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POLO SINDICAL DA BORBOREMA

No dia 27 de setembro de 2001, aconteceu, na 
Associação do Sítio Filgueiras em Solânea, um 
encontro de agricultores e agricultoras que plantam 
inhame. Estavam presentes 55 agricultores de 
Solânea, Lagoa Seca, Remígio e Massaranduba. Eles 
discutiram experiências sobre Banco de Sementes 
Comunitário, capação, consórcios, armazenamento de 
sementes e muito mais.

Banco de Sementes

Capação

No evento, estavam presentes agricultores de três 
Bancos: Filgueiras de Solânea, Caiana de Remígio e o 
Banco de Sementes do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Lagoa Seca.

Margarida e Ailton de Filgueiras e Iraci de Caiana 
apresentaram os trabalhos desenvolvidos nos 
Bancos de suas comunidades. Foi visto que a seca 
reduziu o número de sementes nos bancos. A 
cultura do inhame ainda é novidade para muitos 
agricultores. Mas apesar disso, eles reforçaram a 
importância de se ter banco e mostrando-se 
bastante confiantes no trabalho. Como disse Ailton, 
o banco de sementes é uma coisa muito valiosa que 
eles conseguiram.

Capação é a técnica de se produzir mais sementes de 
inhame. No evento, ela foi ensinada 
por 3 produtores experientes. A 
capação é feita assim: no momento 
da colheita do inhame para o 
comércio, cave bem o batume. Corte 
o inhame deixando um pedaço de 
terra ligado à rama. Abra bem ao 

redor da batata para arrancar todos os inhames com cuidado para 
não quebrar. Depois cubra o batume com terra novamente. Ao fim 
de 90 dias, se a terra ainda estiver um pouco molhada, você pode 
colher a mama para plantar.
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Consórcio do Inhame

Tivemos a oportunidade de visitar o plantio de Arnor. 
Ele planta o inhame em batume com feijão e roça. 
Desta forma, se não colher um, colhe o outro. Arnor 
aprendeu isso em visitas de intercâmbio que fez a Sapé 
e Alhandra. Para fazer isso tem que adubar a terra e 
não repetir todo o ano o plantio no mesmo lugar, se não 
esgota o solo.

Pedro Firmino de Lagoa Seca apresentou também sua 
experiência com consórcio de inhame. Ele mostrou 
que tem uma semente de cará preto que seu pai 
deixou para ele e nunca perdeu. Diante desta 
experiência tão bonita de amor a semente, foram 
debatidas quais variedades de inhame e cará que a 
gente pode encontrar na região.

Japecanga                          São Tomé        Não-me-toque
Liso ou da Costa                 Preto               Babão
Zebu Pernambucano        Preto Rosa      Lambú

                Cará do mato nativo

                                      

       Inhame                                  Cará

Diversidade

Armazenamento da semente

Doenças da semente

José Serrano de Figueiras aprensentou como 
armazena a semente de inhame. Ele empilha todo o 
cará de olho para cima no pé da parede. Depois ele 
coloca areia lavada de rio ou de estrada até cobrir parte 
do inhame. Desta forma não cresce muito a rama. E se 
crescer, deve cortar para plantar. Pode empilhar mais 
de 1 quilo. Não cria lendia e nem apodrece. Ele vem 
guardando suas sementes assim por mais de 10 anos. 
Outra forma de guardar é deixar a semente no roçado, dentro da cova. Na hora de 
plantar você retira e cava as covas e planta novamente.

A casca preta e o inhame 
cabeludo significa que está 

contaminado por um verme que também contamina a terra. Para controlá-los:
. Mudar o local de plantio do inhame a cada dois anos.
. Não plantar sementes contaminadas.
. Plantar crotalária, mamona ou carrapateira e cravo de defunto em consórcio com  
  o inhame para afugentar os vermes.
. Não utilizar veneno. Use produtos naturais.


