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PREFÁCIO
A agricultura familiar camponesa é pautada no uso e 
conservação de variedades e espécies agrícolas como feijão-
comum, mandioca, milho, arroz e muitas outras, e uma ampla e 
importante complexidade sociocultural. Por essa razão, atribui-se 
aos agricultores familiares a conservação da agrobiodiversidade, 
visto que ela em sua trajetória foi e é a mantenedora da 
diversidade agrícola, condição que dá sustentabilidade aos seus 
sistemas produtivos. 

O Catálogo da Diversidade de Feijão-Comum do Estado do Rio de 
Janeiro é resultado de uma pesquisa que buscou compreender 
a relação dos agricultores e agricultoras com as variedades 
de feijão-comum cultivadas. Esse trabalho possibilitou o 
entendimento de uma “cultura” que se sobrepõe a cultura do 
feijoeiro. Uma riqueza de saberes que impacta as relações sociais, 
culturais e econômicas. 
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A elaboração deste Catálogo vai ao encontro de uma realidade 
que há muito não desperta o interesse das instituições públicas 
e suas estatísticas. Dar visibilidade a cultura do feijão-comum 
e às sementes crioulas, implica em valorizar as estratégias 
de produção das unidades familiares, que demonstram 
sustentabilidade. São inúmeras as lições aprendidas com os 
guardiões das sementes que nos ensinam a importância do 
�ò���Ó�)�:���:���ù�1�f�W�ù���:�\���ì�:�1���ù�ì���0�ù�1�f�:�\���f�W�Ò�ò���ì���:�1�Ò�)���ù���ì���ù�1�f���§�ì�:�Í���E�Ó��
uma riqueza de informações resultante da diversidade e com 
adaptações locais.

A diversidade resulta em experiências curiosas adaptadas às 
realidades locais. O nome dado às plantas é uma referência às 
características morfológicas, agronômicas, culturais e ambientais, 
podendo ser também resultado de compartilhamentos. As 
trocas de sementes feitas entre os agricultores, agricultoras, 
�ì�:�0�l�1���ò�Ò�ò�ù�\�È���ù�0�����ù���W�Ò�\�È���:�§�ì���1�Ò�\�È���ù�1�ì�:�1�f�W�:�\���ù�����1�f�ù�W�ì�Ú�0�ë���:�\��
alimentam a biodiversidade e permeiam relações de 
solidariedade, parentesco, resultando em uma rede de 
conhecimentos tradicionais. As técnicas de cultivo e conservação 
decorrem de interações com o sistema de produção voltado à 
segurança alimentar e nutricional da agricultura familiar.

Eu, como extensionista, incentivadora do uso e conservação da 
agrobiodiversidade e da manutenção dos bancos comunitários 
de sementes, considero que dar visibilidade a estas sementes 
representa valorizar um patrimônio que é base da segurança 
alimentar. As variedades de feijão-comum catalogadas 
representam uma escolha do produtor, da família, que os coloca 
numa condição de independência quanto ao que plantar e ao que 
comer. O catálogo é um instrumento que potencializa tudo isso, é  
o registro da história, do amor às sementes. 

Vera Câmara
Extensionista Emater RJ – Duas Barras



Apresentação
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A história deste Catálogo começou com uma tese doutorado 
�ò�ù�\�ù�1�•�:�)�•���ò�Ò���1�Ò���•�-�c�?���ù���V�l�ù���f�ù�•�ù���ì�:�0�:���Ò�)�•�:���Ò�����ò�ù�1�f���§�ì�Ò�ï�è�:���ò�ù��
variedades locais de feijoeiro no estado do Rio de Janeiro. 

No início, a proposta parecia sem sentido, já que muitas pessoas 
não acreditavam que no estado do Rio de Janeiro ainda se produz 
alimentos, muito menos feijão. 

A Embrapa, que já tinha feito um trabalho de coleta e 
���ò�ù�1�f���§�ì�Ò�ï�è�:���ò�ù���Ó�W�ù�Ò�\���ò�ù���T�W�:�ò�l�ï�è�:���ò�ù���•�Ò�W���ù�ò�Ò�ò�ù�\���)�:�ì�Ò���\���ò�ù��
feijoeiro por todo o Brasil, relatou que o estado do Rio de Janeiro 
tinha sido sub-representado durante esse trabalho, dando 
oportunidade para trabalharmos com esse tema. 

Com uma economia altamente dependente dos royalties do 
petróleo, o estado vem vivenciando, desde 2015, uma série de 
�ò���§�ì�l�)�ò�Ò�ò�ù�\���V�l�ù���f�ý�0�����0�T�Ò�ì�f�Ò�ò�:���f�:�ò�Ò���Ò���\�:�ì���ù�ò�Ò�ò�ù���¨�l�0���1�ù�1�\�ù�Í���†�:�W��
isso, muitos debates têm focado no desenvolvimento do estado 
para além das atividades do petróleo. Alternativas econômicas, 



sobretudo para as comunidades fora da capital precisam ser 
apontadas e estimuladas.

A agricultura familiar é responsável pela maior parte dos alimentos 
que são colocados na mesa dos brasileiros todos os dias, e também 
pela conservação de sementes e saberes culturais, que juntos, 
formam um patrimônio que precisa ser conhecido e valorizado. 

Com este Catálogo procuramos dar visibilidade a esses 
agricultores que constroem diariamente uma economia baseada 
na agrobiodiversidade, que ainda é “invisível” para alguns, 
mas que tem e terá cada vez mais um papel relevante no 
desenvolvimento social e cultural das cidades. A bioeconomia 
como fator de desenvolvimento é uma das saídas que trará o 
crescimento econômico aliado à sustentabilidade ambiental. 
A elaboração de políticas públicas que estimulem e valorizem 
o consumo de produtos e marcas locais é uma estratégia já 
utilizada amplamente em várias regiões do mundo, e que pode 
ser replicada nas nossas condições. 

Somos profundamente gratos a todos os agricultores que abriram 
as portas de suas propriedades para que pudéssemos conhecer 
não apenas suas lavouras e sementes, mas suas trajetórias 
de vida. O compromisso desses agricultores com a produção 
de alimentos, e a manutenção de suas tradições culturais 
compartilhadas conosco durante toda a realização deste trabalho 
são exemplos de coragem e resiliência. 

Este Catálogo é uma homenagem a todos aqueles que 
compartilham suas sementes e seus saberes, construindo uma 
rede que garante a sustentabilidade econômica e a segurança 
alimentar de populações. 

Rosana Rodrigues

Professora da Universidade Estadual do Norte 
Fluminense Darcy Ribeiro



A equipe que investigou a diversidade de feijão-comum manejada 
em sistemas agrícolas familiares do estado do Rio de Janeiro, 
percorreu 29 municípios e visitou mais de 150 agricultores. As 
expedições ocorreram entre os anos de 2015 a 2019, com o apoio 
da EMATER-Rio. 

Esse estudo demonstrou que, em todo o estado, o feijão-comum 
é uma cultura-chave dos sistemas agrícolas familiares, produzido 
pela quase totalidade (88%) dos agricultores visitados. A maioria 
�Ú�µ�°���Û���ì�l�)�f���•�Ò�•�Ò���0�Ò���\���ò�ù���l�0�Ò���•�Ò�W���ù�ò�Ò�ò�ù���ù�����:�W�Ò�0���•�ù�W���§�ì�Ò�ò�Ò�\��
famílias conservando até 11 variedades diferentes! O estudo 
�f�Ò�0�ë�ú�0�����ò�ù�1�f���§�ì�:�l���l�0�����Ò�1�ì�:���ò�ù���Ž�ù�0�ù�1�f�ù�\���ò�ù�����ù���#�:�ù���W�:���0�Ò�1�f���ò�:��
ativamente, na comunidade de Tapinoã, município de Araruama. 

Mais de 270 amostras foram coletadas, com grande diversidade 
de cor, forma e tamanho. O feijão do tipo preto, preferido 

Sim, o Rio de Janeiro 
cultiva feijão!

09



�T�ù�)�:���0�ù�W�ì�Ò�ò�:���ì�:�1�\�l�0���ò�:�W���¨�l�0���1�ù�1�\�ù�È���ì�:�W�W�ù�\�T�:�1�ò�ù�l��à 38% da 
diversidade encontrada. Além desse, mais de dez outros tipos 
também estavam sendo produzidos, como os feijões roxinho 
(ou vermelho), pardo, carioca, rajado, amendoim, manteigão, 
mulatinho, branco, amarelo, verde, rosinha e bicolor. 

Em quase todas as regiões, a produção do feijoeiro está voltada 
para a o autoconsumo das famílias e para o abastecimento 
sazonal de feiras e mercados locais. Por essa razão, a 
escolha sobre qual variedade produzir e manter baseia-se, 
majoritariamente, no atendimento dos gostos e preferências 
culinárias dos agricultores (sabor, textura do caldo, tempo de 
cozimento, hábitos alimentares), no desempenho agronômico e 
menos nas exigências do mercado. 

Destaca-se que, quase metade das amostras coletadas era composta 
de mais de um tipo de feijão, ampliando ainda mais a diversidade 
encontrada, por família. No extremo noroeste do estado, essas 
misturas varietais estavam associadas ao hábito alimentar peculiar 
de preparar e consumir os feijões misturados também. 

As famílias relataram que as sementes foram, no geral, obtidas 
nos seus próprios estoques e de trocas ou doações entre 
parentes e vizinhos. Em algumas regiões, observou-se frequente 
aquisição de variedades não-locais, ou seja, de fontes externas 
às comunidades, por meio de doação de órgãos públicos ou 
aquisição em supermercados, na forma de grãos.

