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RESUMO
A conservação da biodiversidade agrícola tem sido referida e estudada como parte de
estratégias orientadas para a conservação in situ da diversidade agrícola. Essa
conservação é fundamentada pelo papel chave da manutenção de sementes,
diretamente refletido na segurança alimentar. Amplamente cultivada na região
tropical, o feijão–fava (Phaseolus lunatus L.) é a segunda leguminosa de maior
importância do gênero Phaseolus. No Brasil embora assuma a relativa importância
econômica e social em alguns estados, os fatores que afetam a conservação e a
caracterização agronômica do material mantido pelos agricultores tradicionais ainda é
pouco estudado. Neste contexto foi desenvolvido um estudo sobre a conservação e
fatores de produção do germoplasma crioulo de feijão–fava mantido on farm pelos
agricultores tradicionais no estado do Maranhão, Piauí e Ceará. O objetivo foi
documentar práticas usadas no manejo e conhecimento tradicional associado a
cultura e realizar uma avaliação agronômica do germoplasma de feijão–fava oriundo
dessas localidades. O estudo abrangeu três municípios (São Domingos do Maranhão,
Várzea Grande e Tianguá), nas quais foram realizadas entrevistas semi-estruturadas
diretamente com 19 agricultores. Para o experimento de avaliação agronômica, o
mesmo foi instalado em Tianguá – CE. O delineamento utilizado foi o de blocos
casualizados, com quatro, em que foram avaliadas sete variedades de feijão-fava
(Fava moita – UFPI 990; Fígado de galinha – UFPI 979; Fava branca – UFPI 1112;
Fava branca – UFPI 1110; Fava pretinha – UFPI 987; Olho de ovelha – UFPI 994 e
Olho de ovelha UFPI 946) coletadas nas visitas aos municípios envolvidos na
pesquisa de conservação on farm. Os resultados indicam que os agricultores que
plantam tradicionalmente a cultura do feijão-fava, apresentam baixo nível de
escolaridade; no município de São Domingos do Maranhão - MA, os agricultores são
os que mais exploram a cultura de forma comercial; no município de Tianguá – CE,
os agricultores possuem a mais ampla diversidade de feijão-fava; as variedades,
exceto a Fava moita, apresentaram produtividade acima de 1000 Kg ha -1. O método
de Singh indicou que o peso de cem sementes, o comprimento da vagem e espessura
da vagem foram os que mais contribuíram para explicar a diversidade entre as
variedades avaliadas.
Palavras chaves: Phaseolus lunatus L.; conhecimento tradicional; produtividade
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ABSTRACT
The conservation of agricultural biodiversity has been referred to and studied as part
of strategies aimed at in situ conservation of agricultural diversity. This conservation is
grounded by the key role of seed maintenance, directly reflected in food security.
Largely cultivated in the tropical region, fava beans (Phaseolus lunatus L.) are the
second most important legume of the genus Phaseolus. In Brazil, although it assumes
the relative economic and social importance in some states, the factors that affect the
conservation and the agronomic characterization of the material maintained by the
traditional farmers are still little studied. In this context a study was carried out on the
conservation and production factors of the native bean germplasm kept on farm by
traditional farmers in the state of Maranhão, Piauí and Ceará. The objective was to
document practices used in the management and traditional knowledge associated
with the crop and to perform an agronomic evaluation of the bean-fava germplasm
from these localities. The study covered three municipalities (São Domingos do
Maranhão, Várzea Grande and Tianguá), in which semi-structured interviews were
conducted directly with 19 farmers. For the agronomic evaluation experiment, it was
installed in Tianguá - CE. The experimental design was a randomized complete block
design, with four cultivars, in which seven varieties of fava beans (Fava moita – UFPI
990; Fígado de galinha – UFPI 979; Fava branca – UFPI 1112; Fava branca – UFPI
1110; Fava pretinha – UFPI 987; Olho de ovelha – UFPI 994 e Olho de ovelha UFPI
946) collected in the visits to the municipalities involved in the conservation research
on farm. The results indicate that the farmers who traditionally plant the bean-fava
beans have a low level of schooling; in the municipality of São Domingos do Maranhão
- MA, farmers exploit the culture more commercially; in the municipality of Tianguá CE, farmers have the widest diversity of bean; the varieties, except Fava, showed
productivity above 1000 kg ha-1. The Singh method indicated that the weight of 100
seeds, pod length and pod thickness were the ones that most contributed to explain
the diversity among the evaluated varieties.
Key words: Phaseolus lunatus L.; traditional knowledge; productivity
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1 INTRODUÇÃO GERAL
O futuro da humanidade depende da relação estabelecida entre os seres
humanos e destes com as demais formas de vida e com os recursos naturais. As
consequências dessas relações dependem da maneira pelas quais se dará a
produção e adaptação de novos conhecimentos e pela percepção e recognição dos
conhecimentos informais tradicionalmente construídos pelas comunidades locais
(CANCI, 2006).
Substancialmente, nas últimas décadas, o movimento de críticas aos pacotes
tecnológicos da agricultura moderna tem propiciado o surgimento de iniciativas de
conservação dos recursos genéticos vegetais com a participação dos agricultores e
de suas organizações locais, causando com isso uma importante forma de superação
da falsa separação estabelecida entre o moderno e o tradicional e entre o
conhecimento informal detido pelo agricultores e o desenvolvido a partir das estruturas
acadêmicas. Febles (2004) aborda que no século XX, a humanidade perdeu três
quartos de suas espécies de cultivo, herança milenar da agricultura tradicional.
Pensando na conservação da agrobiodiversidade efetiva, a Convenção da
Diversidade Biológica (CDB) estabeleceu propostas e diretrizes nas quais apoia a
conservação, e dentre essas a conservação ex situ, in situ e on farm. No que se refere
á conservação in situ dos recursos fitogênicos, esta caracteriza-se por não estar
diretamente ligada à produtividade dos sistemas de cultivo (FREITAS; MEDEIROS
2008).
Dada a importância observada da conservação in situ para as espécies
agrícolas e do envolvimento do agricultor nesse processo, foi apresentado o termo on
farm para especificar a conservação das espécies cultivadas, que podem estar em
diferentes estados de domesticação, realizada, principalmente, por populações
tradicionais, sendo que esta é considerada uma estratégia complementar à
conservação in situ (STELLA et al. 2006).Neste ponto, destaca-se o conhecimento
tradicional, como forma de assegurar a conservação e perpetuação das variedades
locais (ALMEIDA et al. 2002).
O feijão-fava (Phaseolus lunatus L.) é uma espécie alimentar de grande
importância no Brasil, sobretudo na região nordeste. Entretanto, apesar dos inúmeros
benefícios que apresenta a saúde, segurança alimentar e nutrição, ainda é uma
cultura que tem recebido pouca atenção das pesquisas sobretudo no aspecto da
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conservação, uma vez que sua maior produção é realizada por agricultores com vasto
conhecimento informal, o que atribui a cultura uma importância econômica nas
comunidades rurais e no desenvolvimento da própria ciência formal e informal.
As propostas de conservação ainda são pouco trabalhadas na região nordeste
e no Brasil, tanto pelas instituições públicas como pelas empresas privadas de
pesquisa e extensão rural. É indispensável que estas propostas se voltem à sua
discussão e práticas, como forma de aproveitar o potencial existente nas comunidades
rurais, tentando assim fortalecer e aprimorar os sistemas informais de manejo e
conservação da diversidade da cultura do feijão-fava.
Diante dessa conjuntura, objetivou-se estudar e documentar as práticas
utilizada no manejo e o conhecimento tradicional associado à conservação da
diversidade do germoplasma crioulo do feijão -fava.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Conservação: histórico sobre a importância dos recursos genéticos vegetais
A diversidade genética é considerada de grande importância para a adaptação
de espécies silvestres e cultivadas, e para futuras mudanças ambientais (BARRETT;
SCHLUTER, 2008). Contudo, essa diversidade está ameaçada por fatores como as
mudanças climáticas que afetam diretamente a sobrevivência de muitas espécies de
plantas, embora existam outros fatores que também influenciam, como a destruição
de habitats para fins comerciais (CASTILLA, 2012).
Com a fundação das Organização das Nações Unidas para a Alimentação e
Agricultura (FAO), no final da década de 1940, suas principais preocupações estavam
relacionadas à fome mundial e à conservação dos recursos genéticos vegetais
(SANTONIERI; BUSTAMANTE, 2016). Diante dessa crescente preocupação, em
novembro de 1959, durante a décima reunião de conferência da FAO em Roma, os
especialistas já expressavam uma forte reivindicação de ação imediata em
conservação, priorizando culturas que possuíam estreita base genética (PISTORIUS,
1997).
Na década seguinte, com o avanço da fronteira cientifico - tecnológica, criando
possibilidades de manipulação da vida ao nível genético, foi desenvolvido em ampla
escala o uso de aplicações da diversidade biogenética, expandindo o interesse de
importantes segmentos econômicos na biodiversidade como capital natural de
realização futura (ALBAGLI, 2001).
Nas décadas de 1960 e 1970, emergia no panorama mundial uma grande
preocupação com a perda dos recursos genéticos. A comunidade de ciência e
tecnologia interessada em agrobiodiversidade do século passado, já havia observado
que a herança dos recursos mantidos por agricultores encontrava-se em processo de
extinção, tal fato devia-se principalmente ao novo modelo vigente para a subsistência,
anos mais tarde denominado de “Revolução Verde”. Considerando a realidade que se
instalava, várias conferencias foram realizadas, e pesquisadores buscaram soluções
para conservação dos recursos fitogenéticos (CLEMENT et al., 2007). Para isso,
foram realizadas pela FAO três conferencias em 1961, 1967 e 1973, que
estabeleceram as bases e as premissas cientificas para a iniciativa internacional
voltada para a conservação ex situ dos recursos fitogenéticos. Determinando com isso
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que a conservação ex situ deveria ser priorizada em relação à conservação in situ
(PISTORIUS, 1997).
Em 1971, com a criação do CGIAR (Consultative Group on International
Agricultural Research), foram realizados estudos propondo a criação de uma rede de
bancos

regionais

de

germoplasma.

