a 

4.500 e coloração de polpa roxa, branca ou amarela 

 A família Dioscoreaceae foi conhecida inicialmente por Brown em 1819 com o nome 

dioscoreae (BURKIIL, 1967) apud CARVALHO, TEIXEIRA E BORGES, (2009). Atualmente 

são reconhecidos mundialmente, aproximadamente oito gêneros com cerca de 850 espécies 

sendo 95% pertencente do gênero Dioscoreae (MARBBERLEY, 2008). De acordo com 

Cangnon et. al (2002),  esta família possui representantes do mundo inteiro e ainda se 

discute a sua origem e distribuição 

CÁUPER (2006) relata que a origem e distribuição do D. Trifida é a Amazônia, 

KIRIZAUA et. al (2010) estimam que ocorram no Brasil 130 espécies e Dioscoreae único 

gênero da família presente em todas as regiões do País. PEDRALLI (1988) relata que a 

maioria das espécies ainda é pouco estudada. Embora seja elevado o número de espécies, 

apenas 90 espécies de regiões tropicais servem para alimentação humana (MONTALDO, 

1991). 

O cará apresenta grande importância na segurança alimentar por possuir 

características nutricionais excelentes. Entretanto, a maioria das espécies, ainda hoje, é 

pouco estudada principalmente a D. Trifida em relação ás outras espécies de Dioscoreae 

comestíveis (PEDRALLI, 1998 e RAMOS - ESAUREDO). Segundo CASTRO (2011) a 

principal espécie cultivada no Amazonas é D. Trifida, 48% do cará comercializado na capital 

provém do município de Caapiranga-AM. 



 
 

2.2 Conceito de Doença, Sintomatologia e Diagnose em Plantas 

 

A doença é o objeto central da Fitopatologia, um fenômeno exclusivo dos seres 

vivos, e como tal, matéria de estudo da Biologia, a ciência da vida.  Doença de planta é uma 

desordem fisiológica ou anormalidade estrutural que é deletéria para a planta ou para 

alguma de suas partes e produtos, ou que reduzam seu valor econômico (STAKMAN E 

HARRAR, 1957). Segundo BATEMAN (1978) doença é a alteração injuriosa de um ou mais 

processos ordenados de utilização de energia em um sistema vivo, causado pela contínua 

irritação promovida por um fator causal primário ou fatores.  

Estas características básicas enfatizam doença como fenômeno biológico. Assim 

devemos entender a doença como uma interferência em processos fisiológicos da planta, 

levando-a ao desempenho anormal em suas funções vitais, como na absorção e transporte 

da água e elementos minerais, na síntese do seu alimento ou na sua utilização. Outra 

característica da doença que aparece em quase todas as definições é o seu caráter de 

processo contínuo, não momentâneo. Embora essa continuidade seja uma característica 

relativa, em função do tempo de duração do fenômeno, ela é que permite a separação da 

doença de outros fatores de dano á planta, que são comumente referidos na literatura pelo 

nome genérico de injúria. . Estas características básicas enfatizam doença como fenômeno 

biológico. Assim devemos entender a doença como uma interferência em processos 

fisiológicos da planta, levando-a ao desempenho anormal em suas funções vitais, como na 

absorção e transporte da água e elementos minerais, na síntese do seu alimento ou na sua 

utilização. Outra característica da doença que aparece em quase todas as definições é o 

seu caráter de processo contínuo, não momentâneo. Embora essa continuidade seja uma 

característica relativa, em função do tempo de duração do fenômeno, ela é que permite a 

separação da doença de outros fatores de dano á planta, que são comumente referidos na 

literatura pelo nome genérico de injúria. Segundo TASSO L. KRUGNER (2010) injúria 

caracteriza-se pela ação momentânea, passageira, de um fator físico-mecânico ou químico 

sobre planta. 