No entanto, seguindo uma tendência nacional, a área plantada 
de feijão-comum no estado do Rio de Janeiro tem sofrido 
declínio progressivo, passando de 20 mil a mil hectares, nos 
últimos 30 anos. Esse cenário, provavelmente, tem resultado 
em contínuo desaparecimento da diversidade de feijões 
historicamente manejada pelos agricultores. Além da redução 
da área plantada, nós observamos que as principais ameaças à 
conservação das variedades localmente adaptadas nas regiões 
visitadas foram: i) mudanças no regime de chuvas; ii) políticas 
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agrícolas de distribuição de sementes não-locais e iii) falta de 
apoio das prefeituras no uso de implementos agrícolas, entre 
outros. Por outro lado, as redes sociais de troca de sementes e as 
ações municipais que valorizam as práticas de conservação da 
agrobiodiversidade, foram fundamentais para a conservação de 
grande parte da diversidade encontrada.

Apesar da produção ser subestimada nos levantamentos 
agrícolas municipais, observou-se que a cultura do feijoeiro está 
intrinsicamente relacionada à autonomia e segurança alimentar 
�ò�:�\���Ò���W���ì�l�)�f�:�W�ù�\���¨�l�0���1�ù�1�\�ù�\�È���â���T�W�ù�\�ù�W�•�Ò�ï�è�:���ò�Ò�\���f�W�Ò�ò���ï�R�ù�\���)�:�ì�Ò���\�È��
�ë�ù�0���ì�:�0�:�È���â���ò���•�ù�W�\���§�ì�Ò�ï�è�:���T�W�:�ò�l�f���•�Ò�È���ì�:�0�����0�T�Ò�ì�f�:���ò���W�ù�f�:���ù��
indireto na renda familiar. 

�����ò���•�ù�W�\���ò�Ò�ò�ù���ò�ù�����ù���#�è�:�Þ�ì�:�0�l�0�����ò�ù�1�f���§�ì�Ò�ò�Ò���1�Ò���T�W�ù�\�ù�1�f�ù���T�ù�\�V�l���\�Ò��
foi doada para a UENF, e está sendo conservada em câmara fria. 
A partir desse trabalho, um projeto de extensão e novas pesquisas 
estão se dedicando a apoiar os agricultores na conservação 
desse importante patrimônio genético, e estudar essa diversidade 
que, ao longo de várias gerações, tem evoluído em relação às 
mudanças ambientais e socioeconômicas, sendo selecionada por 
suas qualidades nutricionais, adaptativas e agronômicas.



Mesorregião das 
BAIXADAS LITORÂNEAS
A mesorregião das Baixadas Litorâneas possui uma área de 5.427 km2 e conta com uma 
população aproximada de 267 mil habitantes. É composta por 13 municípios: Ararua-
ma, Armação de Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Cachoeiras de Macacu, Casimiro de 
Abreu, Iguaba Grande, Maricá, Rio Bonito, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia, Saquare-
ma e Silva Jardim. Estes municípios situam-se na costa atlântica ou próximo a esta, com 
�T�W�ù�ò�:�0���1���:���ò�:���ì�)���0�Ò���f�W�:�T���ì�Ò�)���ì�:�0�����1�•�ù�W�1�:���\�ù�ì�:���Ú���€�Û�È���\�ù���l�1�ò�:���ì�)�Ò�\�\���§�ì�Ò�ï�è�:���ò�ù���X�C�T�T�ù�1�Í��
A maior vocação é o turismo, que tem provocado intensa urbanização, conduzindo ao 
fracionamento da terra e a substituição das atividades agropecuárias por loteamentos e 
condomínios. A maioria recebe royalties do petróleo. 

No cenário agrícola, alguns municípios destacam-se com a citricultura (Araruama) e o 
plantio de goiabeiras (Cachoeiras de Macacu). Contudo, prevalecem os sistemas produ-
tivos voltados para o autoconsumo e baixo uso de insumos externos. O feijão-comum é 
uma cultura presente em quase todas as unidades agrícolas, 
voltado majoritariamente para o consumo das famílias e 
comercialização do excedente em feiras locais. No muni-
cípio de Rio das Ostras, no entanto, a produção de feijão-
comum destina-se ao mercado regional e a tradicional 
Festa do Feijão marca o período de colheita.



Roberto dos 
Santos Figueiredo 

(57 anos)
& Margarida da 

Silva Sobrinho 
(64 anos)

Campeiro

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
3 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Doação/PESAGRO

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
8,41 cm

Tamanho da semente
1,11 cm

Massa de 100 
sementes
24,81 g

Motivo para conservar
Para o consumo e não 
perder a variedade

Realce

ARARUAMA
Latitude: 22°43’ 55.32’’S 

Longitude: 42°18’59.08’’O
Altitude: 32m

Tempo de cultivo �í
3 anos 

Forma de obtenção�í
Doação/PESAGRO

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
10,36 cm

Tamanho da semente
1,24 cm

Massa de 100 
sementes
29,95 g

Motivo para 
conservar
Para não perder a 
variedade

Carioca da Aldeia

Tempo de cultivo �í
4 anos

Forma de obtenção�í
Doação/agricultores

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
8,87 cm

Tamanho da semente
0,98 cm

Massa de 100 
sementes
18,36 g

Motivo para conservar
Para não perder a 
variedade

Pingo de Ouro 

Tempo de cultivo �í
4 anos

Forma de obtenção�í
Doação/agricultores

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
8,35 cm

Tamanho da semente
1,17 cm 

Massa de 100 
sementes
22,7 g

Motivo para conservar
Para não perder a 
variedade
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Guardiões do banco de sementes da 
comunidade de Tapinoã



ARARUAMA

Xodó de Tapinoã

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
6 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Não informado

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
9,04 cm

Tamanho da semente
1,09 cm

Massa de 100 
sementes
26,36 g

Motivo para conservar
Adaptada às 
condições da 
comunidade

Xamego

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
3 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Doação/ PESAGRO

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
9,31 cm

Tamanho da semente
1,00 cm

Massa de 100 
sementes
21,91 g

Motivo para conservar
Adaptada às 
condições da 
comunidade

Cor sim – cor não

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
2 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Doação/agricultores

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
9,66 cm

Tamanho da semente
1,20 cm

Massa de 100 
sementes
32,02 g

Motivo para conservar
Para não perder a 
variedade

Roberto dos Santos 
Figueiredo 
& Margarida da Silva 
Sobrinho 
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Negão da Aldeia

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
3 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Da comunidade de 
Aldeia Velha

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Em caracterização

Tamanho da vagem
Em caracterização

Tamanho da semente
Em caracterização

Massa de 100 
sementes
Em caracterização

Motivo para conservar
Para não perder a 
variedade



Roberto dos Santos Figueiredo 
& Margarida da Silva Sobrinho 

Uirapuru

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
3 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Doação/PESAGRO

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
9,45 cm

Tamanho da semente
1,04 cm

Massa de 100 
sementes
23,8 g

Motivo para conservar
Para não perder a 
variedade

ARARUAMA
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Radiante

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Não informado

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Não informado

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Em caracterização

Tamanho da vagem
Em caracterização

Tamanho da semente
4,24 cm

Massa de 100 
sementes
25,80 g

Motivo para conservar
Para não perder a 
variedade

Variedades do banco comunitário de 
feijão-comum de Tapinoã



ARARUAMA

Esplendor

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
3 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Doação/PESAGRO

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
8,27 cm

Tamanho da semente
1,11 cm

Massa de 100 
sementes
25,64 g

Motivo para conservar
Para não perder a 
variedade

Caldeirão 
Itinga

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
3 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Feira de troca/Itinga-
MG

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Em caracterização

Tamanho da vagem
Em caracterização

Tamanho da semente
 0,85 cm

Massa de 100 sementes
Em caracterização

Motivo para conservar
Para não perder a 
variedade

Capixaba

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
3 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Doação/Espírito Santo

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Em caracterização

Tamanho da vagem
Em caracterização

Tamanho da semente
1,04 cm

Massa de 100 
sementes
22 g

Motivo para conservar
Para não perder a 
variedade
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Roberto dos Santos Figueiredo & Margarida da Silva Sobrinho 

Balinha de 
Lumiar

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
3 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Doação/pastor

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Em caracterização

Tamanho da vagem
Em caracterização

Tamanho da semente
1,16 cm

Massa de 100 
sementes
Em caracterização

Motivo para conservar
Para não perder a 
variedade



ARARUAMA
Latitude: 22°42’38.93’’S

 Longitude: 42°19’18.07’’O
Altitude: 34m
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�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
6 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
�E�ù�W�Ò�1�ï�Ò���ò�ù�����Ò�0���)���Ò

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Hélio José Ribeiro (64 anos)  
& Bonifácia Oliveira Ribeiro 
(69 anos)

Tamanho da vagem
8, 74 cm

Tamanho da semente
1,01 cm

Massa de 100 
sementes
20,62 g

Motivo para 
conservar
“Rende bem e tem 
um caldo bem 
babento”.

Oito e Nove

“Chamamos esse feijão 
de ‘oito e nove’ 

porque a vagem 
dá oito ou 

nove grãos”.