Devido

aos

crescentes

preocupações

internacionais com o meio ambiente, no ano seguinte em 1972, foi sugerido dentro de
uma resolução da ONU o estabelecimento de um programa que coordenaria todas as
atividades ambientais em âmbito nacional e internacional, que buscaria o
desenvolvimento de instrumentos legais internacionais e leis modelos para serem
adotadas pelos países, com o fim de implementar o Plano de ações para o meio
ambiente. Com isso, foi instituído formalmente pela ONU, em 15 de dezembro de
1972, pela Resolução 2.997, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(PNUMA) (GARCIA, 2006)
Em 1974, criou-se o IBPGR (International Board of Plant Genetic Resources),
sob a égide do CGIAR, tendo como principal função a promoção da conservação e
uso dos recursos genéticos de plantas em benefícios das gerações presentes e
futuras, possibilitando assim a criação de novas perspectivas, e passando a partir
disso a auxiliar na criação de inúmeros bancos de sementes a nível mundial (MYERS
et al. 2000).
Em meados de 1985, o IBPGR já estruturava um grupo com c erca de 600
pesquisadores trabalhando em mais de 100 países, bem como 177 coleções em 43
bancos de germoplasma (LOPES; MELLO, 2004). No entanto, nas décadas de 1980
e 1990, o sistema internacional de conservação ex situ passou a ser duramente
criticado por muitas organizações não governamentais, lideradas especialmente pela
Rural Advancement Foundation International (RAFI), tendo como principal
reivindicação, que o mesmo servia apenas aos interesses dos países desenvolvidos
e da indústria sementeira internacional, e levava os países em desenvolvimento a
perder o controle sobre seus próprios recursos genéticos (SANTILLI, 2012).
Na década de 80, iniciou-se as discussões em torno da elaboração de uma
Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), embora desde as décadas passadas,
viesse sendo colocada a necessidade de um instrumento internacional abrangente
que pudesse garantir a proteção dos recursos genéticos vegetais(ALBAGLI, 2001).
Em novembro de 1988, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
convocou o Grupo de Trabalho Ad Hoc de Peritos sobre diversidade biológica para
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explorar e perscrutar a necessidade de uma Convenção Internacional que tratasse
dessa diversidade. Pouco tempo depois, em maio de 1989, o mesmo grupo elaborou
um instrumento jurídico internacional para a conservação e o uso sustentável da
diversidade biológica. Para isso, os especialistas deveriam contar com “a necessidade
de

compartilhar

custos

e

benefícios

entre

países

desenvolvidos

e

em

desenvolvimento” bem como “formas e meios para apoiar a inovação da população
local” (CDB, 2018).
A Convenção da Diversidade Biológica, realizada em junho de 1992 na cidade
do Rio de Janeiro, objetivou três principais pontos para a manutenção e evolução dos
sistemas necessários para a vida da biosfera, sendo eles: a conservação da
diversidade biológica; o uso sustentável de suas partes constitutivas; e a repartição
justa e equitativa dos benefícios que advém do uso dos recursos genéticos, definindo
assim os recursos genéticos como um material de valor intrínseco (ALENCAR, 1995;
CUNHA, 1999).
Inicialmente planejada para ser uma convenção sistematizadora 1, a CDB
passou por várias transformações com vistas a reverter os processos de extinção.
Para isso, foi traçada a Estratégia Global para a Conservação de Plantas (Global
Strategy for Plant Conservation – GSPC), até ser transformada em uma convençãoquadro2, estabelecendo princípios e regras gerais, sem estipular prazos nem
obrigações especificas (ALBAGLI, 2001; COSTA et. al 2016).
2.2 Estratégias de conservação dos Recursos Genéticos
Os recursos genéticos vegetais (RGV) são considerados estratégicos para o
homem, uma vez que se relacionam com a satisfação de necessidades básicas
(ELLIS et al., 1991), sua conservação e utilização sustentável são necessárias para
garantir a segurança alimentar da humanidade e sustentabilidade da agricultura (FAO,
2011).

