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RESUMO

O avanço das monoculturas, o
desaparecimento de comunidades
tradicionais, as mudanças de hábitos
alimentares entre as novas gerações e a falta
de estímulo por instituições públicas e privadas
em pesquisas que foquem a cultura do inhame
fazem-nos colocar questões que só
recentemente a ciência começou a responder:
(i) como essa cultura se diversificou ao longo
dos tempos nos países tropicais; (ii) se existe
tão ampla biodiversidade nessas regiões,
como a questão do risco de erosão genética
se levanta; (iii) como a genética pode se
manifestar em prol do resgate de alimentos
apontados como “negligenciados”. Propomos
neste trabalho de revisão ir além da mera
descrição atualizada das dioscoreáceas
amplamente cultivadas nos países ditos “em
desenvolvimento”; destacaremos como a
pesquisa científica tem se debatido, tanto nas
questões associadas ao melhoramento
genético como nas diferentes formas de
conservação in situ e ex situ. Com o avanço da
biologia molecular, dados científicos vieram
destacar a importância desta cultura além dos
perímetros alimentares; outras pesquisas, com

o reforço de novas áreas do conhecimento,
como a etnobotânica, foram ao encontro de
comunidades locais que detêm um recurso
genético de inestimável valor, as
etnovariedades. Porém, até quando esse
patrimônio genético existirá em quintais e roças
espalhados pelos trópicos? As duas principais
premissas que sobressaem para agregar valor
ao inhame são: (i) a carência de estudos
aplicados, como o cultivo in vitro, melhoramento
e um fortalecimento de toda a cadeia produtiva
ajudaria a comercialização num mercado cada
vez mais competitivo e exigente? (ii) uma
política conservacionista efetiva e um conjunto
de medidas que destaque o papel do agricultor
de pequeno e médio porte na manutenção das
variedades locais através de auxílios
financeiros, solucionaria o êxodo rural e, por
conseguinte a manutenção desse material em
campo? A resolução destas duas questões em
paralelo, certamente colocaria essas culturas
em destaque, tanto no panorama nacional como
internacional. A intenção principal deste trabalho
é reunir um conjunto pertinente de informações,
morfológicas e moleculares, sobre uma
tuberosa de valor altamente reconhecido na
maioria dos países tropicais: o inhame.

UMA BREVE INTRODUÇÃO

Nesta breve introdução, pretende-se destacar a importância dos conhecimentos
tradicionais associados à biodiversidade de um tubérculo que faz parte de muitas roças e
quintais em vários países tropicais: o inhame. Diegues (2001)

 
aponta que as técnicas de manejo

tradicional incluem, entre muitas outras, a domesticação e manipulação de espécies de fauna
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e flora, vinculadas às atividades relacionadas à agricultura itinerante, a introdução de espécies
de árvores frutíferas nas roças de mandioca, por exemplo, e a utilização de calendários
complexos de atividades que reúnem coleta e cultivo. Conforme aponta o autor, pode-se falar
numa etnobiodiversidade, isto é, a riqueza da natureza da qual também participa o homem,
nomeando-a, classificando-a e domesticando-a. Associado a essa biodiversidade de
tuberosas, encontram-se várias espécies do gênero Dioscorea, que são cultivadas amplamente
em muitas regiões de clima tropical. No Brasil sua história mistura-se com os índios e com a
introdução dos escravos em vários estados do país.