Aluirdes de Santos Teixeira 
(65 anos) 
& André Claudino Teixeira 
(70 anos)

Latitude: 20°45’15.78’’S
Longitude: 42°18’38.78’’O
Altitude: 43m

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
6 anos

Forma de obtenção
���Ò�1�ì�:���ì�:�0�l�1���f�Ó�W���:�í

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
9,04 cm

Tamanho da semente
1,09 cm

Massa de 100 
sementes
26,36 g

Motivo para 
conservar
“Tem a goma boa e 
cozinha bem”

Xodó 



ARARUAMA
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�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
6 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Banco comunitário

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
9,04 cm

Tamanho da semente
1,09 cm

Massa de 100 
sementes
26,36 g

Motivo para conservar
Não informado

Edna dos Santos Sobrinho 
(55 anos)
& Arthur Muniz Laranja (71 anos)

Xodó de 
Tapinoã

�í

Latitude: 22°43’57.31’’S
Longitude: 42°18’14.58’’O
Altitude: 39m



CASIMIRO DE ABREU

19

Edésio Luis Vieira da Silva 
(50 anos)

Balinha

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Não informado

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
�E�ù�W�Ò�1�ï�Ò���ò�ù�����Ò�0���)���Ò

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
9,86 cm

Tamanho da semente
1,02 cm

Massa de 100 
sementes
24,98 g

Motivo para conservar
“Macio e tem o caldo 
grosso”
�í

Sem nome

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Não informado

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Doação/agricultores

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
9,13 cm

Tamanho da semente
1,10 cm

Massa de 100 
sementes
28,47 g

Motivo para conservar
�í�c�è�:�����1���:�W�0�Ò�ò�:

“O feijão Balinha é macio e tem o 
caldo grosso.”

Latitude: 22°33’12.67” S
 Longitude: 42°14’51.60” O

Altitude: 690 m
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Latitude: 22 º31’40.58”S
Longitude: 42 º 14’14.43’’O
Altitude: 11m

Preto Combrasil

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Não informado

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Compra/comércio

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Em caracterização

Tamanho da vagem
Em caracterização

Tamanho da semente
1,19 cm

Massa de 100 
sementes
30,20 g

Motivo para conservar
“Vende mais”

Maria Rosalina Heringer 
Tavares (45 anos)

Colorido 
Subamostra 1

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Não informado

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Doação/agricultores

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
9,30 cm

Tamanho da semente
1,06 cm

Massa de 100 
sementes
24,67 g

Motivo para conservar
Não informado

Subamostra 2

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Não informado

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Não informado

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
8,88 cm

Tamanho da semente
1,11 cm 

Massa de 100 
sementes

17,43 g

Motivo para conservar
Não informado

Em muitos casos, 
as amostras 

doadas pelos 
agricultores 
tratavam-se 
de misturas 

varietais.
Estas misturas 

estão 
representadas 

por setas, 
reunindo os 

diferentes 
tipos de feijão 
(subamostras) 

que compunham 
as amostras 
e que foram 

caracterizadas 
separadamente.
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Latitude: 22º28’03.91”S
 Longitude: 42º08’54.78’’O

Altitude: 24m

CASIMIRO DE ABREU

Marineide de Castro Rodrigues
(46 anos) 

“Cultivo o feijão solteiro 
bem adensado. 

Assim, não preciso capinar”

Lenício Cândido da Silva
(42 anos)

Latitude: 22°28’51.27”S
Longitude: 42°13’06.79”O
Altitude: 11m

Vermelho

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Não informado

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Doação/vizinhos

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
9,37 cm 

Tamanho da semente
1,14 cm

Massa de 100 
sementes
23,03 g

Motivo para conservar
“Vende mais”

Preto

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Não informado

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Doação/vizinhos

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Em caracterização

Tamanho da vagem
Em caracterização

Tamanho da semente
1,16 cm

Massa de 100 
sementes
27,50 g

Motivo para conservar
“Vende mais”

Xodó

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Não informado

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Doação/prefeitura

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
9,80 cm 

Tamanho da semente
1,12 cm

Massa de 100 
sementes
29,55 g

Motivo para conservar
Fácil de cozinhar

Pitanga

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Não informado

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Doação/prefeitura

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Em caracterização

Tamanho da vagem
Em caracterização

Tamanho da semente
1,05 cm

Massa de 100 
sementes
26,10 g

Motivo para conservar
Não informado
�í
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Latitude: 22°25’21.31”S
Longitude: 41°55’56.10’’O
Altitude: 13m

Amendoim

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
3 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Doação/parentes de 
outro estado

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Em caracterização

Tamanho da vagem
9,83 cm

Tamanho da semente
1,24 cm

Massa de 100 
sementes
10,74 g

Motivo para conservar
Não informado

Cavalo

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
3 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Doação/parentes de 
outro estado

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Rosa

Tamanho da vagem
11,81 cm

Tamanho da semente
1,37 cm

Massa de 100 
sementes
31,13 g

Motivo para conservar
Não informado

Júlio César Rosa Rodrigues



SILVA JARDIM
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Latitude: 22 º 33’12.79”S
 Longitude: 42 º 14’13.12’’O

Altitude: 9m

Mulatinho Pardo

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
2 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Doação/Prefeitura

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
9,18 cm

Tamanho da semente
1,16 cm

Massa de 100 
sementes
27,11 g

Motivo para conservar
Não informado

Preto Esplendor

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
2 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Doação/Prefeitura

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
8,66 cm 

Tamanho da semente
1,05 cm

Massa de 100 
sementes
20,33 g

Motivo para conservar
Não informado

Denise Pereira de Araújo 
(51 anos)



SILVA JARDIM
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BRS Embaixador

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
3 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Doação/Prefeitura

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
9,46 cm

Tamanho da semente
1,57 cm

Massa de 100 
sementes
26,82 g

Motivo para conservar
Não informado

Carioca Horizonte

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Não informado

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Doação/Prefeitura

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
9,51 cm

Tamanho da semente
1,24 cm

Massa de 100 
sementes
24,56 g

Motivo para conservar
Não informado

Denise 
Pereira de 
Araújo 

Carioca Preto

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Não informado

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Doação/agricultores

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Em caracterização

Tamanho da vagem
Em caracterização

Tamanho da semente
1,12 cm

Massa de 100 
sementes
27,3 g

Motivo para conservar
Não informado
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Mesorregião
CENTRO FLUMINENSE
O Centro Fluminense reúne 16 municípios: Areal, Bom Jardim, Cantagalo, Carmo, Comen-
dador Levy Gasparian, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Nova Friburgo, Paraíba do Sul, 
Sumidouro, Santa Maria Madalena, Sapucaia, São Sebastião do Alto, Trajano de Morais, 
e Três Rios. Esta mesorregião possui uma área de 6.823 km2 e aproximadamente 481 mil 
habitantes. Predominam os clima subtropical de altitude (Cwb) e subtropical úmido de 
inverno seco (Cwa), com temperatura média anual de 18°C e altitudes que podem ultra-
passar de 2.300 metros. É a região mais fria do estado do Rio de Janeiro e uma das mais 
frias da região Sudeste. O Centro Fluminense é marcado pela colonização europeia (suí-
ços, alemães e ingleses).

Quanto ao setor agropecuário, o percentual da área ocupada com lavouras é relativa-
mente maior do que nas demais regiões, com forte presença de lavouras temporárias. 
A produção agrícola de base familiar, centrada em pequenos estabelecimentos, está 
voltada para a produção intensiva e especializada de olerícolas, compondo o 
Cinturão Verde da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O fei-
jão-comum é cultivado para o consumo dos grãos e das vagens. 
Juntamente com o milho, a mandioca e outras culturas, a 
produção do feijoeiro está voltada majoritariamente para 
o autoconsumo dos agricultores e comercialização do ex-
cedente em feiras e mercados locais. Outra importante ati-
vidade econômica da região é o turismo rural em sintonia 
com a produção familiar.
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Latitude: 22°06’38.12”S
Longitude: 42°19’39.18’’O
Altitude: 607m

Isaura Daniel de 
Andrade (56 anos)

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Não informado

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Compra/ comércio

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
10,24 cm

Preto

Tamanho da semente
1,07 cm

Massa de 100 
sementes
23,50 g

Motivo para 
conservar
Não informado

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Não informado

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
�E�ù�W�ò�Ò�ò�Ò���ò�:�\���T�Ò���\

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
10,09 cm

Preto

Tamanho da semente
1,15 cm

Massa de 100 
sementes
24,34 g

Motivo para 
conservar
“Precoce e o caldo é 
bom”

Carlos Luiz da Silva 
Bonilha (39 anos)



CORDEIRO
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Latitude: 22°06’41.23”S
 Longitude: 42°19’47.96’’O

Altitude: 624m

Vale do Bom Sucesso

João Batista Juvenço 
(68 anos)

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Menos de 1 ano

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Doação/vizinho

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
9,81 cm

Chocolate

Tamanho da semente
1,00 cm

Massa de 100 
sementes
26,12 g

Motivo para 
conservar
“Bom para vender”



CORDEIRO
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Latitude: 22°06’56.66”S
Longitude: 42°19’47.12’’O
Altitude: 619m

Otacílio de Souza
(84 anos)

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
3 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Doação/parentes

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
10,09 cm

Preto

Tamanho da semente
1,15 cm

Massa de 100 
sementes
24,34 g

Motivo para 
conservar
“Vende melhor“

Feijão consorciado com milho e taro.
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Latitude: 22°05’54.55”S
 Longitude: 42°20’02.60’’O

Altitude: 635m

Preto

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
1 ano

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Compra/ comércio

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
10,71 cm

Tamanho da semente
1,11 cm

Massa de 100 sementes
23,75 g

Motivo para conservar
“Vende mais”
�í

Vagem

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Não informado

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Não informado

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
22,13 cm

Tamanho da semente
1,62 cm

Massa de 100 sementes
25,85 g

Motivo para conservar
Não informado

José Carlos Daniel (65) & 
Maria do Carmo 
Souza Daniel (54)



Tiago 
Oliveira da 
Costa 
(34 anos)

DUAS BARRAS
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Latitude: 22° 07’ 08 55”S
Longitude: 42º 30’17 55’’O
Altitude: 683m

Panela cheia
Subamostra 1

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
40 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Troca/Vizinhos

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
11,02 cm

Tamanho da semente
0,93 cm

Massa de 100 
sementes
19,33 g

Motivo para conservar
“Bom para comer e 
produz bem”

 
Subamostra 2

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
10,50 m

Tamanho da semente
0,93 cm

Massa de 100 
sementes
24,66 g

 
Subamostra 3

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
10,79 cm

Tamanho da semente
1,08 cm

Massa de 100 
sementes
28,59 g

�í

 
Subamostra 5

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
10,60 cm

Tamanho da semente
0,98 cm

Massa de 100 
sementes
25,54 g

�í

Amostra 
composta 

por mistura 
varietal.