1

O objetivo seria consolidar uma série de outras convenções de alcance global já existente
“É uma convenção-quadro em dois sentidos: (a) porque estabelece princípios, metas e compromissos
globais, criando a moldura para as políticas de proteção da biodiversidade global, e portanto não
apresenta listas de espécies ameaçadas ou anexos de áreas protegidas, ficando a decisão, na maior
parte dos casos, para ser tomada no interior dos Estados nacionais e mesmo no nível administrativo
local: e (b) porque, dentro do modelo de procedimento desdobrado (double track), tem a função de
iniciar o processo de estabelecimento de novos atos internacionais que tratarão de temas menos
amplos em protocolos com regras detalhadas e específicas, ficando estas tarefas sob a
responsabilidade da Conferência das Partes”. (Alencar, 1995:179).
2
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Os RGVs podem-se conservar nos seus habitats naturais (in situ), ou em
condições diferentes as do seu habitat natural (ex situ), ou combinando ambos os
métodos de forma complementar (JARAMILLO; BAENA, 2000). Embora exista uma
grande quantidade de acessos de plantas conservadas no mundo, os mesmos não
têm sido utilizados de forma ensejada (QUEIROZ, 1998).
A conservação dos RGVs em seu ambiente local proporciona a continua
evolução de populações de plantas no âmbito dos sistemas de cultivo quanto ao
processo de adaptação a distintos ambientes, bem como disponibiliza-los para
estudos científicos e uso sustentável imediato e/ou para as gerações futuras
(MAXTED; FORD; HAWKES, 1997; ENGELS; VISSER, 2000).
A conservação ex situ é conservação fora do local de origem, capaz de proteger
uma parcela da biodiversidade, mantendo o germoplasma em local seguro. A maneira
ideal seria manter em coleções ex situ provisoriamente, até que houvesse a
possibilidade de reinserção em seus habitats (COSTA; BAJGIELMAN, 2016). Essa
estratégia de conservação de componentes da diversidade biológica envolve a
manutenção da variabilidade genética de interesse em diferentes estruturas sendo
elas: coleção ativa, coleção base, coleção de trabalho, coleção de campo (in vivo),
coleção in vitro, coleção em criopreservação, coleção nuclear e banco genômico.
(VIEGA; QUEIROZ, 2015).
A coleção ativa tem como principal característica a conservação da
variabilidade genética de espécies agrícolas, hortícolas e outras, em curto e médio
prazos, feita em Bancos Ativos de Germoplasma. Possui característica dinâmica e
visa atender imediatamente aos programas de melhoramento e de intercâmbio de
germoplasma. Neste caso o germoplasma semente é armazenado em câmaras frias,
com temperaturas abaixo de 15 ºC e umidade relativa entre 30% e 45% (VIEGA;
QUEIROZ, 2015).
A principal infraestrutura de armazenamento para esta estratégica são os
bancos de genes, contando com mais de sete milhões de acessos armazenados em
inúmeros bancos genéticos em todo o mundo com o propósito de conservação e
utilização (FAO, 2011).
De acordo com os termos da CDB, a conservação in situ é definida como sendo
a conservação de ecossistemas e habitats naturais mantendo e reconstituído as
populações viáveis de espécies e, seus ambientes naturais, e no caso de espécies
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domesticadas e cultivadas, no ambiente onde desenvolveram seus caracteres
distintos (BRASIL, 2000).
Em regiões onde a riqueza de espécies é extensa e pouco conhecida e seu
conhecimento é limitado, estratégias de conservação ex situ para todas as espécies
com interesse econômico seria pouco viável, sendo nestes casos considerado uma
boa alternativa a conservação in situ. Detentor de uma excepcional biodiversidade
vegetal, o Brasil possui inúmeras espécies de plantas com potencial desconhecido
com vastas informações a serem descoberta. Neste caso essa estratégica seria um
método eficiente de manutenção da diversidade genética em ampla escala, embora
que na maior parte dos casos não se tenha exatamente a dimensão da riqueza que
está sendo preservada (WALTER, 2010).
Considerada bastante efetiva, pois colabora para a manutenção de todo um
ecossistema associado a espécie a ser conservada, essa conservação propicia
maiores condições de sobrevivência mantendo com isso a variabilidade genética
(HAYARWARD; HAMILTON, 1997), permitindo com isso que ocorra o fluxo gênico
dentro das espécies de interesse (YOUNG; BOYLE, 2000).
Tendo suas primeiras definições elaborada na década de 1990, a conservação
on farm passou a ser difundida logo após a CDB, em 1992 (SANTONIERI, 2015).
Antes disso, a ciência da conservação operava com dois conceitos fundamentais: a
conservação ex situ e a conservação in situ, apesar de alguns autores tratarem a
conservação on farm como uma modalidade “in situ”, quando se trata de conservação
de espécies domesticadas manejada por agricultores, falar em “conservação in situ
on farm” ou se preferir conservação “nas unidades de produção familiar” seria o termo
mais adequado (DE BOEF, 2000).
O objetivo desta estratégia não é preservar ou interromper o processo em que
essa diversidade foi desenvolvida, e sim criar culturas dinâmicas associadas com o
manejo e utilização dos agricultores, para isso os mesmos mantêm, adotam e trocam
suas variedades e sementes em um processo cíclico e dinâmico (BOEF,2000). Por
participarem de um processo co-evolutivo, as plantas cultivadas passam a se adaptar
aos locais de cultivo, tornando mais fácil o manejo realizado pelos agricultores,
otimizando a fonte de recursos e diminuindo a instabilidade destes em situações
ambientais adversas (GLIESSMAN, 2001).
Outro fator importante da conservação in situ realizada nas unidades de
produção familiar (UPF), pode ser observada através do melhoramento genético e
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geração de variabilidade genética, proveniente dos cruzamentos promovidos pelos
agricultores (SANTOS, 2009).
De acordo com a FAO (1996), a conservação in situ on farm oferece apoio a
conservação ex situ, principalmente quando estas por razões técnicas, financeiras ou
administrativas sofrem danos ao material conservado. Dados mostravam que 48% dos
acessos nas 44 maiores coleções ex situ do mundo necessitavam de esforços
urgentes para a sua regeneração na época da reunião de Leipzing em 1996, devido à
perda gradual de viabilidade do germoplasma preservado.
A premência de integrar as estratégias de conservação do RGV de modo
complementar ganhou destaque nos anos 1980, quando começaram a ocorrer a
erosão genética e a deterioração das sementes armazenadas nos bancos de
germoplasma, fato esse ocorrido principalmente devido às deficientes instalações,
com maior incidência em países emergentes (SANTILLI, 2012). Com isso para evitar
o desaparecimento das variedades localmente adaptadas, principalmente devido a
inserção de variedades melhoradas, foi proposta a complementariedade entre as
estratégicas, por possuírem especificidades das vantagens e desvantagens
(LOUETTE; SMALE,1996; JARVIS et al., 2000).
Desse modo a conservação in situ on farm permite a evolução em seu meio
natural e a domesticação em seu meio social, podendo ser considerados verdadeiros
recursos naturais renováveis, pois não produz a mesma combinação de alelos e
genótipos em uma próxima coleta, possibilitando assim uma série de vantagens para
programa de melhoramento (CLEMENT et al., 2007).
2.3 Sistemas informais de Sementes
Desde do início da história da domesticação das plantas e surgimento da
agricultura, o homem tem praticado a seleção e melhoramento dos cultivos mais
adaptados ao seu ambiente. Este processo histórico durante anos, passou sem sofrer
alterações inesperadas, até as descobertas da ciência moderna ligada principalmente
a genética, a química e a mecânica, que pela natureza passou a fomentar modelos
de agricultura sem diversificação, passando com isso a negar o conhecimento
tradicional associado ao agricultor que até então era tido como autor principal no
processo histórico e evolutivo das sementes (BEVILAQUA, 2014 ; CANCI, 2006).
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A prática de conservação de sementes teve seu início a cerca de 10 mil anos
atrás, quando o homem passou a ter necessidade de reservar uma parte de suas
sementes colhidas para utilizá-las no plantio seguinte. (SILVA et al., 2004).
Segundo Hoyt (1988), os germoplasmas são divididos em cinco categorias:
Parentes silvestres; variedade local; cultivares obsoletas; linhas avançadas de
melhoramento, mutações e outros produtos dos programas de melhoramento; e
cultivares modernas.
O termo variedade local é muito amplo, e diversos são os sinônimos utilizados
no mundo inteiro. Os termos mais usuais são landraces, variedades tradicionais,
crioulas, primitivas ou dos agricultores (ZEVEN, 1998). Segundo Stella, Kageyama e
Nodari (2004), a variedade local é um tipo de variedade com alta capacidade de tolerar
estresse bióticos e abióticos, resultando em um alto rendimento e estabilidade de um
nível intermediário de rendimento sob um sistema de baixos insumos agrícolas.
Os sistemas formais e informais são bem distintos tanto a nível de produção
como em práticas de conservação. Os dois sistemas não são adaptados como um
simples modelo, e sim em um modelo complexo com distintas interações, onde as
comunidades agrícolas são parte suplementar (NAZAREA, 2006).
O sistema formal de sementes é caracterizado por cadeia de atividades, que
geralmente começa pelo melhoramento de culturas e promove materiais para a
distribuição e manutenção formal da variedade, sendo incluso nesse sistema
regulamentos para a manutenção da identidade e pureza da variedade, visando
garantir a qualidade física, fisiológica e sanitária da semente (REIS, 2012). Para
Louwaars (2007), o sistema formal funciona, do ponto de vista das diversidades
genética vegetal, como um “funil”, em que, a parti de uma ampla variedade de
materiais disponíveis em coleções de germoplasma, são desenvolvidas, e chegam
aos agricultores pouca variedades adaptadas ao modelo agrícola dominante, que em
geral não suprem as necessidades de agricultores que vivem em ambientes sujeitos
a estresses agroambientais.
O Sistema informal de sementes alude-se ao sistema que prepondera ao nível
da agricultura familiar, sendo operado geralmente pelos próprios agricultores e/ou
seus parceiros de apoios, visando sempre garantir sementes e material de plantio
(ENGELS; DIULGHEROFF; ALVAREZ, 2014).
A organização dos sistemas de semente se difere dependendo do sistema
reprodutivo da espécie em cultivo, do ambiente, e dos objetivos dos sistemas
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presentes. As primeiras formas de armazenamento de sementes ainda são pouco
conhecidas, os principais indícios levam a crer que as sementes eram armazenadas
dentro dos frutos secos e protegidas da umidade e do calor.(BISHAW, 2004; CANCI,
2006).
No contexto um pouco complexo de valores econômicos, sociais, culturais ou
ambientais, onde ocorre uma diversidade de sistemas de sementes que interagem de
forma dinâmica, bem como na cadeia produtiva e qualidade das sementes, é possível
visualizar dois modelos principais de sistemas de sementes, conhecido como
“tradicional” e “moderno” (LINNEMANN; DE BRUIJN, 1987), ou “informal” e “formal”
(THIJSSEN, et. al 2008). O sistema informal, mesmo com baixa tecnologia agregada,
contribui para segurança alimentar, salientando por muitas vezes que as normas
utilizadas por esse sistema possuem parâmetros bem definidos, fato esse observado
no Nepal, onde mais de 97% das sementes das principais culturas trabalhadas foi
adquirida do sistema informal nos anos de 1999 e 2000 (THIJSSEN, et. al 2008)
Pautado por conhecimento social de forma solidaria e em sua maioria empírica
e experimental, os sistemas informais de semente, estão em constante transformação
estrutural, tendo como uma das principais estratégicas a rede de trocas comunitárias
na busca de certos objetivos (MATURANA; VARELA, 2001).

Com isso essa forma

de sistema desempenha um papel fundamental na produção de agrobiodiversidade,
na segurança alimentar e disponibilidade de sementes em nível familiar ou
comunitário (PAUTASSO, 2012).
Apesar da diversidade ser uma característica essencial para a sustentabilidade
e para a segurança alimentar, a mesma vem sofrendo muitas limitações resultando
em muitas perdas ao meio ambiente e à vida das famílias (ALMEIDA; CORDEIRO,
2002). Um dos principais problemas dos sistemas informais de sementes, é a
manutenção da sua qualidade devido a forma em que as mesmas são armazenadas
(EGAL et.al, 2004; WAMBUGU et al., 2009).
Para HERMANN et al., (2009) alguns fatores são os principais responsáveis
pelas limitações dos sistemas informais de sementes entre eles: (1) a falta de
informação disponível sobre fontes das sementes utilizadas, (2) falta de dispersão das
informações sobre o uso e as características das variedades nativas, (3) a falta de
garantia sobre o desempenho agronômico e (4) o armazenamento inadequado das
sementes.
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Outras limitações de âmbito ambiental como desastres naturais, ou condições
meteorológicas extremas e fatores sócio econômicas também são consideradas
perturbações as variedades locais cultivadas pelos agricultores em sua unidade de
produção (MAXTED; FORD; HAWKES, 1997)
A utilização e gestão de uma vasta gama de diversidade de culturas nos
campos agrícolas oriundo dos sistemas informais de sementes, assegura uma
continua evolução adaptativa das variedades, podendo ser muito útil para atuais e
futuros programas de melhoramento genético as culturas (ENGELS; DIULGHEROFF;
ALVAREZ, 2014).
A consolidação do sistema informal de sementes além de assegurar uma
relativa independência dos agricultores em relação a aquisição de sementes, pode vir
a promover a conservação in situ on farm de variedades locais favorecendo com isso
o processo evolutivo das variedades utilizadas (ENGELS; DIULGHEROFF;
ALVAREZ, 2014; JARVIS et al., 2011 ).
Utilizados principalmente por agricultores tradicionais, os sistemas informais de
sementes na conservação dos RGV, possuem múltiplos propósitos, como: Produção,
consumo, comércio e sementes para o próximo ciclo agrícola (PERONI; MARTINS,
2000).
2.4 Aspectos gerais do feijão-fava
O feijão-fava pertence à família Fabaceae, gênero Phaseolus e espécie
Phaseolus lunatus L. (CRONQUIST, 1988). As espécies do gênero Phaseolus são
bastante disseminadas no mundo, tendo sido cultivadas em zonas tropicais e
temperadas em ambos os hemisféricos (GUIMARÃES, 2005). Revisões do gênero
indicam que o número de espécies pode variar de 31 a 52, todas originárias do
continente americano, no entanto somente cinco sendo cultivadas: P. vulgaris L., P.
lunatus L., P. coccineus L., P. acutifolius A. Gray e P. polyanthus Greeman
(DEBOUCK, 1999).
Algumas são as hipóteses quanto ao centro de origem do Phaseolus L.
(FORNES MANERA, 1983). De acordo com Mackie (1943), a possível origem da
variabilidade dessa espécie encontra-se na América Central, mais propriamente na
Guatemala suspostamente seguindo a rota do comércio:
(1) Hopi, ou ramificação norte, onde teve o seu ponto de origem na Guatemala ao
longo das encostas ocidentais de La Sierra de la Madre, podendo o mesmo ter
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entrado nos Estados Unidos por meio de Yuma, cidade localizada no estado do
Arizona, ou mais para o leste, no parque de Papago por meio da tribo indiana de
indígena de Pima. Sementes desta ramificação possuem como características
tamanho médio e achatada, definida no grupo Sieva;
(2) Caribe ou as Índias Ocidentais ramificação essa que passou pelas encostas
ocidentais das montanhas, para as terras baixa do Istmo de Tehuantepec, em
frente ao Golfo México, ao leste onde possuía sua extensão caracterizada por
zonas calcáreas e secas. As sementes encontradas nessa região possuíam
tamanho pequeno e globosas, sendo definida como grupo Batata;
(3) Inca ou Sul, como as outras ramificações também originadas da Guatemala,
atingindo a América Central, Colômbia, Equador e Peru, tendo como principais
características das sementes um tamanho grande, mais plano, fino, colorida e
manchada, sendo definida como grupo Big lima.