Como é referido por Cereda (2002), a importância da domesticação do inhame pode
ser evidenciada em três aspectos: cultivo de subsistência, cultivo de importância étnica ou
cultural e importância econômica. Muitas das espécies que são mantidas em campo por
agricultores tradicionais possuem uma habilidade de combinação ecológica que permite manter
e gerar diversidade genética entre plantas cultivadas (Martins, 2001). Este tipo de agricultura,
muito praticado em roças, sobreviveu aos diversos ciclos econômicos que vieram a se
estabelecer em muitas regiões, já que o modelo de cultivo está baseado na subsistência,
sendo caracterizado por baixo dispêndio de energia e intenso trabalho familiar. A roça é
considerada um tipo de agricultura de derrubada e queima, ou de pousio ou ainda como
agricultura de coivara, na qual é aberta uma clareira dentro da vegetação primária ou em
diferentes estágios de sucessão de uma mata e com o uso de fogo, ajuda-se a promover a
incorporação de nutrientes ao solo, para que então se faça o estabelecimento das culturas. O
período de abandono permite que a vegetação se restabeleça pelos processos naturais de
sucessão secundária, fazendo com que essa dinâmica imite a escala natural de perturbação,
explorando o processo de sucessão de forma temporária (Peroni & Martins, 2000). Outra
característica das roças seria de se ter um conjunto heterogêneo de espécies na mesma área
(Martins, 2001), fazendo com que exista uma elevada diversidade inter- e intra-específica de
espécies cultivadas (Peroni & Martins, 2000). Raízes e tuberosas fazem parte desse cenário
agrícola, na qual se incluem por ordem de importância a mandioca, o inhame, a batata-doce, o
taro, a mandioquinha-salva, o mangarito, a taiá, entre outras. De propagação vegetativa, sem
perder a reprodução sexual por sementes, agricultores trocam entre si túberas de inhame
amplificando essa diversidade. Trabalhos relatam a hibridização de materiais cultivados e
espécies selvagens, possibilitando às comunidades locais usufruirem de maiores opções e
possibilitando a formação de novas etnovariedades (Mignouna et al., 2003b). Diferentes práticas
de cultivo do inhame, bem como perfis históricos e sócio-culturais determinam uma importante
força na criação e manutenção da diversidade genética entre cada grupo étnico (Baco et al.,
2007).

De outro lado, mas de forma menos intensa, encontra-se a agricultura dessas tuberosas
em larga escala, com fins apenas comerciais. A utilização da diversidade genética, a qual é
passível de ser encontrada em bancos de germoplasma, com materiais indígenas e exóticos,
pode introduzir novas linhagens e criar combinações de heterólogos com grande desempenho
agrícola. Para que sejam atingidos estes objetivos é necessário que sejam incrementados os
inventários de todas as espécies nativas desses táxons, realizados estudos taxonômicos para
ampliar a base de conhecimentos das espécies e a obtenção de germoplasma, aumentando
a base genética para o melhoramento (Pedralli, 2002). Só assim o melhoramento do inhame
no Brasil terá bons resultados e com isso a produção e qualidade do material produzido ganhará
uma melhor aceitação do mercado nacional e internacional.



4077Hortic. bras., v. 27, n. 2 (Suplemento - CD Rom), agosto 2009

Inhame (Dioscorea spp): uma cultura ainda negligenciada

S

Certas culturas, como é o caso do inhame, estão associadas a comunidades de baixa
renda e a imagem da pobreza é a que se destaca em primeira instância. Mesmo perante
tantas contribuições à saúde humana, como alimento saudável e fonte de compostos
farmacológicos, o inhame continua sendo marginalizado e fazendo parte das culturas ditas
“órfãs”. No Brasil, as espécies negligenciadas – na qual o inhame é um excelente exemplo,
estão bastante ameaçadas e encontram-se cada vez mais “esquecidas” na mesa da população
rural e urbana. Propomo-nos nesse trabalho revisar a cultura resgatando as informações mais
relevantes, focando alguns trabalhos da área de genética, e tecendo alguns comentários
pertinentes.

INHAME: ORIGEM E DISPERSÃO

Segundo Lebot (2009), o gênero teve uma dispersão mundial ampla no final do período
Cretáceo, tendo evoluído para diferentes direções no Novo e no Velho Mundo, originando assim
espécies distintas. Américas, África, Madagascar, Sul e Sudeste Asiático, Austrália e Melanésia
foram as principais regiões para a dispersão das inúmeras espécies do grupo. Segundo Coursey
(1967), a separação das espécies asiáticas e africanas teria ocorrido mais tarde, durante o
Mioceno. Muitas variedades de inhame foram introduzidas na América do Sul por intermédio
dos portugueses e espanhóis no século XVI, durante a colonização. Por outro lado, os portugueses
e espanhóis relatam que encontraram os índios cultivando essa planta quando chegaram à
América, por isso o nome “cará”, que é originário da língua tupi-guarani (Abramo, 1990).