DUAS BARRAS

31

Sem nome

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Não informado

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Não informado

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
11,74 cm

Tamanho da semente
0,99 cm

Massa de 100 
sementes
23,46 g

Motivo para conservar
Não informado

Paulista

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Não informado

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Não informado

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
11,73 cm

Tamanho da semente
0,99 cm

Massa de 100 
sementes
25,60 g

Motivo para conservar
Não informado

Tiago Oliveira 
da Costa 

 
Subamostra 6

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
10,52 cm

Tamanho da semente
1,06 cm

Massa de 100 
sementes

29,43 g

�í



Preto 60 dias

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Não informado

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Não informado

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
9,35 cm

Tamanho da semente
1,11 cm

Massa de 100 
sementes
29,81 g

Motivo para conservar
Não informado

Macarrão
preferido

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Não informado

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Não informado

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
18,20 cm

Tamanho da semente
1,34 cm

Massa de 100 
sementes
33,29 g

Motivo para 
conservar
Não informado

DUAS BARRAS

32

Tiago Oliveira da Costa 

Carioquinha

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
5 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Compra/comércio

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Rosa

Tamanho da vagem
11,96 cm

Tamanho da semente
1,41 cm

Massa de 100 sementes
43,86 g

Motivo para conservar
Não informado

Feijão vagem

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
5 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Compra/comércio

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
21,47 cm

Tamanho da semente
1,30 cm

Massa de 100 sementes
36,98 g

Motivo para conservar
�í�c�è�:�����1���:�W�0�Ò�ò�:

Adalton Luiz Gonçalves (58 anos)

DUAS BARRAS
Latitude: 22°24’8.57”S

 Longitude: 42°31’50.82’O
Altitude: 619m



DUAS BARRAS

Vermelhinho

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
5 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Troca

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
11,53 cm

Tamanho da semente
1,06 cm 

Massa de 100 
sementes
26,16 g

Motivo para conservar
“Gostoso com jiló”

Vermelho

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Não informado

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Não informado

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
11,91 cm

Tamanho da semente
1,00 cm

Massa de 100 
sementes
21,84 g

Motivo para conservar
Não informado

Macarrão

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Não informado

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Não informado

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
13,27 cm

Tamanho da semente
1,34 cm

Massa de 100 
sementes
22,52 g

Motivo para conservar
Não informado

Roseli Elizabete 
Gonçalves Abib

(57 anos)

33

Latitude: 22°24’8.57”S
 Longitude: 42°31’50.82’’O

Altitude: 619m



Bananeira
Subamostra 1

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Não informado

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Feiras de troca

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Rosa

Tamanho da vagem
11,34 cm

Tamanho da semente
1,37 cm

Massa de 100 
sementes
43,41 g

Motivo para conservar
Conservar as 
variedades

Mistura 
Subamostra 1

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Não informado

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Feiras de trocas

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Rosa

Tamanho da vagem
9,67 cm

Tamanho da semente
1,09 cm

Massa de 100 sementes
31,68 g

Motivo para conservar
Conservar as 
variedades

 
Subamostra 2

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Rosa

Tamanho da vagem
11,98 cm

Tamanho da semente
1,44 cm

Massa de 100 
sementes
45,81 g

 
Subamostra 3

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
14,47 cm

Tamanho da semente
1,45 cm

Massa de 100 
sementes

45,53 g

DUAS BARRAS
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Latitude: 22°04’29.91”S
Longitude: 42°22’57.8’’O
Altitude: 690m

Thaís 
Wermelinger 
Albuquerque 
(36 anos)
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DUAS BARRAS

35

Feijão de 
vagem

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Não informado

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Feiras de troca

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
20,07 cm

Tamanho da semente
1,53 cm

Massa de 100 
sementes
39,39 g

Motivo para conservar
Não perder a 
variedade

Preto

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Não informado

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Troca/Vizinhos

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
15,29 cm

Tamanho da semente
1,36 cm

Massa de 100 
sementes
27,27 g

Motivo para conservar
Não perder a 
variedade

Xodó

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Não informado

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Troca/Vizinhos

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
10,36 cm

Tamanho da semente
1,05 cm

Massa de 100 
sementes
28,14 g

Motivo para conservar
Não perder a 
variedade

Cor-sim Cor-não

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Não informado

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Feiras de troca

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
10,73 cm

Tamanho da semente
1,20 cm

Massa de 100 
sementes
33,34 g

Motivo para conservar
Não perder a 
variedade

Thaís Wermelinger Albuquerque 



Preto Miúdo

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
21 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Compra/comércio

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
9,42 cm

Tamanho da semente
0,93 cm

Massa de 100 
sementes
17,28 g

Motivo para conservar
“Bom para comer”

Vermelho 
Grande

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Não informado

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Compra/comércio

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Rosa

Tamanho da vagem
13,98 cm

Tamanho da semente
1,64 cm

Massa de 100 
sementes
37,90 g

Motivo para conservar
�í�c�è�:�����1���:�W�0�Ò�ò�:

Vermelho 
Miúdo

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Não informado

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Não informado

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
11,22 cm

Tamanho da semente
1,09 cm

Massa de 100 
sementes
32,51 g

Motivo para conservar
Não informado

DUAS BARRAS

36

Latitude: 22°07’03.08”S
Longitude: 42°30’48.62”O
Altitude: 672 m

Antônio 
Vieira de 
Souza 
(66 anos)



SUMIDOURO

Preto

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Mais de 10 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Não informado

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
9,51 cm

Tamanho da semente
0,91 cm

Massa de 100 
sementes
21,30 g

Motivo para conservar
Não informado

Latitude: 22°01’16.5”S
Longitude: 42°39’38.6’’O
Altitude: 277 m

37

Latitude: 22° 6’12.60”S
 Longitude: 42° 39’ 19.97’’O

Altitude: 560 m

Darwin 
Marques Gaspar 

(87 anos) 
In memoriam

Élcio da 
Silva Monteiro

(65 anos)

Cote
Subamostra 2

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
15 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Não informado

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
11,04 cm

Tamanho da semente
1,13 cm

Massa de 100 
sementes
25,68 g

Motivo para conservar
Não informado

 
Subamostra 3

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Não informado

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Não informado

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
11,10 cm

Tamanho da semente
1,12 cm

Massa de 100 
sementes
25,57 g

Motivo para conservar
Não informado
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Copa

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
10 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
�E�ù�W�ò�Ò�ò�Ò�Ó�T�Ò���\

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
 11,11 cm

Tamanho da semente
 1,04 cm

Massa de 100 sementes
 25,57 g

Motivo para conservar
“Caldo bom, 
chocolate”

Carioca

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Não informado

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Não informado

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
 11,69 cm

Tamanho da semente
 1,08 cm

Massa de 100 
sementes
 32,86 g

Motivo para conservar
Não informado

Limeira Novo

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Não informado

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Não informado

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
 11,38 cm

Tamanho da semente
 1,05 cm

Massa de 100 
sementes
 26,04 g

Motivo para conservar
�c�è�:�����1���:�W�0�Ò�ò�:�í

Pé-de-Ouro

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Não informado

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Não informado

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
 22,51 cm

Tamanho da semente
 1,55 cm

Massa de 100 
sementes
 43,85 g

Motivo para conservar
Não informado

BOM JARDIM

38

Latitude: 22°15‘ 43.44”S
Longitude: 42°19’ 54.84’’O
Altitude: 770 m

Maria Tarcila Tardim Stutz 
(65 anos)



BOM JARDIM

39

Branco

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
10 anos

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
12,23 cm

Tamanho da semente
1,77 cm 

Massa de 100 
sementes
60,45 g

Motivo para 
conservar
Não informado

�í

Manteigão

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
4 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Troca/Vizinhos

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
11,46 cm

Tamanho da semente
 1,64 cm

Massa de 100 
sementes
49,75 g

Motivo para conservar
�å���:�0���T�Ò�W�Ò���ì�:�0�ù�W�æ�í

Rajadinho

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Não informado

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Troca/Vizinhos

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Rosa

Tamanho da vagem
 10,62 cm

Tamanho da semente
 1,21 cm

Massa de 100 
sementes
 38,01 g

Motivo para conservar
Não informado

Vagem

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Não informado

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Não informado

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
 11,43 cm

Tamanho da semente
 1,52 cm

Massa de 100 
sementes
47,22 g

Motivo para conservar
Não informado
�í

Latitude: 22°15’ 17.55’’ S
Longitude: 42°19’50.46’’ O
Altitude: 740 m

Lindomar
Baloneker 
(43 anos)

Antônio Carlos dos Santos
(64 anos)