Figura 1 Características de sementes de Phaseolus lunatus L. das diferentes rotas
de dispersão.
Fonte: CIAT (1986).
Entretanto, estudos confirmaram a existência de dois conjuntos gênicos do
feijão-fava

tendo

assim

duas

domesticações

independente:

os

padrões

mesoamericanos (MI) e andinos (MII), cada um domesticado em um lugar diferente
(SERRANO-SERRANO et. al. 2010; MOTTA -ALDANA et. al. 2010).
ANDUEZA-NOH et al., (2013), incorporando novos acessos com uma maior
variedade geográfica de amostragem no México e na Guatemala, em seu estudo de

25

múltiplas domesticações do pool gênico mesoamericano de feijão-fava, sugere que
além dos dois grupos existente, o estudo fornece base para considerar a existência
de três pool gênicos (AI, MI e MII), em vez de apenas dois como comumente suposto.
O grupo preconizado AI, é distribuído exclusivamente na América do Sul,
principalmente entre o Equador e Peru, embora também é visto com menos frequência
na Colômbia, o o MI no noroeste do Istmo de Tehuantepec, no México e o MII se
estendendo do sul do México, ao longo do Caribe e da América do Sul.
Amostras datadas a 5300 anos foram encontradas no Peru, e no México há
registros de espécies de 1400 anos de idade (CIAT, 1986). A figura 2 mostra onde os
feijões-fava foram encontrados em escavações arqueológicas, e mostra a distribuição
de diferentes tipos de grãos e a localização de variedades silvestre e cultivada desta
espécie.

Figura 2 Distribuição das escavações arqueológicas onde foram encontrados
diferentes tipos de grãos de feijão-fava.
Fonte: CIAT, 1986.

A espécie tem como principais características o tipo de germinação epígea, a
coloração das folhas geralmente mais escura do que outras espécies do gênero,
característica essa apresentada mesmo após o amadurecimento das vagens; os
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cotilédones são brancos ou verdes e as suas raízes desenvolvem-se mais que a do
feijoeiro comum, com certa tendência a ser tuberosa (GUIMARÃES, 2005); possui
bractéolas pequenas e pontiagudas, as vargens geralmente de forma oblonga e
recurvada com duas alturas distintas (ventral e dorsal) (ZIMMERMANN; TEIXEIRA,
1996); o número de sementes podendo variar de duas a quatro, possuindo grande
variação de tamanho e cor de tegumento. No que se refere a habito de crescimento,
as variedades podem pertencer ao tipo indeterminado (Trepador) ou determinado
(desenvolvimento completo da gema terminal em uma gema terminal) (SANTOS et al,
2002).
Considerada uma das principais leguminosas cultivadas na região tropical, o
feijão-fava é popularmente conhecido como feijão–de–lima, fava ou fava–lima, é
explorado comercialmente e apresenta importante fonte proteica para a população
(ZIMMERMANN; TEIXEIRA, 1996; VIEIRA, 1992). Além da contribuição proteica na
dieta humana, o feijão-fava possui a capacidade de disponibilizar nitrogênio do ar para
as plantas por meio da fixação biológica, bem como possui um alto potencial para o
uso como adubação verde (VALARINI, 2002).
A cultura do feijão fava possui relativa importância economia e social, tendo
como uma das principais características a rusticidade o que prolonga a sua colheita,
podendo ser realizada no período seco. Na região Nordeste a cultura costuma ser
plantada em consorcio com as cultura de milho e mandioca (AZEVEDO; FRANCO;
ARAÚJO, 2003). Dentre os diversos grãos consumidos pelo homem em sua
alimentação, a família Fabacea possui papel importante na dieta da maioria da
população, sendo constituída como uma das principais fontes de proteína vegetal em
diversos países (GUIMARÃES, 2005).
Na região Nordeste do Brasil, a cultura do feijão-fava possui papel relevante
onde além de alternativa de renda é fonte alimentar para a população, que consome
seus grãos sobre a forma de maduros ou verdes, tendo sua principal forma de cultivo
em regime de sequeiro, e com pouca tecnologia empregada por agricultores
familiares, o que resulta em baixos índices de produtividade e constante oscilação na
produção (BEYRA; ARTILES, 2004; GUIMARÃES, 2005).
No ano de 2016 foram produzidas, no Brasil, 3.637 toneladas de grão de fava,
numa área de 20.209 hectares sendo os maiores produtores em ordem decrescente
os Estados da Paraíba, Ceará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas e
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Maranhão o que juntos fazem a região Nordeste a maior produtora, com uma área de
20.169 hectares e uma produção de 3.609 toneladas (IBGE, 2016).
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3 CAPITULO I
Avaliação do potencial de conservação on farm de germoplasma crioulo de
feijão-fava

Resumo
A conservação da biodiversidade representa um dos maiores desafios atuais, visto
que o elevado nível de desordens antrópicas dos ecossistemas naturais tem como
uma das principais consequências a desagregação dos próprios ecossistemas. Já a
sua principal função é a conservação dos recursos genéticos de interesse do agricultor
no seu habitat natural. A conservação on farm de feijão-fava representa seguridade
alimentar, devido à sua importância como cultura de subsistência. O objetivo foi
realizar um estudo sobre as práticas utilizadas no manejo, no conhecimento tradicional
associado à cultura e potencial para a conservação on farm de feijão-fava. Neste
contexto, foi desenvolvido o presente estudo nos municípios de São Domingos do
Maranhão - MA, Várzea Grande (PI) e Tianguá (CE), no período de julho a setembro
de 2016. Os resultados revelaram que os agricultores que plantam tradicionalmente a
cultura do feijão-fava, apresenta baixo nível de escolaridade; as técnicas de cultivo da
cultura são passadas de geração para geração e a perda do conhecimento tradicional
tem como principal fator o desinteresse da população mais jovem pela agricultura; os
agricultores do município de São Domingos do Maranhão - MA, são os que mais
exploram a cultura de forma comercial; os agricultores do município de Tianguá - CE
são os que possuem a mais ampla diversidade de feijão-fava; nos três municípios da
pesquisa, os agricultores mantem as mesmas características quanto ao cultivo, época
de plantio, colheita e armazenamento das sementes de feijão-fava.

Palavras chave: Phaseolus lunatus L.; sistemas de produção; questionários
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Abstract

Biodiversity conservation represents one of the greatest challenges today, as the high
level of anthropogenic disorders of natural ecosystems has one of the main
consequences of disaggregating ecosystems themselves. Its main function is the
conservation of genetic resources of interest to the farmer in his natural habitat. The
on-farm conservation of bean bean represents food security due to its importance as
a subsistence crop. The objective was to carry out a study on the practices used in the
management, in the traditional knowledge associated to the crop and potential for the
conservation on the bean bean. In this context, the present study was carried out in
the municipalities of São Domingos do Maranhão - MA, Várzea Grande (PI) and
Tianguá (CE), from July to September 2016. The results showed that farmers who
traditionally plant low-grade beans; the cultivation techniques of the culture are passed
down from generation to generation and the loss of traditional knowledge has as main
factor the disinterest of the younger population for agriculture; the farmers of the
municipality of São Domingos do Maranhão - MA, are the ones who exploit the culture
more commercially; the farmers of the municipality of Tianguá - CE are the ones that
have the widest diversity of bean; in the three municipalities of the research, farmers
maintain the same characteristics regarding cultivation, planting, harvesting and
storage of bean seeds.