 Alguns agentes causadores de doenças usualmente interagem com a planta vivendo 

dentro ou fora dela, invadindo seus tecidos, gerando, então, o processo infeccioso. Deste  

tipo de interação adveio o termo hospedeiro, o qual designa a planta onde o patógeno se 

estabelece. O patógeno, por sua vez, ao colonizar a planta, retira desta os nutrientes para o 

seu desenvolvimento, o que o caracteriza, nestas circunstâncias, como parasita. Existe, no 

entanto, um grupo pequeno de microrganismos (alguns fungos, bactérias e algas) que 

causam doença, mas não vivem nos tecidos da planta, isto é, não se comportam como 

parasitas. A maioria deles induz doença pela secreção de substâncias tóxicas que são 

absorvidas pelas plantas. Alguns exemplos de doenças causadas por estes patógenos não 



 
 

parasitas, que secretam toxinas, podem ser encontrados na revisão feita por WOLTZ (1978). 

Alguns microrganismos podem causar doença ao interferir com as funções normais das 

plantas, no entanto sem parasitá-las, mas crescendo externamente na superfície de seus 

órgãos. Um terceiro tipo de patogenicidade, sem envolvimento de parasitismo, é aquele 

encontrado na atuação de uma planta sobre a outra, pela liberação de produtos tóxicos no 

meio, característica do fenômeno alelopatia. associação planta-patógeno, numa relação um 

a um, ou seja uma doença, uma causa, caracteriza a visão tradicional da Fitopatologia sobre 

a natureza causal das doenças de plantas, fruto da sucessiva aplicação, na área vegetal, 

dos postulados elaborados por Robert Koch, em 1876. Uma análise das causas das 

doenças, contudo, nem sempre revela uma relação um patógeno – uma doença. Existem 

muitas doenças nas quais as relações causais envolvem mais de um agente ou fator 

patogênico, que atuam seqüencial ou concomitantemente, podendo estes serem bióticos 

(infecciosos) ou abióticos (não infecciosos). No caso da etiologia seqüencial, o patógeno ou 

fator primário muda a reação do hospedeiro ou da planta suscetível, usualmente alterando 

sua fisiologia, de tal forma que o patógeno ou fator secundário possa atacá-la. No caso de 

atuação concomitante, os patógenos ou fatores causais estabelecem uma relação ecológica 

próxima e conjuntamente produzem sintomas que são diferentes daqueles induzidos por 

cada um individualmente. 

 Sintomatologia é o estudo dos sintomas de doenças, de grande utilidade na diagnose 

TASSO L. KRUGNER et. al (2010) . Qualquer manifestação das reações da planta a um 

agente nocivo pode ser considerado sintoma. Estruturas de patógeno, quando 

exteriorizadas no tecido doente, recebem o nome genérico de sinal. A sequência completa 

ou o conjunto de sintomas determinados por uma doença é conhecido como quadro 

sintomatológico. 

 Os sintomas de doenças de plantas podem ser classificados de acordo com vários 

critérios. Pode-se, por exemplo, separar os sintomas de acordo com sua localização em 

relação ao patógeno, com alterações produzidas no hospedeiro ou, ainda, com a estrutura 

e, ou processo do hospedeiro afetado. Dependendo do tipo de modificação exibida pelo 

órgão afetado, os sintomas morfológicos podem ser classificados como necróticos ou 

plásticos.  Segundo L. AMORIM (1987) sintomas necróticos são caracterizados pela 

degeneração do protoplasma, seguida de morte de células, tecidos, órgãos.A seguir uma 

descrição dos sintomas necróticos que  antecedem a necrose: 

 

     2.3 Classificação de sintomas  

Vários critérios podem ser utilizados para a classificação de sintomas. De acordo 

com a localização dos sintomas em relação ao patógeno, pode-se separá-los em dois 

grupos: sintomas primários, resultantes da ação direta do patógeno nos órgãos que exibem 



 
 

os sintomas, e sintomas secundários ou reflexos, exibidos pela planta em órgãos distantes 

do local de ação do patógeno. Uma mancha foliar é exemplo do primeiro tipo e uma murcha 

provocada por um patógeno radicular ou vascular é exemplo do segundo. Doenças podem 

provocar sintomas que alteram o hábito de crescimento da planta como, como por exemplo, 

superbrotamento ou nanismo. Em contraposição a este tipo de sintomas, algumas doenças 

provocam sintomas lesionais, onde o hábito de crescimento é preservado, mas alguns 

órgãos são particularmente danificados. Manchas necróticas são exemplos de sintomas 

lesionais. Um dos critérios mais utilizados na classificação de sintomas é alteração na 

estrutura e/ou nos processos afetados. Ao nível celular ( sintomas histológicos ) , as 

alterações podem expressar-se como granulose do citoplasma, plasmólise, vacuolose, etc.. 