NOVA FRIBURGO

40

Latitude: 22°15’11.21‘’S
Longitude:���í�³�±� �²�¸�è�±�¯�Í�³�¯�ç�è�l
Altitude: 1093m

Nilton José da Rosa (67 anos) 
& Ana Beatriz da Silva Rosa 
(63 anos)

Maurino Pires Soares (78 idade)
& Maria Gravina Soares (77 anos) 

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Não informado

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Doação/agricultores

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
 10,46 cm

Vermelhinho
Subamostra 3

Tamanho da semente
 1,12 cm 

Massa de 100 
sementes
 29,75 g

Motivo para 
conservar
Não informado

Latitude: 22°15’20.00’’ 
 Longitude: 42°39’45.20’’ 

Altitude: 1047 m

Tempo de cultivo
�µ���Ò�1�:�\�í

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Troca/Vizinhos

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
�í�¸�È�´�¯���ì�0

Preto
Subamostra 2

Tamanho da semente
1,12 cm

Massa de 100 
sementes
�í�±�µ�È�¯�¶����

Motivo para 
conservar
Não informado



NOVA FRIBURGO

Tico-Tico

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Menos de 1 ano

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Doação/agricultores

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Rosa

Tamanho da vagem
9,27 cm

Tamanho da semente
1,15 cm 

Massa de 100 
sementes
33,91 g

Motivo para conservar
“Bom para comer”
�í

Preto

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Menos de 1 ano

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Compra/comércio

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
10,19 cm

Tamanho da semente
1,01 cm

Massa de 100 
sementes
22,55 g

Motivo para conservar
“Caldo vermelho”
�í

Manteiga

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
2 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Compra/vizinho

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
20,73 cm

Tamanho da semente
1,51 cm

Massa de 100 
sementes
41,94 g

Motivo para conservar
Não informado

41

Latitude: 22°15’48.20’’S
 Longitude:���í�³�±� �²�¸�è�°�²�Í�±�¯�è�è�í�l

Altitude: 1054m

Manoel Carlos da Silva 
(68 anos)

& Georgina da Cruz Silva
   (58 anos)



Vermelhinho

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Não informado

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Compra/comércio

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
10,94 cm

Tamanho da semente
1,02 cm

Massa de 100 
sementes
28,11 g

Motivo para conservar
“Saboroso”
�í

Riscadinho

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Não informado

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Compra/comércio

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
 11,07 cm

Tamanho da semente
 1,02 cm

Massa de 100 
sementes
 28,14 g

Motivo para conservar
Não informado
�í

NOVA FRIBURGO

42

Manoel Carlos da Silva 
(68 anos)
& Georgina da Cruz Silva
 (58 anos)



NOVA FRIBURGO

Vermelhinho

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
13 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
�E�ù�W�Ò�1�ï�Ò���?�Ò�0���)���Ò

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
11,45 cm

Tamanho da semente
1,00 cm

Massa de 100 
sementes
24,76 g

Motivo para conservar
“Tradição e sabor”

Macarrão

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
10 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
�E�ù�W�Ò�1�ï�Ò���?�Ò�0���)���Ò

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
21,00 cm

Tamanho da semente
�í�°�È�²�´���ì�0

Massa de 100 
sementes
�í���²�³�È�´�³����

Motivo para conservar
Não informado

43

Latitude: 22°15’30.00”S
 Longitude:���í�í�³�±� �²�·�è�´�°�Í�°�¯�è�è�l�í

Altitude: 1073m

Nilsilene de Melo 
Barbosa (58 anos)
& José Francisco 
Barbosa (67 anos)



Preto

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
1 ano

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Compra/comércio

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
9,99 cm

Tamanho da semente
 1,01 cm

Massa de 100 
sementes
 24,50 g

Motivo para conservar
“Bom para comer e 
para vender”

Vermelho
Subamostra 1

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
1 ano

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Compra/comércio

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Rosa 

Tamanho da vagem
12,96 cm

Tamanho da semente
 1,36 cm

Massa de 100 sementes
 40,18 g

Motivo para conservar
“Bom para comer e 
para vender”
�í

 
Subamostra 2

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
 10,10 cm

Tamanho da semente
 0,94 cm

Massa de 100 
sementes

 22,55 g

�í

SANTA MARIA MADALENA

44

Latitude: 22°00’44.95”S
Longitude: 42°06’50.44”O
Altitude: 254 m

Gilza Maria Lima
de Oliveira da Silva
(46 anos)

Amostra 
composta 

por mistura 
varietal.



SANTA MARIA MADALENA

Preto
Subamostra 1

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
1 ano

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Doação/PESAGRO

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
 11,06 cm

Tamanho da semente
 1,17 cm

Massa de 100 
sementes
 31,16 g

Motivo para conservar
“Mais procurado”
�í

Feijão de Vagem

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
1 ano

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Doação/PESAGRO

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
 20,41 cm

Tamanho da semente
1,52 cm

Massa de 100 
sementes
 37,82 g

Motivo para conservar
Não informado
�í

45

Latitude: 21°57’22.16”S
 Longitude:���í�³�°� �´�¸�æ�¯�²�Í�·�´�æ�l

Altitude: 623 m

Antônio Francisco 
Lopes Pontes 

(60 anos)



SANTA MARIA MADALENA

46

Latitude: 21°57’47.62”S
Longitude: 41°59’49.13”O
Altitude: 624 m

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
1 ano

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Doação/PESAGRO

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
 11,20 cm

Preto
Subamostra 1

Tamanho da semente
0,96 cm

Massa de 100 
sementes
 19,18 g

Motivo para 
conservar
“Gostoso”
�í

João Francisco Passos Machado
(62 anos)



SANTA MARIA MADALENA

Preto

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
17 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Troca/Vizinhos

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
 8,60 cm

Tamanho da semente
0,95 cm

Massa de 100 
sementes

 24,93 g

Motivo para conservar
Não informado

�í

47

Latitude: 22°01’55.61”S
 Longitude:���í���³�±� �¯�¶�è�²�¯�Í�±�´�æ�l

Altitude: 376 m

Zilto dos Santos 
(73 anos)

& Vera  Regina 
de Oliveira



Tico-Tico

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Não informado

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Trocadas com vizinhos

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
 12,20 cm

Tamanho da semente
 1,11 cm 

Massa de 100 
sementes
31,56 g

Motivo para conservar
Não informado

Manteigão

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Não informado

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Não informado

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
 12,36 cm

Tamanho da semente
 1,47 cm

Massa de 100 
sementes
 42,79 g

Motivo para conservar
Não informado

Preto Tradicional

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Não informado

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Não informado

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
 7,55 cm

Tamanho da semente
 1,03 cm

Massa de 100 
sementes
 20,01 g

Motivo para conservar
Não informado

Vermelho

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Não informado

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Não informado

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
 11,62 cm

Tamanho da semente
 1,01 cm

Massa de 100 
sementes
 23,02 g

Motivo para conservar
Não informado

TERESÓPOLIS

48

Latitude: 22°21’33.44”S
Longitude: 42°57’30.60”O
Altitude: 774 m

Altair Augusto Tavares (73 anos)



TERESÓPOLIS

Mersol

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Não informado

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Não informado

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Rosa

Tamanho da vagem
13,68 cm

Tamanho da semente
 1,64 cm 

Massa de 100 
sementes
 54,69 g

Motivo para conservar
Não informado

Tico-Tico

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
4 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Troca/Vizinhos

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Rosa

Tamanho da vagem
10,26 cm

Tamanho da semente
 1,19 cm

Massa de 100 sementes
 34,02 g

Motivo para conservar
“Tem boa aceitação dos 
consumidores”

Preto

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Não informado

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Troca/Vizinhos

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
 12,54 cm

Tamanho da semente
 1,48 cm

Massa de 100 sementes
 42,28 g

Motivo para conservar
Não informado

49

Latitude: 22°19’02.01”S
 Longitude:���í�³�±� �´�µ�è�°�³�Í�°�¸�æ�l

Altitude: 742 m

Jorge Nogueira
 (73 anos)

In memoriam

Roberto Carlos Ferrari (51 anos)

Latitude: 22°18’06.50”S
Longitude: 42°46’52.52”O
Altitude: 1095 m



Vermelho

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
1 ano

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Doação/agricultores

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
 11,25 cm

Tamanho da semente
 1,11 cm 

Massa de 100 
sementes
 29,26 g

Motivo para conservar
“Saboroso”

Tico-Tico

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Não informado

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Não informado

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Rosa

Tamanho da vagem
 9,11 cm

Tamanho da semente
 1,16 cm

Massa de 100 
sementes
 31,52 g

Motivo para conservar
Não informado

Vermelho

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Não informado

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Não informado

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Rosa

Tamanho da vagem
 13,41 cm

Tamanho da semente
 1,48 cm

Massa de 100 
sementes
 46,48 g

Motivo para conservar
Não informado

Teresópolis

50

Latitude: 22°17’26.78”S
Longitude: 42°46’39.96”O
Altitude: 985 m

Jandira Martuchelli Nogueira
(74 anos)



51

Mesorregião
NOROESTE FLUMINENSE
A mesorregião Noroeste Fluminense possui uma área de 5.373 km2, com aproximada-
mente 317 mil habitantes. É composta pelos seguintes municípios: Aperibé, Bom Jesus de 
Itabapoana, Cambuci, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, 
Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá e Varre-Sai.