Keywords: Phaseolus lunatus L.; production systems; questionnaires
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3.1 Introdução
Desde o início da agricultura, o manejo da diversidade dos recursos genéticos
vegetais tem sido elemento central para a sustentabilidade. Os homens buscam na
natureza recursos para melhorar suas próprias condições de vida, aumentando suas
chances de sobrevivência. Tal interação é fortemente evidenc iada na relação entre
seres humanos e plantas, uma vez que o uso dos recursos vegetais são dos mais
diversos e importantes. Por isso, o debate em relação às principais causas de sua
perda e possíveis estratégias para a sua conservação se tornou recorrente (GUERRA
et al, 1998)
Considerado um reservatório natural de genes com o potencial de uso para a
produção sustentável, a utilização dos recursos genéticos raramente é um processo
simples, e geralmente envolve uma grande quantidade de diferentes “atores” e
técnicas. O manejo da diversidade de espécies e da variabilidade dos cultivos são
elementos essenciais para manter o equilíbrio, uma vez que realizados de formas
desordenadas causam impactos a curto e longo prazo.
Dessa forma, a conservação on farm, tendo como principal característica o
cultivo é o manejo contínuo de populações de plantas no sistema tradicional realizado
por comunidades locais e povos indígenas, está totalmente relacionada com a
manutenção e a geração da diversidade biológica, fazendo parte do seu processo
evolutivo (DIEGUES 2000; CLEMENTE et al. 2007). Entende-se a agrobiodiversidade
como a diversidade de interações dinâmicas entre pessoas, plantas e seu meio
ambiente e os produtos dessas interações em um sistema agrícola, englobando a
diversidade de conhecimentos tradicionais; técnicas de manejo envolvidas;
etnovariedades, organismos e agroecossistemas (BOEF; PERONI; HANAZAKI,
2013).
Com uma capacidade de adaptação muitas vezes superior ao feijão comum (P.
vulgaris L.) (LYMMAN, 1983), o feijão-fava tem bom desenvolvimento em regiões de
clima quente e úmido, devendo ser preferencialmente cultivado no período de baixa
precipitação (ALVES, 2006). Contudo, embora apresente tais características, o feijãofava tem uma menor distribuição, quando comparado com outras espécies do gênero
Phaseolus, e fatores como a palatabilidade e o tempo de cocção mais longo, limitam
a sua produção (GUIMARÃES et al., 2007; VIEIRA,1992).
Nessa espécie cultivada principalmente por agricultores familiares, que
normalmente usam o grão colhido como semente para a realização de um novo
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plantio, espera-se que ocorra grande variabilidade no material utilizado, devido à alta
taxa de cruzamento natural existente e troca de sementes pelos agricultores, para
manutenção e difusão das variedades, inserindo diversidade genética nos sistemas
locais, o que proporciona oportunidade para seleção e intercambio de sementes.
Considerando que a conservação de um recurso genético vegetal não é apenas
resultado das condições naturais, e sim de características culturais e condições
socioeconômicas, objetivou-se com esse trabalho documentar as práticas utilizadas
no manejo, o conhecimento tradicional associado à cultura e o potencial para a
conservação on farm de feijão-fava nos municípios de São Domingos do Maranhão MA, Várzea Grande - PI e Tianguá - CE, nos quais ainda se pode encontrar
comunidades tradicionais que mantem a alta agrobiodiversidade do feijão-fava.
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3.2 Material e Métodos
O presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa exploratória em
unidades de produção familiar de feijão-fava, nos estados do Maranhão, Piauí e
Ceará. O recorte geográfico da pesquisa foi orientado pelos dados produtivos da
cultura, obtidos por meio de levantamentos realizados no Sistema Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) de Recuperação Automática (SIDRA) do ano de
2015. Com base nos dados observados, foram selecionados os municípios de São
Domingos do Maranhão - MA (05°34’33” S e 44°23’07” W e altitude de 191m), Várzea
Grande - PI (06°32’41” S e 42º14’47” W e altitude de 245m) e Tianguá - CE, (03°43’56”
S e 40º59’30” W e altitude de 775m). (Figura 3).
A análise consistiu em um misto de pesquisa qualitativa e quantitativa, com a
aplicação de um questionário semi-estruturado (Anexo 1) e observação direta, tendo
sido padronizado para os três municípios.
Antes da coleta de dados, o projeto foi previamente cadastrado na Plataforma
Brasil, encaminhado para o Comitê de Ética em Pesquisa Humana (CEP), da
Universidade Federal do Piauí, para apreciação, em conformidade com os padrões
éticos estabelecidos pela Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Após
seu cadastro e apreciação, o projeto obteve aprovação, sendo gerado o Certificado
de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE), nº 61921516.3.0000.5214.
A amostragem abrangeu seis agricultores do município de Várzea Grande - PI,
cinco agricultores de São Domingos do Maranhão - MA e oito agricultores de Tianguá
- CE (Figura 4). Este número desigual de agricultores entrevistados por município,
ocorreu devido a especificidade da pesquisa, que buscava a escolha de informantes
com tradição de cultivo e conhecimentos fundamentais acerca do feijão-fava. O
período do estudo foi de julho a setembro de 2016.

39

Figura 3 Mapas geopolíticos dos estados, mostrando a localização dos municípios
de São Domingos do Maranhão - MA, Várzea Grande - PI e Tianguá - CE.
(Adaptado de IBGE, 2018)
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Para recrutamento dos participantes, foram consultados previamente técnicos
que atuam na Extensão Rural dos referidos municípios, possibilitando assim a
identificação dos agricultores tradicionais que cultivam e conservam cultivares locais
de feijão-fava. Logo, a escolha dos entrevistados foi de acordo com a tradição do
cultivo e conhecimentos tradicionais associados à cultura do feijão-fava. Nestas visitas
foram coletadas as variedades crioulas utilizadas no experimento de avaliação

Porcentagem de entrevistados

agronômica (Item 4).
45%
40%

35%
30%
25%

20%
15%
10%

5%
0%
Várzea Grande (PI)

São Domingos do Maranhão
(MA)

Tianguá (CE)

Municípios

Figura 4 Percentual de questionários aplicados em agricultores com tradição de
cultivo e conhecimentos tradicionais associados à cultura do feijão-fava, nos
municípios em estudo.
A análise qualitativa dos dados resultou das informações obtidas dos
agricultores

entrevistados,

quanto ao perfil socioeconômico, conhecimentos

tradicionais sobre o uso, manejo e conservação da cultura. A esses dados qualitativos
foram associadas informações obtidas por meio de notas de campo, observações
diretas e fotografias. Os dados qualitativos após coletados, foram codificados e
sistematizados em planilhas eletrônicas, realizando-se a análise exploratória por meio
de estatística descritiva, resultando em tabelas, histogramas e outros módulos
gráficos. Para a estimativa das estatísticas dos dados foi utilizado o software Statistical
Package for the Social Science (SPSS® versão 22.0)
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3.3 Resultados e Discussão
3.3.1 Caracterização dos agricultores
O perfil dos agricultores foi subdividido em distintas categorias quanto à idade,
grau de escolaridade, número de pessoas da unidade familiar, participação em
cooperativas ou associações e principal fonte de renda. Para o município de São
Domingos, localizado no estado do Maranhão, a faixa etária dos entrevistados variou
de 34 a 70 anos (média = 48,6 anos; desvio padrão = 16,66). Entre estes, 60% (n=3)
são pessoas com idade inferior ou igual a 40 anos; 40% (n=2) com idade superior a
40 anos. A faixa etária para o município de Tianguá, localizada no estado do Ceará,
variou de 40 a 78 anos (média = 61,37 anos; desvio padrão = 13,73). Entre os quais,
12,5% (n =1) são pessoas com idade inferior ou igual a 40 anos e 87,5% (n= 7) com
idade superior a 40 anos. A faixa etária para o município de Várzea Grande, localizada
no estado do Piauí, variou de 55 a 77 anos, (média = 66,83 anos; desvio padrão =
7,35), sendo que neste município 100% (n=6) dos entrevistados apresentou idade
superior a 40 anos (Figura 3). Lyra et al. (2011), estudando a conservação on farm da
agrobiodiversidade de sítios familiares no município de Jequié (BA), encontraram
resultados semelhantes com relação a idade dos agricultores onde os mesmos
possuíam idade variando de 40 a 60 anos. Segundo Anjos e Calda (2005),
pesquisadores da dinâmica demográfica rural, esta mudança, constatada nos últimos
anos, ocorreu devido a um processo seletivo em que preferencialmente remete à zona
urbana a população mais jovem e altamente produtiva, ficando na zona rural a
população idosa.
Com relação ao gênero dos entrevistados, 100% (n=19) foram masculinos.
Froehlich et al. (2011), estudando o êxodo seletivo e envelhecimento da população
rural na região central do Rio Grande do Sul, encontraram resultados que apontam
para a consolidação do processo de masculinização rural. Segundo Bourdieu (2006);
Froehlich e Pietrzacka, (2004), nas últimas décadas, essa realidade de êxodo rural
familiar modificou-se bastante e políticas públicas como a aposentadoria rural,
aumentaram a permanecia das pessoas mais idosas no espaço rural. No entanto, para
boa parte da população jovem rural que cresceu em meio às dificuldades
socioeconômicas e com maior acesso à escolaridade com viés urbano, a cidade ainda
é vista como futuro promissor. Como consequência, as mulheres adquirem maior grau
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de escolaridade em relação aos homens, sendo desta forma mais aptas e dispostas
que os homens para adotar modelos culturais urbanos.

