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RESUMO

O cará pertence à família Dioscoreaceae e ao gênero Dioscorea, com cerca de
 600 espécies, constitui uma importante fonte alimentar. O objetivo do trabalho foi
 realizar um levantamento das variedades locais de cará (Dioscorea alata)
 cultivadas pelos agricultores de Cuiabá, com o intuito de verificar a diversidade
 destas variedades mantidas por eles, nomes populares, sistema produtivo e
 comercialização. Para o início da pesquisa de campo foi usado a técnica de
 amostragem do tipo de "bola de neve", que consistiu em conversar com alguns
 agricultores e vendedores do mercado de hortaliças de Cuiabá para a localização
 dos principais agricultores que cultivam o cará. As coletas de dados foram
 realizadas através de entrevistas semi-estruturadas e levantamentos de dados
 etnobotânicos. O reconhecimento das variedades cultivadas foi feito in loco, pelos
 agricultores, diferenciando as variedades distintas, os respectivos nomes
 populares e algumas de suas principais características morfológicas. Durante a
 pesquisa de campo, foram analisadas 15 famílias de agricultores que cultivam o
 cará. Foram encontradas cinco variedades locais da espécie: cará roxo (34%),
 cará lavanca (13%), cará (27%), cará branco (13%) e cará pele roxa (13%). Uma
 característica observada, nesta espécie, foi a presença de tubérculos aéreos, que
 eram muito utilizados para o plantio. O preparo do solo era feito de forma manual,
 e o cultivo do cará era feito no sistema de "roça de toco". O preparo das túbera-
sementes variava de acordo com a técnica de cada agricultor, sendo plantadas
 partidas ou inteiras. Grande parte da produção era destinada para o consumo
 familiar, e o excedente era para a venda. Podemos concluir que as variedades
 existentes são diversificadas, e os nomes das variedades locais fazem parte da
 classificação e identificação de acordo com a nomeação dos agricultores e o
 sistema produtivo é do tipo familiar.
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