���l���ì�ù�1�Ó�W���:���Ò���W�:�T�ù�ì�l�Ó�W���:���ú���ë�Ò�\�f�Ò�1�f�ù���ò���•�ù�W�\���§�ì�Ò�ò�:�È���ì�:�0���ò�ù�\�f�Ò�V�l�ù���T�Ò�W�Ò���Ò���T�ù�ì�l�Ó�W���Ò���)�ù���f�ù���W�Ò�È��
especialmente em Laje do Muriaé, Italva, Itaperuna e Santo Antônio de Pádua. Em Var-
re-Sai e Porciúncula a principal atividade agrícola é a produção de café. Cambuci é um 
importante produtor de olerícolas.

Em todos os municípios, a produção de culturas destinadas ao autoconsumo dos agricul-
tores e comercialização em mercados locais é a realizada em sistemas tradicionais, com 
baixo uso de insumos externos. O feijão-comum é uma cultura presente em quase todas 
as unidades agrícolas, cultivado nas bordas e entrelinhas do café e das hortas comer-
ciais.

 



Preto
Subamostra 1

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
16 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Compra/agricultores

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
10,05 cm

Tamanho da semente
0,93 cm 

Massa de 100 
sementes
22,14 g

Motivo para conservar
Não informado

Vermelho

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
16 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Compra/vizinhos

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
11,67 cm

Tamanho da semente
1,11 cm 

Massa de 100 
sementes
26,07 g

Motivo para conservar
‘Bom para fazer 
feijoada, desmancha”
�í

Carioca

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Não informado

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Não informado

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
10,24 cm

Tamanho da semente
1,04 cm 

Massa de 100 
sementes
25,25 g

Motivo para conservar
�c�è�:�����1���:�W�0�Ò�ò�:�í

CAMBUCI

52

Latitude: 21º 25’09.42” S
Longitude: 41º 54’14.96’’O
Altitude: 435m

Maria Amélia Ney Bom Pires
(55 anos)

Cultiva na 
borda da 

lavoura de 
tomate, 

pimentão e 
berinjela.



Marcos André 
de França Dias

(39 anos)

CAMBUCI

Vermelho rajado

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
1 ano

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Doação/agricultores

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Rosa

Tamanho da vagem
11,26 cm

Tamanho da semente
1,20 cm

Massa de 100 
sementes
25,00 g

Motivo para conservar
“Bom com pé de 
porco”
�í

Vermelho

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
1 ano

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Compra/comércio

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
11,36 cm

Tamanho da semente
1,15 cm

Massa de 100 
sementes
28,28 g

Motivo para conservar
“Para variar”
�í

Preto

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
1 ano

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Troca/vizinhos

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
10,46 cm

Tamanho da semente
1,01 cm

Massa de 100 
sementes
20,21 g

Motivo para conservar
�í�c�è�:�����1���:�W�0�Ò�ò�:

53

Latitude: 21°28’29.64’’S
 Longitude:���í�³�°� �´�µ�è�°�µ�Í�³�µ�è�è�l

Altitude: 507m

Cultiva, em 
média, um 

hectare 
com várias 

variedades de 
feijão. 



CAMBUCI

54

Marcos André de França Dias

Preto 60 dias
Subamostra 1

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
3 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Não informado

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
10,83 cm

Tamanho da semente
1,17 cm 

Massa de 100 
sementes
24,85 g

Motivo para conservar 
“Bom para comer e 
ciclo curto”

 
Subamostra 2

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Rosa

Tamanho da vagem
12,55 cm 

Tamanho da semente
1,20 cm 

Massa de 100 
sementes
28,92 g

 
Subamostra 3

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Rosa

Tamanho da vagem
9,18 cm

Tamanho da semente
1,22 cm

Massa de 100 
sementes
25,31 g

 
Subamostra 6

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Rosa

Tamanho da vagem
10,75 cm

Tamanho da 
semente
1,26 cm

Massa de 100 
sementes

40,33 g

�í

A
m
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CAMBUCI

Vermelho
Subamostra 1

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
1 ano

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Compra/comércio

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
9,43 cm 

Tamanho da semente
1,02 cm

Massa de 100 
sementes
23,27 g

Motivo para conservar
“Caldo bom”

Sem nome
Subamostra 1

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
3 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Não informado

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
10,77 cm

Tamanho da semente
1,12 cm 

Massa de 100 
sementes
24,34 g 

Motivo para conservar
�í�c�è�:�����1���:�W�0�Ò�ò�:

55

Latitude: 21°26’19.90’’S
 Longitude:���í�³�°� �´�´�è�°�¶�Í�±�³�è�è�l

Altitude: 528m

Marco Antônio Alves 
(46 anos)

“As sementes guardam mais 
que plantas, guardam a 
história das pessoas que 
cultivam nossas terras.” 



CAMBUCI

56

Marco Antônio Alves 

“O feijão precisa apenas 
de três ‘águas’: 

uma para plantar, 
a outra para lavar e 

a terceira para cozinhar.”

Preto
Subamostra 1

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
23 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Troca/vizinhos

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
9,51 cm

Tamanho da 
semente
1,04 cm 

Massa de 100 
sementes
19,98 g

Motivo para 
conservar
�å�—�ù�0���Ò���å�T�ù�)�ù���§�1�Ò�æ�È
macio mesmo 
depois de 3 anos de 
armazenamento” 

 
Subamostra 2

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
11,17 cm

Tamanho da 
semente
1,10 cm 

Massa de 100 
sementes

18,69 g

Amostra composta por 
mistura varietal.



CAMBUCI

Sem nome

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
2 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Compra/comércio

���:�W���ò�Ò���¨�:�W�Ç
Rosa

Tamanho da vagem
12,81 cm

Tamanho da semente
1,57 cm

Massa de 100 
sementes
39,33 g

Motivo para conservar
“Caldo é bom”
�í

Branco

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
1 ano

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Doação/agricultores

���:�W���ò�Ò���¨�:�W�Ç
Em caracterização

Tamanho da vagem
Em caracterização

Tamanho da semente
1,45 cm

Massa de 100 
sementes
Em caracterização

Motivo para conservar
Não informado

Carioca

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
1 ano

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Compra/comércio

���:�W���ò�Ò���¨�:�W�Ç
Branca

Tamanho da vagem
11,33 cm

Tamanho da semente
1,17 cm

Massa de 100 
sementes
28,59 g

Motivo para conservar
Não informado

Preto 
Subamostra 1

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
1 ano

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Compra/comércio

���:�W���ò�Ò���¨�:�W�Ç
Roxa

Tamanho da vagem
10,05 cm

Tamanho da semente
1,06 cm

Massa de 100 
sementes
22,93 g

Motivo para conservar
Não informado

57

Latitude: 21°26’33.51’’S
 Longitude:���í�³�°� �´�²�è�´�·�Í�´�´�è�è�l

Altitude: 447m

Aydê Luís 
Lopes 

(72 anos)



Preto (Nata)

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
20 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Doação/PESAGRO

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
10,14 cm

Tamanho da semente
1,10 cm

Massa de 100 sementes
22,56 g

Motivo para conservar
“Bom para comer, 
�ì�Ò�\�ì�Ò���§�1�Ò���ù���ë�:�0���ò�ù��
produção”
�í

Vermelho

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
20 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Doação/PESAGRO

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
11,06 cm

Tamanho da semente
1,10 cm 

Massa de 100 sementes
22,20 g

Motivo para conservar
“Bom para fazer feijão 
tropeiro”
�í

ITALVA

58

Latitude: 21°27’24.86“S
Longitude: 41°43’3.97“O
Altitude: Não informado

Ademir Gomes da Silva (64 anos) 
& Luzia Antunes da Silva (59 anos)

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
5 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Compra/comércio

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
 10,10 cm

Preto

Tamanho da semente
 1,01 cm

Massa de 100 
sementes
 25,59 g

Motivo para 
conservar
“bom para comer, 
caroço grande”

Latitude: 21°27’3.37”S
Longitude: 41°44’29.29”O
Altitude: Não informado

Planta o feijão preto em maio e o 
vermelho em junho, 

para não cruzar.

Almerindo 
Correa 
da Silva 
(72 anos) 

& Erenice 
Carvalho 
da Silva 

(66 anos)



ITALVA
Latitude: 21°27’7.76”S
Longitude: 41°43’47.38’’O
Altitude: Não informado

59

Latitude: 21°29’58.02”S
 Longitude:���í���³�°� �³�°�è�²�¯�Í�¶�°�è�è�l

Altitude: Não informado

Adilton Azevedo Abelha 
Pereira (41 anos)

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
10 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
�E�ù�W�ò�Ò�ò�Ò�Ó�T�Ò���\

���:�W���ò�Ò���¨�:�W�Ç
Roxa

Tamanho da vagem
10,32 cm

Preto

Tamanho da semente
0,94 cm

Massa de 100 
sementes
20,08 g

Motivo para 
conservar
�E�Ó�ë���f�:���ò�ù���ì�:�1�\�l�0���W�Í��
“Depois que cozinha 
�:���ì�Ò�W�:�ï�:���§�ì�Ò��
pequeno”
�í
�í

Reginaldo Alves Robaina 
(54 anos)

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
40 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Não informado

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
9,55 cm

Uberabinha

Tamanho da semente
1,00 cm

Massa de 100 
sementes
22,37 g

Motivo para 
conservar
Boa produção
�í
�í



TROCAR NOME

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
6 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Não informado

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
9,04 cm

Tamanho da semente
1,09 cm

Massa de 100 
sementes
26,36 g

Motivo para conservar
�í���c�è�:�����1���:�W�0�Ò�ò�:

TROCAR NOME

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
3 ano

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Doação/ PESAGRO

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
9,31 cm

Tamanho da semente
1,00 cm

Massa de 100 
sementes
21,91 g

Motivo para conservar
Não informado

Preto

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
10 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Doação/parentes

���:�W���ò�Ò���¨�:�W�Ç
Roxa

Tamanho da vagem
11,17 cm 

Tamanho da semente
1,33 cm

Massa de 100 
sementes
34,92 g

Motivo para conservar
Não informado

Vermelho

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
1 ano

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Doação/agricultores 
Varre-Sai

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
11,98 cm

Tamanho da semente
1,12 cm

Massa de 100 
sementes
27,42 g

Motivo para conservar
Não informado

ITALVA

60

Latitude: 21°26’28.22”S
Longitude: 41°42’32.09’’O
Altitude: Não informado

Maria Amélia Ney Bom Pires
(55 anos)

Sebastião Gonzaga 
Soares Correa (56 anos)

Cultiva as variedades de feijão 
na mesma época, irrigadas, com 

aspersor ou mangueira.