Faixa etária dos agricultores
menor ou igual a 40 anos

maior que 40 anos

100%
87,50%

60%
40%

12,50%
0%
São Domingos do Maranhão (MA)

Tianguá (CE)

Várzea Grande (PI)

Figura 5 Faixa etária dos agricultores

O grau de escolaridade foi baixo, nos três municípios onde foram realizadas as
entrevistas (Figura 4). Observa-se que a maior percentagem dos agricultores
entrevistados são pessoas analfabetas, sem nenhum nível de instrução. Resultado
semelhante foi encontrado por Silva et al. (2014), que realizando estudo de
caracterização ambiental e agrícola da unidade produtiva dos agricultores familiares
da comunidade Moura, município de Bananeira (PB), constataram que 50% dos
entrevistados eram analfabetos. É importante ressaltar, que apesar do baixo nível de
escolaridade ser considerado um aspecto negativo entre os agricultores do Brasil, tal
fato pode dificultar a condução da atividade agrícola, mas não impossibilita a sua
realização como um todo, uma vez que a deficiência educacional influencia
negativamente nos processos de implementação de novos aportes tecnológicos para
a atividade agrícola realizada.
O número médio de pessoas da unidade familiar (UF) foi de 3,15, havendo um
único caso com dez pessoas por UF. A participação dos entrevistados em trabalhos
coletivos como associações e cooperativas, nos três municípios envolvidas na
pesquisa, foi de 26,3%, sendo 75% desse total residente no município de Tianguá
(CE).
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Figura 6 Grau de escolaridade dos produtores de feijão-fava dos municípios de
São Domingos do Maranhão - MA, Várzea Grande - PI e Tianguá – CE
(2016)
Nos três municípios, 100% dos entrevistados mencionaram trabalhar como
agricultor. Entretanto, deste quantitativo, 47,4% foram considerados mais ativos por
se dedicarem apenas às atividades agrícolas como sua fonte de renda; 31,6% foram
os que além das atividades agrícolas, são beneficiários da aposentadoria rural; a
menor frequência foi de entrevistados (21,1%) que simultaneamente desenvolvem
atividades agrícola e pecuária (Figura 7). Lyra et al. (2011), ao perguntarem a alguns
agricultores se os mesmos desenvolvem outras estratégias para complementar a sua
renda, obteve como resposta que 40% tem desenvolvido atividades agropecuárias
como complementação.
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Agricultura

Agricultura e Agropecuaria

Agricultura e Aposentadoria

31,6%
47,3%

21,10%

Figura 7 Principais fontes de renda dos agricultores dos municípios de São Domingos
do Maranhão - MA, Várzea Grande - PI e Tianguá – CE (2016)

3.3.2 Conhecimento Tradicional
Para a classificação quanto ao conhecimento tradicional da cultura do feijãofava, o tempo de atividade agrícola com a cultura variou de 3 a 63 anos (média= 36,5
anos; desvio padrão= 21,67) (Figura 8). Este tempo médio, associado a maior faixa
etária dos agricultores envolvidos na pesquisa em Tianguá - CE e Várzea Grande PI, 87,5% e 100%, respectivamente, e com vinculo na atividade agrícola da cultura do
feijão-fava, é um indicador da consistência e da eficácia das práticas por eles adotadas
e analisadas no presente trabalho.
21%

21%

21%

16%
11%
5%

5%
0%

1 a 5 anos

6 a 10
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11 a 20
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21 a 30
anos

31 a 40
anos
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51 a 60
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Figura 8 Distribuição do tempo de plantio de feijão-fava dos produtores dos três
municípios envolvidos na pesquisa.
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Em média, as variedades crioulas de feijão-fava conhecidos pelos agricultores
entrevistados foi de 2,40 para São Domingos do Maranhão - MA, 3,00 para Várzea
Grande - PI e 1,87 para Tianguá CE (Figura 9). O município onde os agricultores
afirmaram conhecer o maior número de tipos de feijão-fava foi Várzea grande - PI
(Figura 8), porém de acordo com as amostras coletadas nas visitas, que
posteriormente foram inseridas no Banco Ativo de Germoplasma de Phaseolus (BGP),
da Universidade Federal do Piauí, demostra que, apesar da quantidade de tipos
conhecidos pela maioria dos agricultores serem superiores a um, nos municípios de
São Domingos do Maranhão - MA e Várzea Grande - PI, o material utilizado para o
plantio possui as mesmas características fenotípicas dentro do munícipio e diferentes
características fenotípicas entre os municípios.

Média de varidades crioulas de feijão-fava conhecidos por município
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

Várzea Grande (PI)

São Domingos do
Maranhão (MA)

Tianguá (CE)

Figura 9 Média das quantidades de variedades crioulas de feijão-fava conhecidos
pelos agricultores por cidade.
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Figura 10 Percentual da quantidade de tipos de feijão-fava conhecidos pelos
agricultores entrevistados.
O total de coletas realizada nos três municípios participantes foram de 30
amostras de variedades crioulas. A fava branca material mais coletado, e único
encontrado e utilizado para o plantio pelos agricultores entrevistados no município de
São Domingos do Maranhão - MA é considerada pelos produtores como a de melhor
comercialização e palatabilidade. A fava olho-de-ovelha, também conhecida como
Boca-de-moça foi o único material encontrado e plantado no município de Várzea
Grande. Já no município de Tianguá apesar da média da quantidade de tipos de fava
ser a menor entre os municípios da pesquisa (Figura 10), foi observado a maior
diversidade entre as amostras, sendo coletada dez com diferentes padrões de
sementes (Figura 11).
Uma das características do sistema de agricultura itinerante é a presença de
grande diversidade intraespecífica nas espécies cultivadas, essa diversidade é
expressa na forma de variedades que são diferenciadas pelos agricultores (PERONI;
MARTINS, 2000). No caso do feijão-fava a diversidade encontrada se devidamente
caracterizada permite aos agricultores que eles conservem melhores ganhos
genéticos. A manutenção das variedades, mesmo tendo a disposição um material
mais adaptado, permite não somente uma codificação de informações contidas no
DNA, mas sim o fato de existir todo um conhecimento sobre a sua seleção,
propagação, coleta e armazenamento de sementes, crescimento, valores culturais e
usos (CLEVELAND et. al, 1994), apesar de muitos destes aspectos demandarem de
fundamentação científica (WOOD e LENNÉ, 1997).
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Figura 11 Acessos coletados nas visitas aos municípios de Várzea Grande - PI (1; 2;
3; 4; 5), Tianguá – CE (6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20;
21; 22; 23; 24; 25) e São Domingos do Maranhão – MA (26; 27; 28; 29; 30),
demostram as diferenças fenotípicas encontradas entre os mesmos.
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Dentre os agricultores entrevistados, 100% afirma utilizar a sua produção de
feijão-fava para o consumo na UF, porém 68,42% deles, além de utilizar para consumo
também destinam o excedente para fins comerciais, devido aos altos valores obtidos
pelo quilo do produto. O preço médio por quilograma de feijão fava variou de R$ 4,00
a R$ 20,00, devido a fatores como: época de venda, região, forma de comercialização
(verde ou maduro) dentre outros. Apesar da alta dos preços do quilograma do grão,
os informantes afirmaram que se encontram insatisfeito, pois os altos valores obtidos,
são oriundos de um grande período de estiagem, que a região Nordeste sofreu nos
últimos três anos.
A maior concentração de agricultores que utilizam a cultura do feijão-fava para
fins comerciais concentra-se no município de São Domingos do Maranhão - MA, onde
todos os entrevistados afirmaram que comercializam sua produção. Os mesmos
utilizam somente um tipo de feijão-fava em seus plantios, e classificam o material
utilizado em “fava grande”, “fava média” e “fava pequena” (Figura 10). Dados do IBGE
coletados durante os últimos dez anos nos municípios envolvidos na pesquisa,
demostram que, o rendimento médio de grão da cultura do feijão-fava oscilou
principalmente nos municípios de Várzea Grande - PI e Tianguá - CE (Figura 11). Para
o município de São Domingos do Maranhão, os valores de rendimento médio da
cultura não oscilaram, mesmo com o índice pluviométrico tendo diminuído no período
considerado de estiagem para a Região Nordeste. Esse fato pode ter condicionado os
agricultores a trabalhar o cultivo de feijão-fava de forma comercial, buscando sempre
selecionar as variedades mais adaptadas às condições edafoclimáticas da região, o
que revela a dinâmica de substituição de cultivares locais e uma consequente erosão
genética, visto que todos os agricultores afirmaram conhecer e terem utilizado mais
de um tipo de feijão-fava no passado. Silva et al. (2010), estudando as práticas de
conservação on farm e de seleção de urucum no município de Vitória da Conquista BA, encontraram resultado semelhante, sendo que 85% dos entrevistados afirmaram
ter selecionado a variedade mais adaptada a região, para assim manter melhores
produtividades.
Já no município de Tianguá - CE, observou-se que há separação entre o
material para o plantio destinado ao consumo familiar daquele para a comercialização.
O material reproduzido para a comercialização é diferente, pois possui as
características de maior preferência de mercado, enquanto o material para consumo
familiar possui características particulares. Decisões como esta foram estudadas no
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experimento de Tamiru et al. (2008), no qual os agricultores apesar de manterem
diversas variedades crioulas de inhame, selecionam aquelas com maior adaptação ao
ambiente e período de crescimento.
Nos resultados obtidos nos municípios de São Domingos do Maranhão - MA e
Várzea Grande - PI, observou-se que a partir das amostras de sementes em posse
dos agricultores, há homogeneidade entre as mesmas, fato inverso foi observado no
município de Tianguá, em que foi encontrada maior diversidade entre os grãos,
diferenciando-os por cor, sabor e nomes populares.
A necessidade de conservar as espécies cultivadas, visando adaptar aos
diversos sistemas de cultivo e ambiente, tem criado estímulos para o desenvolvimento
de pesquisas relacionada com os Recursos Genéticos, com diversas finalidades, entre
elas a de conservação da variabilidade genética (ANDRADE et al., 2007).