Para Vavilov (1951), as espécies D. alata e D. esculenta originaram-se em Burma e
Assam, localidades situadas na Índia. Já Chevalier (1946) assinala a origem africana da
espécie D. cayenensis, já que neste continente é possível de encontrar esta espécie em seu
estado selvagem. Nesses locais a cultura do inhame é cultivada pelo homem desde a
antiguidade e sua importância na alimentação do povo africano sempre foi valorizada. Embora
cultivado desde a antiguidade por povos primitivos, o inhame só chegou à civilização ocidental
quando o tráfico de escravos negros se intensificou. Teria sido introduzido na Europa por
mercadores, mais exatamente por traficantes de escravos negros (Decker, 1936).

Segundo Silva (1971), a Comissão Rondon no início do século XX encontrou tribos
isoladas no extremo noroeste do Estado do Mato Grosso, no Brasil, cultivando a espécie D.
trifida, onde a denominavam de “Cará mimoso”, “Cará roxo”, “Cará bola” e “Cará rosado”,
sendo que todos apresentavam tubérculos volumosos e bonitos.

O inhame é conhecido popularmente no Brasil como cará, cará-da-costa, inhame-da-
costa, inhame-da-guiné-branco, inhame-de-são-tomé. O nome “igname” ou “inhame” é de
procedência americana. Assim, a palavra inhame parece ser a tradução dos termos “yam” ou
“igname” utilizados, originalmente e respectivamente nas colônias inglesas e francesas da
África. Quanto à palavra cará, pela leitura dos antigos documentos históricos brasileiros, parece
ser de origem indígena. Esta planta também é conhecida em outros países como: kukutala
(Ceilão), ouale e ouare (Nova Caledônia), yam (Inglaterra), igname pays negro (Guiana
Francesa), larboko e liru (África), ñame amarillo (Cuba), tuñgo e tôngo (Filipinas) e man aloo
(Índia). Na língua portuguesa, em especial no nordeste brasileiro, existe uma tendência para
que o termo inhame seja aplicado aos tubérculos grandes de D. cayenensis e o termo cará
aos menores tubérculos como os de D. alata (Peixoto Neto et al., 2000).
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Um aspecto que torna o inhame conhecido no Brasil é a marcante influência da cultura
Negra e também dos Nordestinos que, apesar de cada vez mais abandonada, ainda se
encontram comunidades que valorizam seus costumes alimentares com a utilização do inhame
na composição de pratos típicos. Recentemente, é notável a presença de inhame em algumas
redes de supermercados, pequenos mercados e feiras livres, o que tem estimulado alguns
agricultores a aumentar a área cultivada com esta espécie.

A princípio podemos pensar que a justificativa para esta observação possa estar
relacionada aos hábitos alimentares da população nordestina, no entanto, não podemos
esquecer que nos últimos anos a mídia tem explorado diversas questões relacionadas à saúde
e alimentação o que pode ter estimulando o consumo de fontes alternativas de amido de inhame
(Nolasco, 1994) podendo esse ser usado também para outros fins como biofilmes (Liporacci
et al., 2005), entre outras múltiplas potencialidades industriais (Lima, 2002).

BOTÂNICA E ALGUMAS CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS

Estima-se que ocorram no Brasil entre 150 e 200 espécies de Dioscorea, único gênero
da família presente em todas as regiões do país (Pedralli, 2002). É um gênero bastante disperso
que pode ser encontrado tanto em regiões tropicais e sub-tropicais como em temperadas
(Montaldo, 1971; Seagri, 2002). Planta poliplóide e de propagação vegetativa, constitui a
alimentação básica para mais de 100 milhões de pessoas em todo mundo, sobretudo nos
trópicos úmidos e sub-úmidos (Mignouna et al., 2003b).

De forma geral, os inhames são plantas monocotiledôneas, perenes, possuem desde
caules delgados a robustos, formando muitas vezes um emaranhado sobre outras plantas,
ocorrendo também espécies eretas e herbáceas (Pedralli, 1999).

Estes caules apresentam ramificações que podem atingir vários metros, alguns com
espinhos peciolares ou bulbilhos nas axilas das folhas (Barroso et al., 1974). Os órgãos de
reserva são classificados como tubérculos e algumas espécies de Dioscorea apresentam a
notável peculiaridade de gerar pesados tubérculos aéreos nas axilas foliares (Rizzini & Mors,
1995), denominados bulbilhos aéreos, acumulando água e nutrientes após a floração (Dahlgren
& Clifford, 1982).