ITALVA

Vermelho

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
5 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Doação/parentes

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Em caracterização

Tamanho da vagem
Em caracterização

Tamanho da semente
1,03 cm

Massa de 100 
sementes
Em caracterização

Motivo para conservar
Não informado

Preto Nata

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
5 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Doação/EMATER

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
10,04 cm

Tamanho da semente
0,99 cm 

Massa de 100 
sementes
22,05 g

Motivo para conservar
“Carrega muito”
�í

TROCAR NOME

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
2 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Doação/agricultores

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
9,66 cm

Tamanho da semente
1,20 cm

Massa de 100 
sementes
32,02 g

Motivo para conservar
Não informado

TROCAR NOME

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
3 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Doação/Aldeia Velha

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Em caracterização

Tamanho da vagem
Em caracterização

Tamanho da semente
Em caracterização

Massa de 100 
sementes
Em caracterização

Motivo para conservar
Não informado

61

Sebastião Gonzaga 
Soares Correa

Feijão consorciado 
com quiabo



Uberabinha 

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Não informado

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Doação/vizinhos

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
10,01 cm

Tamanho da semente
1,00 cm

Massa de 100 
sementes
23,22 g

Motivo para conservar
“Bom para comer”
�í

Preto

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
5 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Doação/prefeitura

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
13,66 cm

Tamanho da semente
1,34 cm

Massa de 100 
sementes
25,72 g

Motivo para conservar
Não informado

ITAOCARA
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Latitude: 21° 44’ 46,52’’S
Longitude: 41° 06’ 14,84’’O
Altitude: 108m

Luciano Figueira Faria 
(42 anos)

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
4 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Doação/vizinhos

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
11,05 cm

Preto 

Tamanho da semente
1,30 cm

Massa de 100 
sementes
29,62 g

Motivo para 
conservar
Não informado
�í
�í



ITAOCARA

Carioca

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
5 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Troca/vizinhos

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
9,55 cm

Tamanho da semente
1,24 cm 

Massa de 100 
sementes
34,44 g

Motivo para conservar
Não informado

Sem nome

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
5 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Troca/vizinhos

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
9,03 cm

Tamanho da semente
1,29 cm

Massa de 100 
sementes
34,78 g

Motivo para conservar
“Mantêm para não 
perder”

63

Luciano Figueira Faria Foi premiado na Exposição 
Agropecuária do município por 

conservar grande diversidade de 
feijão-comum.

Moreninho 
Subamostra 1

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
5 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Doação/vizinhos

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
10,16 cm

Tamanho da 
semente
1,14 cm

Massa de 100 
sementes
28,92 g

Motivo para 
conservar
“É ótimo de panela”

 
Subamostra 4

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
9,04 cm

Tamanho da semente
1,08 cm

Massa de 100 
sementes

24,96 g
�í A

m
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tr
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co
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ITAOCARA

64

Latitude: 21°42’ 38.07’’S
Longitude: 41°58’ 01.35’’O
Altitude: 84m

Antônio José Pereira de Melo 
(49 anos)

Flávia Pereira de Melo 
 (43 anos)

Latitude: 21°42’ 29,59’’S
 Longitude:���í�³�°� �´�·�è���°�±�È�°�´�ç�è�l

Altitude: 94m

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
8 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Troca/parentes

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Em caracterização

Tamanho da vagem
Em caracterização

Preto 

Tamanho da semente
0,91 cm

Massa de 100 
sementes
Em caracterização

Motivo para 
conservar
Não informado

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
10 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Não informado

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Em caracterização

Tamanho da vagem
Em caracterização

Preto 

Tamanho da semente
0,90 cm

Massa de 100 
sementes
Em caracterização

Motivo para 
conservar
Não informado

Planta o feijão preto e o 
vermelho em locais distantes 

para não cruzar.

“Nós plantamos na lua minguante 
ou aos sábados para não dá

 broca no feijão.”



ITAOCARA

Vermelho

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
15 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Não informado

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
12,42 cm

Tamanho da semente
1,12 cm

Massa de 100 
sementes
26,00 g

Motivo para conservar
Não informado

65

Latitude: 21° 42’ 16.93’’S
 Longitude:���í�³�°� ���´�·�è���±�³�Í�¸�¯�è�è�l

Altitude: 118m

Nilton Teixeira Linhares (75 anos)

Doou o feijão 
vermelho 

para vários 
vizinhos para 
não perder a 

variedade.

“Só planto no dia de sábado.”

Preto
Subamostra 1

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
6 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Não informado

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
11,12 cm

Tamanho da
semente
1,13 cm

Massa de 100 
sementes
24,32 g

Motivo para conservar
“Sem lastro e carrega 
muito”
�í

 
Subamostra 2

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
12,50 cm

Tamanho da 
semente
1,17 cm

Massa de 100 
sementes

21,07 g

A
m

os
tr

a 
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Branco

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Não informado

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Não informado

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
16,23 cm

Tamanho da semente
1,04 cm

Massa de 100 
sementes
25,47 g

Motivo para conservar
Não informado

Marrom

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Não informado

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Não informado

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
20,20 cm

Tamanho da semente
1,37 cm

Massa de 100 
sementes
28,24 g

Motivo para conservar
Não informado

ITAOCARA

66

Latitude: 21° 43’ 12.45’’S
Longitude: 42° 10’ 49.24’’O
Altitude: 96m

Preto

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
15 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Não informado

���:�W���ò�Ò���¨�:�W�Ç
Roxa

Tamanho da vagem
10,81 cm

Tamanho da semente
1,00 cm 

Massa de 100 sementes
22,76 g

Motivo para conservar 
“Não produz muito, mas é 
���:�\�f�:�\�:�È���§�ì�Ò���•�ù�W�0�ù�)���:���ò�ù�T�:���\���ò�ù��
cozido”
�í

Marco Rohen 
de Paula  
(53 anos) &
Rosiclea 
Bairral de 
Souza
(54 anos)



ITAPERUNA

Vermelho

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
1 ano

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Compra/comércio

���:�W���ò�Ò���¨�:�W�Ç
Branca

Tamanho da vagem
11,72 cm

Tamanho da semente
1,06 cm

Massa de 100 
sementes
25,10 g

Motivo para conservar 
Não informado

67

Latitude: 21º 04’ 27.89”S
 Longitude:���í�³�±�ª���¯�´�è���´�¸�Í�¸�²�è�è�l

Altitude: 230m

Marco Rohen 
de Paula  &

Rosiclea 
Bairral de 

Souza

Conserva na 
garrafa PET, 

dentro da 
geladeira.

Gilberto Gentil 
(50 anos) 

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
20 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Troca/Vizinhos

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
10,23 cm

Preto 

Tamanho da semente
1,05 cm

Massa de 100 
sementes
23,46 g

Motivo para 
conservar
“Tradição”



Preto
Subamostra 1

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
10 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Troca/Vizinhos

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Em caracterização

Tamanho da vagem
Em caracterização

Tamanho da semente
1,06 cm

Massa de 100 
sementes
Em caracterização

Motivo para conservar
“Sabor”
�í

Sem 
nome

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Não informado

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Não informado

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Em caracterização

Tamanho da vagem
Em caracterização

Tamanho da semente
1,60 cm

Massa de 100 
sementes
Em caracterização

Motivo para conservar
Não informado

ITAPERUNA

68

Latitude: 21º04‘10.70”S
Longitude: 42º 06’12.56’’O
Altitude: 282m

Cassiana Barbosa 
da Silva 
(32 anos)



PORCIÚNCULA

Pãina

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Menos de um ano

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Troca/vizinhos

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
11,48 cm

Tamanho da semente
0,97 cm

Massa de 100 
sementes
19,72 g

Motivo para conservar
“Bom para comer”

Trepador

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
3 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Emater

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Em caracterização

Tamanho da vagem
Em caracterização

Tamanho da semente
0,98 cm

Massa de 100 
sementes
Em caracterização

Motivo para conservar
Não informado

Rim de Boi

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
3 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Não informado

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Rosa

Tamanho da vagem
13,21 cm 

Tamanho da semente
1,49 cm

Massa de 100 
sementes
35,59 g

Motivo para conservar
Não informado

Preto Campossal

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
3 anos

Forma de obtenção
�$�:�Ò�ï�è�:�Ó�T�Ò�W�ù�1�f�ù�\�í

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
11,23 cm

Tamanho da semente
1,15 cm 

Massa de 100 
sementes
26,85 g

Motivo para conservar
Não informado

69

Latitude: 20°50’17.19’’S
 Longitude:���í�³�°� �³�¸�è�³�¸�Í�±�¯�è�è�l

Altitude: Não informado

José Gedeão 
da Silva

 (52 anos)



PORCIÚNCULA

70

José Gedeão da Silva

Vermelho 
Campossal

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
3 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Não informado

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Rosa

Tamanho 
da vagem
10,94 cm

Tamanho da 
semente
1,15 cm 

Massa de 100 
sementes
34,92 g

Motivo para 
conservar
Não informado

 
Subamostra 2

 

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Rosa

Tamanho 
da vagem
12,10 cm

Tamanho da 
semente
1,47 cm

Massa de 100 
sementes

34,72 g

Verde 
Campossal

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
3 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Não informado

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho 
da vagem
8,26 cm

Tamanho da 
semente
1,16 cm 

Massa de 100 
sementes
34,83 cm

Motivo para 
conservar
Não informado

 
Subamostra 2

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho 
da vagem
11,00 cm

Tamanho da 
semente
1,20 cm

Massa de 100 
sementes

29,18 g 
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PORCIÚNCULA
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José 
Gedeão 
da Silva

Mistura
Subamostra 1

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
3 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Não informado

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
8,22 cm 

Tamanho da semente
0,94 cm

Massa de 100 sementes
21,13 g

Motivo para conservar
Não informado

 
Subamostra 3

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
11,64 cm

Tamanho da semente
1,66 cm

Massa de 100 
sementes

27,48 g

�í

 
Subamostra 2

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
9,55 cm

Tamanho da semente
1,09 cm

Massa de 100 
sementes
23,83 g

Amostra composta por 
mistura varietal.