B

A

Figura 12 Agricultor do município de São Domingos do Maranhão - MA demostrando
a diferença entre a A (fava pequena) e B (fava média).
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Figura 13 Rendimento médio da cultura do feijão-fava, nos últimos dez anos, nos
munícipios de Várzea Grande - PI, São Domingos do Maranhão - MA e
Tianguá - PI.

3.3.3 Manejo Agrícola
Para o manejo agrícola, foi constatado que 89,5% dos entrevistados praticam
a agricultura de pousio (Roça–no–toco), seguindo o sistema de plantio no qual a área
é preparada sem a utilização de implementos agrícolas, sendo efetuada a derrubada
e queima da vegetação. Após algum tempo de utilização, a área é deixada para
“descansar” por 10 a 20 anos, e se procura outra área para fazer o cultivo de feijãofava. Esse processo produtivo, realizado principalmente na zona rural do Nordeste do
Brasil e sem o emprego de nenhum tipo de tecnologia, é transmitido de geração para
geração como herança dos antepassados. Resultado semelhante foi observado por
Oler e Amorozo (2017), em um estudo sobre a etnobotânica e conservação on farm
de mandioca no estado do Mato Grosso. Os outros 10,5% dos entrevistados
afirmaram utilizar algum implemento agrícola para o preparo da área, como grade e
arado.
Não foi observada muita variação em relação ao tamanho das áreas,
encontrando-se as menores com 0,15 e 0,30 ha e as maiores apresentando 2 e 2,5
ha. O erro é considerado baixo para tamanho da área, indicando a homogeneidade
das informações (Tabela 1).
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Tabela 1 Número de propriedades (Nº), área média (Med), mínima (Min) e máxima
(Max), desvio padrão (DP), erro, variância, mediana e coeficiente de
variação (CV) para o tamanho das áreas (ha) utilizadas para o plantio de
feijão-fava pelos agricultores entrevistados.
Municípios
São Domingos do
Maranhão – MA1
Várzea Grande - PI
Tianguá - CE
Média geral

Nº Med Mín
5 1,00 1,00

Máx DP Erro Variância Mediana CV (%)
1,00 0,00 0,00
0,00
1,00
0,00

6
8

2,50 0,92 0,37
2,00 0,50 0,18
1,83 0,47 0,18

0,96 0,15
1,06 0,45
1,00 0,53

0,84
0,25
0,36

0,65
1,00
0,88

0,96
0,47
0,47

Tais informações são importantes, pois confirmam o fato de que nos municípios
envolvidos na pesquisa, em geral, existem pequenas propriedades, conforme Censo
Agropecuário de 2006, do IBGE, que os classificou como formados por agricultores
familiares, em sua maioria. Por possuírem propriedades agrícolas de pequeno porte,
torna-se mais fácil que ocorra o processo de conservação on farm. Esses agricultores
tendem a apresentar maior diversidade de feijão-fava em suas áreas. Neste sentido,
vem o que foi descrito por Valle (2002), afirmando que na geração de conhecimentos
e habilidades desenvolvidas pelos agricultores ao longo do tempo, e em diferentes
agroecossistemas, os maiores detentores e geradores da biodiversidade são aqueles
de pequena escala, de populações tradicionais.
Quanto ao sistema de produção do feijão-fava, verificou-se que o período do
plantio é semelhante ao de outras culturas temporária como: milho, arroz, feijão e
mandioca, que para os três municípios envolvidos na pesquisa começa geralmente
no mês de dezembro, período de início das chuvas, por ser uma cultura de sequeiro.
Logo, a realização do plantio ocorre em função das condições climáticas da região,
sendo este realizado durante o período das chuvas, que compreende o intervalo entre
os meses de janeiro a junho, podendo ir até julho, ou seja, a disponibilidade de água
atua como fator limitante de produção do semiárido nordestino, causando com isso
elevados risco na agricultura familiar, onde o agricultor não possui nível tecnológico
suficientes para a estabilidade da cultura (MENEZES; SAMPAIO, 2000; REDDY,
1983). A colheita do feijão-fava, em mais de 62,5% das propriedades, acontece no
mês de junho.
Sobre a forma de tutoramento utilizada no plantio do feijão-fava, 89,5% dos
entrevistados afirmaram plantar o feijão-fava somente com o milho; já 10,5%
afirmaram utilizar em uma mesma roça além do milho, a mandioca, cercas e outras
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espécies arbóreas presente na roça. Verifica-se que o sistema de plantio consorciado
predomina na maioria das áreas utilizadas para cultivo de feijão-fava, sendo essa
característica presente na agricultura familiar e indicadora de sustentabilidade
agrícola. Devido ao hábito de crescimento predominantemente indeterminado, a
realização do plantio da cultura do feijão-fava necessita de tutor ou sistema de
consorcio, fato esse que associado a outros fatores como déficit hídrico no solo,
incertezas climáticas e variações pluviométricas entre os anos e locais de cultivo,
determinam baixo índice de rendimento e constantes oscilações da produção anual
(NETO et al., 2015).
Com relação a quantidade de pessoas que maneja a área utilizada no plantio
do feijão-fava, 47,4% afirmam trabalhar individualmente e 52,6% executam o manejo
da área com o auxílio de uma ou mais pessoas, sendo em sua maioria pessoas da
mesma família ou vizinhos próximos. Apesar do trabalho na roça ser um tema que
remete ao passado, devido aos inúmeros “pacotes tecnológicos” adotados pela
agricultura contemporânea, esse assunto ainda é muito hodierno na cultura do feijãofava, uma vez, que é uma “forma de vida” que tem proporcionado a reprodução social
das famílias agricultoras. O fato da mão de obra utilizada ser essencialmente o núcleo
familiar, remete a pesquisa a um consenso unanime de que as famílias que trabalham
a cultura do feijão-fava, nos municípios onde foram realizadas as entrevistas, são
agricultores familiares.
No tocante à utilização de agroquímicos e fertilizantes, verifica-se (Tabela 2)
que os agricultores pouco fazem uso desses insumos químicos, havendo diferença de
um município para outro. O município com maior porcentagem de entrevistados que
utilizam agroquímicos e fertilizante foi São Domingos do Maranhão - MA, seguido por
Tianguá - CE e Várzea Grande - PI. Tal informação associada aos resultados
descritos, como rendimento médio da cultura e utilização da produção para fins
comerciais, mais uma vez destaca que os produtores do município de São Domingos
do Maranhão - MA são mais voltados para o cultivo de forma comercial e não para a
conservação do material.
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Tabela 2 Frequência observada por município (%) em função da utilização de
agroquímicos e fertilizantes nos três municípios envolvidos na pesquisa,
ano agrícola 2016/2017
Práticas agrícolas
Uso de agroquímico
Sim
Não
Uso de fertilizante
Sim
Não

São Domingos do Várzea Grande Maranhão - MA
PI
Nº
3
2
Nº
2
3

(%)
60
40
(%)
40
60

Nº
1
5
Nº
0
6

(%)
17
83
(%)
0
100

Tianguá CE
Nº
4
4
Nº
1
7

(%)
50
50
(%)
13
88

Total
Nº
10
9
Nº
3
16

(%)
53
47
(%)
16
84

Com relação ao aspecto comercial do feijão–fava, nos três municípios,
constatou-se que mais de 84% dos agricultores destinam o excedente da produção
para venda, comercializando a sua produção em feiras locais, e cerca de 15 % escoa
por meio de intermediários. Para BYÉ et al. (2002), a venda em feiras locais faz com
que os agricultores comecem a se organizar para a produção, e criem um maior
vínculo com o consumidor final do produto. Isso, de certa forma, contribui para que
ocorra a diminuição da comercialização de produtos oriundo de supermercados,
mantendo no comércio produtos obtidos pela agricultura familiar e beneficiando a
esfera da circulação de produtos gerados e conservados por pequenos agricultores.
Em relação ao consumo, 89,5 % dos entrevistados afirmaram consumir os
grãos de feijão-fava verde e seco, apenas 5,2 % afirmaram que além do consumo dos
grãos verdes e secos, também fazem farinha, e 5,3 afirmaram consumir somente o
grão seco. VIERA (1992) afirmou que na região Nordeste, o feijão-fava é produzido
pelos pequenos agricultores, que utilizam preferencialmente cultivares de crescimento
indeterminado, consumindo sob a forma de grãos verdes e secos. Já nos Estados
Unidos, que se destaca como um dos maiores produtores de feijão - fava do mundo,
a preferência de consumo ocorre ainda em estado verde, na forma de conserva (grãos
enlatados e/ou congelados e empacotados) (ALVES et al., 2014). A utilização de
sementes de feijão-fava para outras atividades como artesanato, confecção de
biojóias, dentre outras, não foi observada em nenhum dos municípios envolvidos na
pesquisa.
Quanto ao armazenam dos grãos, constatou-se que 100% dos entrevistados
utilizam recipientes de plástico (garrafa PET) e todos reservam uma parte das
sementes colhidas para serem utilizadas na safra seguinte (Figura 12). Isso mostra
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que a estratégia de armazenamento dominante entre os agricultores resulta de meios
disponíveis e adaptados para conservar suas sementes por mais tempo, resultados
semelhantes foram retratados no Vietnã por Jarvis et al. (2000).