Alterações na fisiologia do hospedeiro (sintomas fisiológicos) podem ser verificados pelo 

aumento de respiração, aumento de transpiração, interferência nos processos de síntese, 

etc.  

2.3.1Sintomas necróticos 

Essas necroses são caracterizadas pela degeneração do protoplasma, seguida de 

morte de células, tecidos e órgãos. Sintomas necróticos presentes antes da morte do 

protoplasma são chamados plesionecróticos. Já aqueles expressos após a morte do 

protoplasma são denominados holonecróticos (HONEY, 1931 ) ; ROBERTS & 

BOOTHROYD, 1972 . Os sintomas holonecróticos podem se desenvolver em qualquer parte 

da planta doente. Constituem-se no mais familiar e conspícuo grupo de sintomas 

conhecidos. São os sintomas característicos da morte das células, provocando a mudança 

da coloração do órgão ou tecido afetado para marrom ou preto.  

 

2.3.2 Sintomas plásticos  

Apresentam Anomalias no crescimento, multiplicação ou diferenciação de células 

vegetais levando a distorções nos órgãos da planta, é conhecida genericamente como 

sintoma plástico. Quando plantas apresentam subdesenvolvimento, devido a redução ou 

supressão na multiplicação ou crescimento das células, os sintomas são denominados de 

hipoplásticos. Nos casos em que ocorre superdesenvolvimento, os sintomas são 

denominados hiperplásticos, os sintomas hipoplásticos são comuns em doenças de plantas . 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3- MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Caracterização da área de Estudo 

 
O estudo foi realizado na estrada Ary Antunes e Lago de Caapiranga, principais 

comunidades produtoras de Cará no Município de Caapiranga – AM (Patauá, Monte Alegre, 

Vila Nova e Maloca) as quais são constituídas pelos seguintes números de famílias 15, 18, 

33 e 80, respectivamente (CASTRO, 2011). 

O município de Caapiranga está localizado à 27 km do município de Manaus). 

localiza-se na margem esquerda do Baixo rio Solimões, dista da capital do estado 147 km, 

está assentado em uma área de terra-firme, sua área territorial é de 9.617 Km2, clima 

tropical chuvoso e úmido, com temperatura média de 27º C. Possui solo arenoso com bom 

índice de permeabilidade e floresta densa tropical.  Devido à proximidade das comunidades 

citadas uma das outras, os agricultores possuem peculiaridades socioeconômicas e 

culturais parecidas, como por exemplo, exercem uma pluralidade de atividades (caça, 

pesca, extrativismo vegetal e agricultura) que são fundamentais para complementar seus 

rendimentos e suas necessidades de sobrevivência, exceto a comunidade Patauá, Monte 

Alegre e Maloca que além das atividades já citadas realizam a piscicultura e apicultura. Na 

atividade agrícola, o cultivo do cará ocupa lugar de destaque para sobrevivência destas 

famílias. O cultivo do cará, denominado pela população de carazal, é uma tradição antiga, 

que é passada de pai para filho nas comunidades do município. 

 De acordo com a população pesquisada o cará já era cultivado pelos índios que 

habitavam aquela região os Ticunas e Muras. Nesse sentido todo o meio de produção desta 

cultura é de forma rudimentar itinerante com "corte e queima" sem o uso de insumos ou 

mecanismo convencionais, exceto o facão e a enxada. Caapiranga possui atualmente 45 

comunidades (Figura 1), sendo todas em terra firme produtoras de cará merecendo 

destaque para as duas localidades relatadas acima. 