Carioca

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Não informado
 
�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Não informado

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Em caracterização

Tamanho da vagem
Em caracterização

Tamanho da semente
1,01 cm

Massa de 100 
sementes
Em caracterização

Motivo para conservar
Não informado
�í

Amarelo
Campossal

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Doação/agricultores

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Não informado

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Em caracterização

Tamanho da vagem
Em caracterização

Tamanho da semente
Em caracterização

Massa de 100 
sementes
Em caracterização

Motivo para conservar
Não informado
�í

Rosinha

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Não informado

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Não informado

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
9,10 cm

Tamanho da semente
1,10 cm 

Massa de 100 
sementes
24,41 g

Motivo para conservar
Não informado
�í

Paraná

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
8 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Troca/vizinhos

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
11,35 cm

Tamanho da semente
1,12 cm 

Massa de 100 
sementes
25,27 g

Motivo para conservar
Não informado

PORCIÚNCULA

72

Latitude: 20°47’49.91’’S
Longitude: 41°53’9.32’’O
Altitude: Não informado

José Antonio de Souza
(47 anos)



PORCIÚNCULA

Lambe dedo
Subamostra 1

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
3 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Doação/parentes

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
8,55 cm

Tamanho da semente
0,94 cm 

Massa de 100 
sementes
19,88 g

Motivo para 
conservar
Não informado

73

José Antonio 
de Souza

Verde 
Campossal
Subamostra 1

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
3 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Doação/parentes

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
9,29 cm

Tamanho 
da semente
1,19 cm

Massa de 100 
sementes
35,51 g

Motivo para conservar
Não informado

 
Subamostra 4

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho 
da vagem
10,02 cm 

Tamanho da 
semente
0,99 cm

Massa de 100 
sementes

18,60 g

 
Subamostra 2

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Em caracterização

Tamanho 
da vagem

Em caracterização

Tamanho 
da semente

Em caracterização

Massa de 100 
sementes

Em caracterização
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PORCIÚNCULA
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Latitude: 20°57’3.57’’S
Longitude: 41° 59’13.62’’O
Altitude: Não informado

Pedro Gregório do Nascimento
(74 anos)

Mistura
Subamostra 1

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Não informado

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Não informado

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
7,88 cm 

Tamanho da 
semente
1,04 cm

Massa de 100 
sementes
25,04 g

Motivo para 
conservar
Não informado

 
Subamostra 2

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Em caracterização

Tamanho da vagem
Em caracterização

Tamanho da 
semente
1,02 cm

Massa de 100 
sementes

Em caracterização

Preto
Subamostra 1

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
40 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
�E�ù�W�ò�Ò�ò�Ò�Ó�T�Ò���\

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
11,72 cm

Tamanho da 
semente
1,10 cm

Massa de 100 
sementes
21,57 g

Motivo para 
conservar
Não informado

 
Subamostra 2

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
11,72 cm

Tamanho da 
semente
1,04 cm

Massa de 100 
sementes

18,20 g

�í
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Terrinha
Subamostra 1

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
1 ano

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Doação/parentes

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
10,00 cm 

Tamanho da semente
1,12 cm

Massa de 100 
sementes
26,83 g

Motivo para conservar
Não informado

Carioquinha

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Não informado

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Compra/comércio

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Em caracterização

Tamanho da vagem
Em caracterização

Tamanho da semente
1,18 cm

Massa de 100 
sementes
Em caracterização

Motivo para conservar
Não informado

Preto

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
20 anos 

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
�E�ù�W�ò�Ò�ò�Ò�Ó�T�Ò���\

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
10,30 cm

Tamanho da semente
1,08 cm

Massa de 100 
sementes
25,75 g

Motivo para conservar
“Bom para comer”

Vermelho 
Campossal

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Menos de um ano

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Doação/ parentes

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Rosa

Tamanho da vagem
11,48 cm

Tamanho da semente
1,12 cm 

Massa de 100 
sementes
29,39 g

Motivo para conservar
Não informado

75

Latitude: 20°50’2.23’’S
 Longitude:���í�³�°� �´�´�è�Í�²�°�Í�²�±�è�è�l�í

Altitude: Não informado

Bismark 
Oliveira Monteiro(28 anos) 

& Larissa Gabriele Gabril 
Mendes Monteiro (20 anos)



Rosa
Subamostra 1

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
1 ano

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Doação/ parentes

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
8,59 cm 

Tamanho da semente
0,93 cm

Massa de 100 
sementes
19,64 g

Motivo para conservar
“Cozinha rápido”

Branco

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Menos de um ano 

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Doação/agricultores

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
7,05 cm

Tamanho da semente
1,34 cm

Massa de 100 
sementes
45,15 g

Motivo para conservar
“Bom para vender, 
custa mais caro”

PORCIÚNCULA
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Bismark Oliveira Monteiro & 
Larissa Gabriele Gabril Mendes Monteiro

Rosinha
Subamostra 1

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
5 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Doação/ parentes

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Rosa

Tamanho da vagem
10,31 cm

Tamanho da 
semente
1,09 cm

Massa de 100 
sementes
28,08 g

Motivo para 
conservar
“Cozinha rápido”

 
Subamostra 3

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Rosa

Tamanho da vagem
10,00 cm 

Tamanho da 
semente
1,17 cm

Massa de 100 
sementes

32,57 g A
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Preto Patusco 
Subamostra 1

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Menos de 1 ano 

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Não informado

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Em caracterização

Tamanho da vagem
Em caracterização

Tamanho da semente
1,14 cm

Massa de 100 
sementes
Em caracterização

Motivo para conservar
Não informado

Pãina

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
1 ano

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Compra/vizinho

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
10,76 cm

Tamanho da semente
1,01 cm

Massa de 100 
sementes
22,84 g

Motivo para conservar
Não informado

Amendoim

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
5 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Não informado

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Rosa

Tamanho da vagem
10,48 cm

Tamanho da semente
1,26 cm

Massa de 100 
sementes
31,28 g

Motivo para conservar
Não informado

Verde 
Subamostra 1

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
5 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Doação/parentes

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
9,43 cm

Tamanho da semente
1,16 cm

Massa de 100 
sementes
31,28 g

Motivo para conservar
Não informado

77

Bismark Oliveira Monteiro & 
Larissa Gabriele Gabril Mendes Monteiro
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Latitude: 20°47’50.73’’S
Longitude: 41°53’7.57’’O
Altitude: Não informado

Antonio 
Teixeira 
Mulinari

(61 anos)

Sta Catarina

Lambe dedo

Vermelho

Sem
nome

Sem
nome Sem

nome
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Antonio Teixeira Mulinari

“Eu planto e como o 
feijão misturado. É muito melhor, 

não enjoa.”

Sta Catarina
Subamostra 1
�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
40 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
�E�ù�W�Ò�1�ï�Ò�Ó�T�Ò���\

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
10,59 cm 

Tamanho da semente
1,08 cm

Massa de 100 sementes
22,05 g

Motivo para conservar
“Bom para comer na 
mistura”

Vermelho
Subamostra 2
�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
4 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
�E�ù�W�Ò�1�ï�Ò�Ó�T�Ò���\

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
9,66 cm

Tamanho da semente
1,13 cm

Massa de 100 sementes
23,90g

�í

Lambe dedo
Subamostra 3
�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
4 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Doação/parentes

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
8,74 cm

Tamanho da semente
0,93 cm

Massa de 100 sementes
20,42 g

Sem nome
Subamostra 4
�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
Não informado

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Não informado

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Roxa

Tamanho da vagem
9,96 cm

Tamanho da semente
0,98 cm

Massa de 100 sementes
23,28 g
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Antonio Teixeira Mulinari

Sem nome
Subamostra 5

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
4 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Doação/Parentes

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
8,87 cm

Tamanho da semente
1,15 cm 

Massa de 100 
sementes
34,42 g

Sem nome
Subamostra 6

�—�ù�0�T�:���ò�ù���ì�l�)�f���•�:���í
4 anos

�?�:�W�0�Ò���ò�ù���:�ë�f�ù�1�ï�è�:�í
Doação/Parentes

���:�W���ò�Ò���¨�:�W
Branca

Tamanho da vagem
10,90 cm

Tamanho da semente
1,05 cm 

Massa de 100 
sementes

23,21 g

Amostra composta por 
mistura varietal.