Uma extensa lista de descritores, tanto morfológicos como agronômicos e bioquímicos,
para a caracterização de espécies de inhame (Dioscorea spp.) encontra-se publicada em
IPGRI/IITA (1997). De forma geral, as folhas de inhame apresentam grandes variações
morfológicas sendo geralmente alternas, opostas ou espiraladas, lobadas ou não, pecioladas
em forma de coração ou seta. As flores são actinomorfas, trímeras, pequenas, geralmente
unissexuais e algumas com odor. As flores masculinas possuem odor adocicado e grãos de
pólen viscoso fortemente aderido à antera; as femininas são maiores, com ovário ínfero,
tricarpelar, trilocular, em geral com muitos óvulos e alguns nectários septais. As flores podem
ser brancas, amarelas ou seguirem vários tons de verde (Dahlgren & Clifford, 1982; IPGRI/IITA,
1997). Os frutos são do tipo cápsulas trialadas, bagas ou drupas. As sementes podem ser
aladas, ou não, reticuladas ou lisas, com tamanhos variados possuindo embrião pequeno bem
diferenciado e cotilédone lateral imerso no endosperma, o qual contém lipídeos e aleurona
(Segnou, 1992; IPGRI/IITA, 1997).
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A seguir encontram-se a descrição e principais características de algumas dessas
espécies:

Dioscorea cayenensis – Originária do Oeste da África e introduzida na América Tropical
pelos escravos. Possui diversas variedades, sendo o Cará da Costa a mais plantada em
Pernambuco e Paraíba, podendo chegar a 40 t/ha. Há pouco interesse de comercialização no
mercado de São Paulo, embora com plena aceitação no mercado nordestino e internacional.
Há ocorrência de cultivos comerciais no Agreste e Sertão nordestinos, sob regime de irrigação,
com destino ao mercado europeu (Araújo, 1994).

Dioscorea alata – É uma espécie originária do continente Asiático, possuindo variedades
como o Cará S. Tomé, Nambu, Mandioca, Purple de Ceilão, Sorocaba, Roxo de Ilhéus, Mimoso,
Caipira e o Cará Flórida, este último o mais cultivado na região sudeste do Brasil (Santos,
1996). No Estado de São Paulo predominam as variedades Florida e Mimoso (Monteiro, 2002).
Na atualidade constitui a principal espécie cultivada nos trópicos (Araújo, 1994), apresentando
nas hastes quatro ou mais fileiras de expansões da epiderme, as “asas”, folhas ovais, opostas,
sendo que muitas variedades apresentam diversas graduações de coloração purpúrea nas
folhas. O formato dos tubérculos nesta espécie é muito variável, embora predomine o formato
cilíndrico, com polpa normalmente branca, existindo desde coloração creme a purpúrea (Araújo,
1994). Ainda segundo o autor, a maioria das espécies não floresce normalmente, sendo que
aquelas que o fazem apresentam inflorescências masculinas do tipo panícula e femininas do
tipo espiga, saindo das axilas das folhas.

Dioscorea rotundata – É também originária do Oeste da África, sendo considerada por
alguns botânicos como sub-espécie de D. cayenensis, mas parece ser distinta
agronomicamente (Santos, 1996). Ramser et al. (1997) concluíram que as espécies D. rotundata
e D. cayenensis são espécies distintas através de avaliações taxonômicas e da filogenia do
complexo D. rotundata - D. cayenensis por meio de quatro marcadores moleculares (RAPD –
polimorfismo de DNA replicado ao acaso, microssatélites, RAMPO – polimorfismos de
microssatélites amplificados ao acaso, e por sequências do DNA de cloroplastos).

Dioscorea trifida – É uma espécie nativa da América do Sul e domesticada pelos índios,
tendo sido cultivada desde o século passado nas Antilhas, em áreas costais do Brasil e por
índios no centro-oeste e norte do Brasil (Pedralli, 1990). As plantas produzem um grupo de
pequenas túberas com 15-20 cm de comprimento, com massa feculenta branca, amarela,
rosa ou purpúrea (Santos, 1996).

Dioscorea bulbifera – Espécie largamente distribuída nos trópicos da Ásia e África.
Também foi introduzida na Oceania e Oeste da Índia. As túberas apresentam normalmente cor
marrom e são produzidas nas axilas das folhas. No Brasil, pode ser encontrada em alguns
Estados, em sua forma primitiva, porém não sendo explorada para fins comerciais (Santos,
1996).