 

                 Figura 1 - Mapa do Município de Caapiranga.  
                 FONTE: Castro, 2012 



 
 

3.2 Método de estudo 

 

Inicialmente realizou-se um levantamento das principais comunidades produtoras 

de cará, bem como dos produtores, junto ao IDAM e os órgãos locais. Para a diagnose de 

doenças conhecidas, foram utilizadas técnicas de sintomatologia, com a observação de 

sintomas e, concomitante comparação com a literatura especializada, como livros, revistas 

científica, compêndios e manuais. Além dos sintomas foram analisados os sinais dos 

patógenos quando exibidos pela planta doente, com auxílio de microscópio estereoscópico e 

ótico. No caso de doenças desconhecidas e/ou até mesmo de uma doença nova, a 

confirmação do estabelecimento da relação patógeno-hospedeiro será feita com base nos 

Postulados de Koch, (Figura 2) 

 

 

  Figura 2 - Postulado de Koch.  
  FONTE: Pesquisa bibliográfica, 2012 

 
Todo o material vegetal que apresentou infecção e/ou com suspeitas foram 

coletados, acondicionados em saco de papel ou folha de jornal, as amostras da parte aérea, 

procedendo-se sua identificação. Em seguida as mesmas foram mantidas sob-refrigeração 

até sua chegada ao laboratório para análise e identificação (Figura 3). As identificações dos 

patógenos foram utilizando técnicas biológicas e moleculares. 

 



 
 

  

        
             Figura 3 - coleta de materiais no roçado de carazal (A); material acondicionado  
             em saco de papel (B)  
             FONTE: Pesquisa de campo, 2012 

 

 3.2.1Técnicas biológicas  

No caso de fungos e bactérias, os mesmos foram isolados em meio de cultivo 

seletivo e/ou não seletivo e a identificação realizada, através das características 

morfológicas. A identificação de nematoides serão feitas com base nos caracteres 

morfológicos, seguido das etapas de extração, preparação microscópica e exames das 

preparações. Foram feito Isolamento Indireto, onde seleciono-se as folhas com lesões , 

retirando os fragmentos da área lesionada e a  sadia, fazendo a desinfestação superficial, 

colocou-se o substrato em álcool 70%,por 30 segundos e feitas três lavagens em água 

destiladas,após colocados quatro fragmentos equidistantes, por 24 a 48 horas, saindo-se 

pequenos fragmentos de hifas no meio de cultura , depois repicados e colocados no meio de 

cultura BDA -batata, Dextrose e Ágar, (Figura 4 ). 

 

                Figura 4 - Cortes dos fragmentos e repicagem ( A ) feito em placa de petri ( B ),  
                com meio de cultura (Batata, Dextrose e Agar - BDA). 
               FONTE: Pesquisa de campo, 2012 

 
As folhas com sintomas típicos de virose foram enviadas para um especialista na 

Escola Superior de Agricultura - (Luiz de Queiroz – ESALq, onde estamos aguardando 

resultados. 

 

B A 

A B 



 
 

4- RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1 Principais doenças que afetam o cará (Dioscorea trifida L. ) 

 
A família Dioscoreaceae é constituída de nove gêneros e 600 a 900 espécies, sendo 

25 espécies de Dioscorea L. descritas como comestíveis, 15 espécies com uso medicinal e 

5 como ornamentais. A espécie Dioscorea trifida, conhecida popularmente como cará-doce, 

possui seu centro de origem no Norte da América do Sul, sendo cultivada em varias regiões 

do nordeste brasileiro. A planta produz um grupo de pequenas túberas com 15-20 cm de 

comprimento, pesando 80-150g, com massa feculenta branca, amarela, rosa ou púrpura (6). 

Dentre as nematoses, a casca preta causada pelo nematóide Scutellonema bradys (Steiner 

& Le Hew) Andrassey é a principal doença que ataca as espécies do gênero Dioscorea. 

Este patógeno se aloja na periferia das túberas não se aprofundando mais que 5 cm . 

Dentre as espécies do gênero Dioscorea utilizadas para a alimentação, apenas o cará São 

Tomé (Dioscorea alata L.) é citado como imune à casca preta.  

A pesquisa para levantamento das principais doenças foi feita através da aplicação 

de formulários aos produtores das comunidades (Maloca, Vila Nova, Vila São Jorge) onde 

relataram através de sua percepção alguns sintomas de doenças na variedade D. Trifida 

(Quadro 01). 