Dioscorea esculenta – Esta espécie foi provavelmente domesticada na Tailândia e
também cultivada no Sul da China, sendo considerada a mais rústica das espécies cultivadas
(Santos, 1996).

Outras espécies nativas não domesticadas citadas por Chu & Figueiredo-Ribeiro (1991)
são: D. adenocarpa, D. amazonum, D. brasiliensis, D. campestris, D. cinnamomifolia, D.
delicata, D. dodecaneura, D. glandulosa, D. hastata, D. laxiflora, D. multicolor, D. olfersiana, D.
piperifolia e D. tuberosa. Lebot (2009) cita, além das mais significativas comercialmente no
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Brasil, outras com interesses alimentares e farmacológicos: D. abyssinica, D. batatas, D.
burkilliana, D. hamiltonii, D. híspida, D. mimutifolia, D. nummularia, D. opposita-japonica, D.
pentaphylla, D. persimilis, D. praehensilis, D. smilacifolia e D. transversa.

A propagação do inhame é feita utilizando-se tubérculos ou rizomas cortados
(propagação vegetativa), ou por sementes (Montaldo, 1971; SEAGRI, 2002). Quanto ao sistema
reprodutivo do inhame, predomina a alogamia. As plantas são, na sua maioria, dióicas, embora
plantas monóicas têm sido observadas em algumas das espécies cultivadas (Zoundjihekpon
et al., 1997).

O número básico de cromossomos das espécies de Dioscorea é considerado x=10 e
x=9, com alta frequência de espécies poliplóides (Essad, 1984). Espécies tetraplóides são
mais frequentes, seguidas de tipos 2x, 6x e 8x em proporções similares. O número básico
x=10 de cromossomos é encontrado em 52% das espécies africanas e 13% das espécies
americanas. O restante das espécies africanas e americanas possuem número básico x=9.
No entanto, estudos recentes apontam para dois novos números básicos de cromossomos,
x=6 (Segarra-Moragues et al., 2004) e x=20 para D. rotundata (Scarcelli et al., 2005) e D.
trifida (Bousalem et al., 2006). Caso esses números sejam confirmados em um grande número
de espécies, o número básico de cromossomos do gênero poderá ser reconsiderado, levando
ao decréscimo do nível de ploidia em algumas espécies (Bousalem et al., 2006).

Em relação ao clima, é uma planta típica de clima tropical quente e úmido com índices
pluviométricos em torno de 1000 a 16000 mm anuais. Em condições de sombreamento esta
planta não apresenta bom desenvolvimento da parte vegetativa. O inhame resiste bem a
períodos de estiagem, porém, não tolera geadas. O nível elevado de umidade no solo pode
provocar o apodrecimento ou a brotação dos tubérculos, ou até induzir o acúmulo de raízes
nas mesmas, afetando a produção da cultura. Esta cultura pode ser cultivada em diversos
tipos de solo, mas prefere solos de textura arenosa e média, profundos, bem drenados e
arejados, ricos em matéria orgânica e com boa fertilidade. O pH ideal para esta cultura gira
em torno de 5,5 a 6,0. Os solos compactados são desaconselhados para esta cultura, já que
nestes solos os tubérculos não conseguem se desenvolver (Santos, 1996).

Por prosperar bem nas condições edafoclimáticas das regiões tropicais e subtropicais,
desenvolvem-se satisfatoriamente nos ecossistemas brasileiros, sobretudo, na região Nordeste
onde constitui uma opção agrícola de grande potencial econômico (Santos, 1996). O inhame
pode ser cultivado no Brasil em diferentes épocas do ano, em regiões com diferentes amplitudes
térmicas, podendo o plantio acontecer entre setembro ou outubro, nas regiões com invernos
frios. Essa facilidade da espécie permite um melhor abastecimento no mercado, a partir de
produtos com maior vida comercial e com preços mais acessíveis (Zárate & Vieira, 1998).

Apesar da cultura do inhame ser pouco afetada por pragas em comparação com outras
culturas, os problemas fitossanitários são as principais dificuldades dos produtores. A nível
mundial, as viroses (Yam mosaic virus – YMV), antracnoses (causada pelo fungo Glomerella
cingulata), nematoses (Meloidogyne spp., Pratylenchus spp. e Scutellonema bradys) e podridões
de túberas (Penicillium sclerotigenum e Rhizopus oryzae) são as principais doenças responsáveis
pelas maiores perdas no campo e no armazenamento, em cultivares suscetíveis (Coelho, 2002;
Amusa et al., 2003). A antracnose destaca-se como principal problema fitossanitário no cultivo
de inhame em diversas áreas de produção. Os nematóides, que interagem com fungos e
bactérias, atacam as túberas no campo e continuam causando danos em pós-colheita.
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A casca preta é também uma doença limitante para o cultivo do inhame e influencia
negativamente no valor comercial do produto, tendo como agente etiológico o nematóide
Scutellonema bradys. Esta doença constitui um sério problema, sendo ainda carente de
medidas eficientes, objetivando a sua erradicação. As meloidoginoses do inhame são doenças
causadas por nematóides do gênero Meloidogyne. Estas doenças apresentam alta incidência
e severidade nas áreas de produção ocasionando elevados prejuízos à produção e
comercialização do inhame (Abramo, 1990; Moura, 1997; Santos et al., 2008). A
micropropagação e organogênese são duas de muitas das técnicas da biotecnologia que
poderiam ser adotadas para se obter mudas sadias, aumentando o potencial da cultura (Filho,
2002; Royero et al., 2007).

O INHAME NOS DIAS DE HOJE E SUA CARACTERIZAÇÃO GENÉTICA

O inhame é uma dessas espécies um tanto esquecidas pela sociedade, por não fazer
parte do rol de culturas ditas ‘nobres’. O inhame não esta incluído na política agrícola e nos
projetos governamentais, bem como dos planos econômicos e financeiros oficiais que protegem
e liberam recursos financeiros, sobretudo para as monoculturas exportáveis. O inhame é excluído
também pelo setor privado monocultor/exportador que não o cultiva, nem mesmo pelo sistema
de consorciação (Peixoto Neto et al., 2000).

No entanto, a cultura de inhame representa hoje a quarta cultura de tubérculos e raízes
mais importante do mundo, logo atrás da batata (Solanum tuberosum L.), mandioca (Manihot
esculenta Crantz) e batata-doce (Ipomoea batatas L.). A produção mundial para o ano de 2002
foi de 39,6 milhões de toneladas por ano (FAO, 2000). Possui grande importância econômica
em muitos países nos trópicos, especialmente na África, onde representa cerca de 96% de
toda a sua produção mundial. Produz, assim, de acordo com dados da FAO (2000), 35,5
milhões de toneladas, em uma área colhida de 3,7 milhões de hectares. Naquele continente,
destacam-se a Nigéria, Gana e Costa do Marfim (Lev & Shriver, 1998). No ‘cinturão do cará’,
localizado na África Ocidental, a cultura contribui na dieta diária da população local em cerca
de 200 calorias por pessoa, gera comércios internos e externos e constitui parte integrante do
convívio sócio-cultural (Orkwor et al., 1998). Nas Américas, a produção estimada para o ano
de 2002 foi de 1 milhão de toneladas, sendo que o Brasil produziu cerca de 225.000 toneladas
em uma área cultivada de 24.500 ha (Monteiro & Peressin, 2002).

O inhame é uma planta desconhecida dos jovens e adultos urbanos, sem vínculos com o
meio rural. Este desconhecimento é muito mais decorrente de padrões alimentares com pouca
diversidade e centrado em produtos à base do trigo. Para os mais idosos é uma planta
conhecida, muito comum na farta e saudável alimentação dos tempos de juventude. No meio
rural a situação se repete, pois o inhame é conhecido principalmente pelos mais idosos,
enquanto que os jovens praticamente aboliram esta cultura, talvez em função de novos hábitos
alimentares ou pela ausência dos cultivos, que se tornaram escassos por consequência da
preferência dos produtores em trabalhar com culturas de ciclos mais curtos (Nolasco, 1994).