Quadro 1 - Doenças Relatadas pelos Produtores das comunidades estudadas, 
FONTE: Pesquisa de campo, 2012 

 
 

 

 

 

Nome popular  % Característica da Doença Parte de planta afetada   

Broca  56,0 Furos pretos, deixando a batata 

aguada 

Tubérculo 

Secamento  11,1 Enrolamento que impede o 

desenvolvimento 

Folha 

Amarelecimento 11,1 Mancha na amarela na folha toda Folha 

Caroncha 6,0 Mancha amarela  Folha 

Mancha  6,0 Casca grossa, com bicho Tubérculo 

Deformação 11,1 Falta de desenvolvimento do tubérculo Folha 

Total 100,0         ___________________     ________________ 



 
 

4.2 Organização socioeconômica do município de Caapiranga 

 
  O cará (Dioscorea spp), é o principal produto exportado do município de Caapiranga 

é a base do sustento da maioria dos agricultores do município. Trata-se de um tubérculo 

geralmente comestível de alto valor nutricional. A espécie que se encontra no Amazonas é 

denominada D. Trifida, que teria seu centro de origem na América Central, sendo esta 

espécie aqui na região amazônica pelos índios mura, mais especificamente a região onde 

hoje se encontra Caapiranga que é o principal exportador de cará no Amazonas. Lá a 

espécie mais cultivada e comercializada é o cará roxo” (CASTRO, 2011) 

Caapiranga é um município que tem uma tradição no cultivo de Cará sendo uma das 

principais fontes de renda das famílias. A associação busca meios de vender os produtos da 

comunidade sendo de grande importância para valorizar e garantir a venda desses 

produtos, apesar de nem todos os moradores de fazerem parte da associação, pois alguns 

acham mais viáveis vender o produto direto para os atravessadores que vão ate a 

comunidade em busca desses produtos, no entanto, os comunitários acabam recebendo um 

preço menor por esse produto. 

A parte afetada pelas doenças segundo os produtores entrevistados são as folhas, 

tubérculo e ramas do cará (Gráfico 01). Onde ocorrem com mais frequência no tubérculo da 

planta (72,2%). Segundo REZENDE et. al (2009) ao se consultar a literatura, são 

encontradas muitas definições ou afirmativas sobre a natureza das doenças de plantas, 

entre as quais algumas se destacam, em ordem cronológica. Um primeiro ponto de vista é o 

fato de se poder destacar algumas características básicas que aparecem naquelas 

definições, explícita ou implicitamente, e que retratam aspectos consensuais sobre o 

conceito de doença entre os Fitopatologistas. 

                                           
Gráfico 1: Parte da planta afetada pelas doenças citadas pelos produtores 

FONTE: Pesquisa de campo, 2012 



 
 

A época do aparecimento de doenças é geralmente na cheia do rio (45%), segundo  

produtores entrevistados (Gráfico 02), isso os leva a acreditar que a umidade causada 

pelas elevadas taxas de precipitação anual seja a principal fator da ocorrência dessas 

doenças. Embora também ocorra na seca em menor porcentagem (30%).  

 

           Gráfico 2: Sazonalidade do aparecimento das doenças relatadas pelos produtores. 
           FONTE: Pesquisa de campo, 2012 
 

A maioria dos produtores do município consociam outras culturas ao cultivo do cará 

(Gráfico 03), segundo eles é pela falta de terras adequadas para cultivo. Cerca de 33.3 % 

dos entrevistados consorciam  banana  pacovã e maçã ( Musa sp) e 28% cultivam mandioca 

(Manihot esculenta Crantz), com intuito de diversificar a comercialização e até mesmo para 

consumo próprio. Durante a pesquisa de campo, pode-se verificar que a maioria não utiliza 

nenhum tipo de controle para amenizar os sintomas, nem fazem uso de medidas, como 

atividades como, por exemplo, práticas agrícolas adequadas.  

 

               Gráfico 3: Culturas consorciados ao cultivo do cará relatadas pelos produtores.                                   
FONTE: Pesquisa de campo, 2012 



 
 

Os produtores discorrem que o aparecimento das doenças (Figura 5) se deve a 

diversas causas, tais como: chuva, alta umidade, tipo de solo, inseto, dentre outros. 