As espécies de Dioscorea são também cultivadas por suas propriedades medicinais
(sapogeninas esteroidais, utilizadas na produção de cortisona e hormônios sintéticos), na
seguinte ordem de importância: D. bulbifera, D. cayenensis, D. dumentorum (Kunth) Pax, D.
alata, D. trifida, D laxiflora Griseb e D. microbotrya Griseb (Pedralli, 2002). Wu et al. (2005),
analisando o consumo de D. alata por mulheres em pós-menopausa, concluiu que apesar de
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os mecanismos ainda não estarem totalmente entendidos, o seu consumo reduz os riscos de
câncer de mama e doenças cardiovasculares. Dentre muitas das propriedades medicinais do
inhame, destaca-se a prevenção de doenças como a malária, febre amarela e dengue. A
medicina tradicional utiliza este rizoma para erupções da pele acreditando na limpeza de
impurezas. Os nutricionistas destacam a importância do uso em pacientes anêmicos, dada a
sua relativa riqueza em ferro. Na África, foi constatado que o tubérculo é responsável pelo
aumento de fertilidade das mulheres que o consomem habitualmente (Balbach & Boarim, 1993;
Readers’s Digest Brasil, 1999). Espécies pouco relevantes começaram a ter sua importância
reconhecida, como é exemplo de D. balcanica, da qual é possível extrair diosgenina. Esta é
uma substância cristalina, esteroidal, encontrada em certos tipos de tubérculos. Os fitosteróis
são compostos muito utilizados nas indústrias farmacêuticas, encontrados somente em algumas
plantas, assemelhando-se muito à estrutura molecular do colesterol, contudo, ao contrário do
colesterol, não são absorvidos facilmente pelo organismo humano, o que os tornam compostos
de relevância medicinal. D. balcanica é uma espécie endêmica dos Bálcãs e encontra-se
atualmente protegida (Fodulovicé et al., 1998). Este exemplo serve apenas para evidenciar o
rico patrimônio genético ainda inexplorado dentro do gênero Dioscorea.

Infelizmente, mesmo com toda a importância econômica e cultural que esta cultura
representa para os países tropicais, poucos estudos baseados em marcadores bioquímicos e
moleculares têm sido conduzidos para se entender as relações existentes entre as várias
espécies e a extensão da similaridade genética entre as espécies cultivadas e selvagens de
inhame (Bressan, 2005; Egesi et al., 2006; Tamiru et al, 2008). Consequentemente, agricultores
em alguns países têm relatado o desaparecimento de muitas cultivares o que tem levado a
uma significante erosão genética (Dansi et al., 1997). Entre os fatores que vêm contribuindo
para esta erosão genética estão aqueles que poderiam ser facilmente atribuídos a pestes e
doenças. No Brasil, são poucas as instituições envolvidas com pesquisas relacionadas à cultura
do inhame (Carmo, 2002) mesmo sendo uma cultura de grande importância, principalmente
com relação à agricultura familiar e à agricultura de subsistência, por apresentar alta qualidade
nutritiva e importantes propriedades medicinais, como já relatado.

As modernas técnicas de genética possibilitaram a exploração dos chamados
marcadores de DNA que são extremamente úteis na identificação e caracterização molecular
de indivíduos e no melhoramento genético (Viana et al., 2003). Alguns estudos ainda se
concentram apenas na caracterização da diversidade morfológica. Outros se baseiam em
marcadores isoenzimáticos, os quais foram utilizados para estudos da diversidade genética
em 269 cultivares de D. alata originários do sul do Pacífico, Ásia, África, Caribe e América do
Sul (Lebot et al., 1998), concluindo que muitas cultivares exibiam variações diversas, muito
provavelmente devido ao processo de seleção humana. No Brasil, os marcadores
isoenzimáticos foram usados para o estudo da diversidade genética entre etnovariedades de
D. alata, D. bulbifera, D. cayenensis e D. trifida do Vale do Ribeira (Bressan, 2005), constatando-
se alta variabilidade genética mantida pelos agricultores desta região, sendo que esta
variabilidade não se encontra estruturada no espaço. Já os marcadores RAPD (random
amplified polymorphic DNA) foram utilizados para avaliar a variabilidade intra-específica em
acessos de D. alata originários da Jamaica (Asemota et al., 1996) e em outras espécies de
Dioscorea da África, Ásia e Polinésia (Ramser et al., 1996), caracterizando acessos importantes
de Dioscorea como entre as espécies D. cayenensis/D. rotundata (Hamon & Toure, 1990;
Dansi et al., 2000b).
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A partir destes marcadores, Munõz (2003) conseguiu determinar as distancias genéticas
entre genótipos de D. alata e D.trífida, da coleção de germoplasma do IDIAP (Instituto de
Investigação Agropecuária do Panamá), e da coleção do CATIE (Centro Agronómico Tropical
de Investigación y Enseñanza, Catie).