 
 

 

 

 

 

 

                             Figura 5: cará (D. Trifida) com “Broca”, nome designado pelos produtores 
                             para  tal doença .  
                             FONTE: Pesquisa de campo, 2012 

 
Foram coletadas algumas amostras das folhas do cará (Diosocorea ssp.),com 

sintomas de doenças (Figura 6), com formato oblongo e com formato circulares, coletadas 
na Estrada Ary Antunes, km 17, localidade Membeca na Vila de São Jorge,  no município de 
Caapiranga – AM. 

 
                  Figura 6 - Folhas coletadas com sintomas de doenças com manchas( A e B) , Encarquilhamento  
              (C) mosaico ( D) nas folhas  do cará  (Dioscorea trifida L.f.).  
              FONTE: Pesquisa de campo, 2013 



 
 

Em outra propriedade, na Estrada Ary Antunes, km 23, foram encontrados os 

mesmos sintomas de doenças (Figura 7), foram coletados algumas amostras, para fazer 

análise em laboratório. 

 
                 Figura 7 - Plantio de cará (Dioscorea trifida L.f.) (A)  e  folhas com sintomas de doenças (B) 

No lago de Caapiranga, na comunidade Maloca, foram coletadas amostras, com os 

mesmos sintomas de doenças , mas com severidade menor, pois a produtora rural não fez a 

primeira capina, há outros tipos de plantas , consorciadas com os carás (Dioscorea ssp.), 

havendo competições entre as culturas cultivadas (Figura 8). 

 
              Figura 8 -  Bananeira (Musa sp) e Mandioca(Manihot esculenta Crantz) consorciados  
              com cará (Diosocrea trifida L.f.) 
             FONTE: Pesquisa de campo, 2013 

As amostras coletadas nas propriedades dos produtores rurais das comunidades de 

Caapiranga, foram trazidas para o laboratório de Genética da UFAM (Universidade Federal 

do Amazonas), em Manaus – AM, para o isolamento indiretos dos fungos (Figura 9). 

D A 



 
 

 

               Figura 9 - Fragmentos de microrganismo em placa de petri (A), fungos esporulados em  
              meio de cultura (B,C,D) 
               FONTE: Pesquisa de campo, 2013 
  

 
 

Foram feito levantamento de alguns fungos isolados no laboratório onde foram 

comparados de acordo com a morfologia de literaturas pesquisadas: Curvularia 

eragrostides, Colletotrichum gloeosporioides, Curvularia pallescens, Penicillium 

sclerotigenum, Sclerotium rolfsii, Sclerotinia sclerotiorum, Rhizoctonia solani, Rhizopus 

oryzae, Botryodiplodia theobromae, Fusarium oxysporum, Pestalotia sp. 

Os fungos e bactérias causadoras das doenças foram isolados para posteriores 

identificações, portanto a continuidade será feito na próxima etapa do projeto.  
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5 – CONCLUSÕES 
 

 
Os conhecimentos que os agricultores familiares têm sobre o meio onde vivem é de 

suma importância para desenvolvimento de suas atividades agrícolas. E é através destes 

conhecimentos adquirido de seus antepassados, que os mesmos podem aplicar suas 

técnicas agrícolas e extrativas nos seus subsistemas; 

No município de Caapiranga é possível verificar o cultivo de cará em grande escala, 

para a finalidade de comercialização, o que justifica a importância da diagnose de doenças 

que afetam essa cultura, pois é uma das culturas mais importantes para a economia local; 

As principais comunidades produtoras de cará no município de Caapiranga são: 

Patauá, Monte Alegre e Vila Nova.  

Os principias sintomas identificados foram broca, secamento, amarelecimento, tanto 

nos tubérculos quanto nas folhas e nas ramas. O período de aparecimento ocorre tanto na 

cheia quando na seca em cultivos associados com banana e mandioca.  

A maioria dos agricultores familiares não utiliza nenhum tipo de controle para 

amenizar os sintomas das doenças, nem fazem uso de medidas, como atividades 

preventivas, como por exemplo, práticas agrícolas adequadas. E afirmam que o 

aparecimento das doenças nas plantas se devem a causa naturais do meio ambiente.          
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