O marcador AFLP (amplified fragment length polymorphism) foi também utilizado para
avaliar a diversidade genética em D. alata e sua relação com outras nove espécies comestíveis
de Dioscorea (Malapa et al., 2005) e em estudos sobre a domesticação do gênero Dioscorea
(Scarcelli et al., 2006). Egesi et al. (2006), utilizando marcadores AFLP conseguiram demonstrar
que, a partir de 53 acessos de D. alata na África ocidental e central, cada grupo formado era
uma mistura das acessos de origem geográfica diferente, indicando que a geografia não teve
um papel central na diferenciação da espécie.

Os genomas eucarióticos apresentam várias classes de sequências repetidas e uma
delas consiste de sequências em tandem de um a quatro nucleotídeos, sendo denominadas
microssatélites (Litt & Luty, 1989; Ferreira & Gattapaglia, 1998) ou Simple Sequence Repeats
(SSR). As sequências de DNA que flanqueiam estas regiões contendo repetições curtas são
conservadas dentro de uma espécie, permitindo a seleção de primers de PCR (polymerase
chain reaction) que podem ser utilizados para amplificar os SSRs. O polimorfismo no tamanho
dos fragmentos obtidos é devido ao número diferente de repetições de sequências simples.
Fundamentalmente, os SSR têm sido utilizados para estudos dos padrões de segregação
desses marcadores e caracterização de acessos de várias espécies do gênero Dioscorea
(Terauchi & Konuma, 1994; Mignouna et al., 2003a; Mignouna et al., 2003b; Scarcelli et al.,
2005; Hochu et.al, 2006). O desenvolvimento dos locos microssatélites pode se basear no
aproveitamento de primers desenvolvidos para outras espécies, os quais, devido à natureza
conservada das sequências flanqueadoras dos microssatélites, podem ser transferidos de
um grupo para outro. Esta característica é denominada de transferibilidade ou amplificação
heteróloga (Penha, 2007). Vários estudos vêm relatando altas taxas de transferibilidade em
espécies pertencentes ao mesmo gênero (Moretzsohn et al., 2004; Hoshino et al, 2006; Gimenez
et al., 2007). Entretanto, resultados contraditórios foram observados por Roa et al. (2000), em
estudos com mandioca. Tostain et al. (2006) obteve boas taxas no teste de transferibilidade
entre D. alata e outras espécies do gênero Dioscorea. Dentro deste enfoque, de transferibilidade
de marcadores SSR, e com o objetivo de caracterizar espécies cultivadas do gênero Dioscorea
de ocorrência em áreas de agricultura tradicional do Brasil, visando trazer subsídios para a
conservação on farm, podem-se citar novos estudos com espécies como D. trifida (Borges et
al., 2007), D. bulbifera (Kreyci et al, 2008) e D. alata (Siqueira et al, 2009).

Segundo Jatasra & Paroda (1983), a informação precisa sobre a divergência genética
é decisiva para o sucesso de um programa de melhoramento, uma vez que plantas
geneticamente divergentes produzem alto efeito heterótico e, consequentemente, segregantes
desejáveis para os propósitos do programa. Neste sentido, os marcadores moleculares podem
auxiliar nos programas de melhoramento de inhame também no Brasil.

Do que foi relatado, e o que é apresentado na literatura científica, torna-se claro que
trabalhos que envolvem a cultura do inhame, seja para fins de conservação ou de melhoramento,
principalmente no Brasil, são ainda incipientes. A necessidade urgente de uma intervenção do
governo para um conjunto de medidas de auxílio a pesquisadores, extensionistas e agricultores
faz-se necessário por várias razões, sendo o risco de erosão genética, a principal. A diversidade
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das discoreáceas, com uma ampla gama de caracteres morfológicos e moleculares, levam o
estudo do inhame a uma multidisciplinaridade de conhecimentos, que só assim entendidos,
permitirá que esta cultura marginalizada e órfã, se transforme em alternativa e essencial não
só para as comunidades tradicionais mas todos os perfis da sociedade atual.

Agradecimentos: O autor gostaria de agradecer a Prof.a Dr.a Elizabeth Ann Veasey
(ESALQ/USP) pelas contribuições ao manuscrito.
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