Figura 14 Forma de armazenamento das sementes de feijão-fava, para serem
utilizadas no plantio da safra seguinte no município de São Domingos do
Maranhão - MA.
Sobre a aquisição dos conhecimentos com o manejo da cultura do feijão-fava,
73,7% dos agricultores afirmaram que adquiriram as informações com os seus pais,
15,8% a partir de seus avós, 5,3% com a convivência em outras comunidades e 5,3
adquiriram os conhecimentos de outra forma. De acordo com Giraldi e Hanzaki (2010),
que encontraram resultados semelhantes sobre a transmissão do conhecimento em
plantas medicinais, em 72% dos casos, o conhecimento tradicional foi adquirido in
loco a partir de seus familiares, ressaltando assim a importância da manutenção dos
conhecimentos sobre a cultura. Quando perguntado se os produtores de feijão-fava
têm observado uma perda do conhecimento tradicional associado à cultura, 68,4%
afirmaram que tal fato vem ocorrendo com o passar dos anos. Quando perguntado
quais os motivos dessa perda, 52,6% afirmaram que atualmente a população mais
jovem não tem interesse pelo cultivo; 21,1% afirmaram que o êxodo rural é o
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responsável pelo défice de conhecimento associado a cultura do feijão - fava, uma
vez que a população mais jovem tem migrado para grandes centros em busca de
melhores condições financeira; já 10,5% afirmaram que a maioria dos agricultores
atuais cultivam o feijão-fava devido ao altos valores obtidos com o kg do grão, não
dando a devida importância para a diversidade da cultura e 15,8% não souberam
opinar sobre a questão levantada.
Diante do exposto, verifica-se a possibilidade deste fato estar ocorrendo devido
ao envelhecimento da população da zona rural, uma vez que apenas 21,05% eram
pessoas com idade inferior a 40 anos, apontando para a diminuição da transmissão
acerca do conhecimento tradicional, o que em um futuro próximo pode acarretar
possível perda de diversidade no feijão - fava, de um saber único. Neste sentido,
levantamentos etnoagrônomicos prestam grandes contribuições para o resgate deste
tipo de conhecimento e da cultura. Almeida et al. (2009) ressaltam que alguns fatores
como mudanças econômicas e culturais externas e a maior facilidade de acessos a
alimentação, podem fazer com que a população mais jovem encare o saber tradicional
como sendo ultrapassado.
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3.4 Conclusões
A produção de feijão - fava é destinada ao autoconsumo.
Os agricultores do município de São Domingos do Maranhão – MA optam por
plantar somente um tipo de feijão-fava, que consideram o de melhor comercialização.
O município de Tianguá – CE, dentre os municípios pesquisados, é o que
possui ampla diversidade de tipos de feijão–fava.
Os produtores dos três municípios apresentam características similares quanto
ao cultivo, época de plantio e colheita e ao armazenamento das sementes.
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4 CAPITULO II
Avaliação agronômica de germoplasma crioulo de feijão-fava conservados on
farm

Resumo
O feijão-fava (Phaseolus lunatus L.) é uma importante fonte de proteína para
alimentação humana. Tem grande relevância no Brasil, principalmente na região
Nordeste, onde além de alternativa de fonte alimentar é também alternativa de renda
para a população. No Brasil, a diversidade genética do feijão-fava concentra-se
principalmente na agricultura tradicional, onde o cultivo mais difundido e com forte
aceitação no mercado é feito com as variedades locais mantidas on farm pelos
agricultores familiares. A variabilidade genética e a conservação on farm do feijãofava encontra-se ameaçada. Com a finalidade de realizar avaliação agronômica de
germoplasma crioulo de feijão-fava conservados on farm pelos agricultores, utilizouse no presente trabalho, sete variedades coletadas nas visitas realizadas nos
municípios envolvidos na pesquisa, após entrada no Banco Ativo de Germoplasma de
Phaseolus da UFPI: Fava moita – UFPI 990; Fígado de galinha – UFPI 979; Fava
branca – UFPI 1112; Fava branca – UFPI 1110; Fava pretinha – UFPI 987; Olho de
ovelha – UFPI 994 e Olho de ovelha UFPI 946. O experimento foi instalado na área
experimental do Instituto Federal do Ceará, em Tianguá – CE, no delineamento em
blocos casualizados, com quatro repetições, sendo avaliados os caracteres: número
de dias para a floração, número de dias para a maturação, comprimento da vagem,
largura da vagem, espessura da vagem, número de vagem por planta, número de
sementes por vagem, peso de cem grãos e produtividades de grãos. A divergência
genética entre as variedades foi estimada pelo método de Tocher, com o emprego da
distância de Mahalanobis, como medida de dissimilaridade. Os resultados indicaram
que existe variabilidade genética entre as variedades para todos os caracteres. O
método de Singh indicou que o peso de cem sementes o comprimento da vagem e
espessura da vagem foram os que mais contribuíram para a diversidade total entre as
variedades avaliadas. As variedades apresentaram produtividade acima de 1000 Kg
ha-1, exceto Fava moita.

Palavras chave: variedades; diversidade genética; Phaseolus Lunatus L.
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Abstract
Lima Bean (Phaseolus lunatus L.) is an important source of protein for human
consumption. It has great relevance in Brazil and especially in the Northeast region,
where besides alternative food source is also an alternative income for the population.
In Brazil, the genetic diversity of lima bean is mainly concentrated in traditional
agriculture, where the most widespread cultivation and with strong acceptance in the
market is made with the local varieties kept on farm by the familiar farmers. Genetic
variability and on farm conservation of the field beans are threatened. In order to
perform an agronomic evaluation of native bean germplasm conserved on farm by
farmers, the present study evaluated seven bean varieties collected in the city visits
involved in the on farm conservation research. For this purpose, seven varieties were
used (Fava moita – UFPI 990; Fígado de galinha – UFPI 979; Fava branca – UFPI
1112; Fava branca – UFPI 1110; Fava pretinha – UFPI 987; Olho de ovelha – UFPI
994 e Olho de ovelha UFPI 946). The experiment was installed in the experimental
area of the Federal Institute of Ceará, in Tianguá - CE. The experiment was carried
out in a randomized complete block design, with four replications, in which the number
of days for flowering, number of days for maturation, pod length, pod width, number of
pod per plant, number of seeds per pod, weight of one hundred grains and grain yields.
The genetic divergence among the varieties was estimated by the Tocher method
using the Mahalanobis distance, as a measure of dissimilarity. The results indicated
that there is genetic variability between varieties for all characteristics. All the varieties,
except the variety Fava, showed productivity above 1000 kg ha-1. The Singh method
indicated that the weight of one hundred seeds the pod length and pod thickness were
the ones that contributed most to the total diversity among the evaluated varieties.

Keywords: varieties; Genetical diversity; Phaseolus lunatus L.
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4.1 Introdução
O uso de leguminosas na alimentação tem constituído normalmente, uma
importante fonte de proteína para a alimentação humana. Em cereais como milho,
arroz e o trigo, que possuem maiores produtividades, o teor de proteína em seus grãos
varia em torno de 7 a 13%, enquanto as sementes comestíveis de leguminosas têm
concentrações de proteínas variando de 17 a 40%. Outrossim, nas leguminosas como
o feijão–fava (Phaseolus lunatus L.), constam uma boa concentração de carboidratos
e baixo teor de óleo (BRESSANI; ELIAS, 1980).
O feijão-fava, típico da região Nordeste do Brasil, vem chamando atenção da
pesquisa por conta de sua aceitação entre a população e os preços interessantes que
são pagos aos produtores, em grande parte da agricultura familiar. Nos Estados
Unidos, o feijão-fava é conhecido como “lima bean”, sendo uma cultura importante
nos estados de Delaware, Califórnia, Washington, Wisconsin, Illinois e Minnesota
(KEE et al., 1997).
A utilização do feijão–fava é menor, mas a sua capacidade de adaptação é
mais ampla do que o feijão–comum (P. vulgaris). Por outro lado, as produtividades de
grãos obtidas com a cultura em campo têm sido quatro a cinco vezes menores do que
aquelas verificadas em condições experimentais, podendo ser atribuído ao fato do
cultivo do feijão- fava ser em sua maioria oriundo de pequenos produtores, em sistema
de consorcio com milho, sem utilizar investimentos financeiros e tecnologias
adequadas para o crescimento da lavoura (VIEIRA, 1992; MELO 2005).
A importância econômica e social do feijão-fava se deve principalmente à sua
rusticidade em regiões semiáridas do Nordeste brasileiro, o que possibilita a colheita
em período seco (AZEVEDO et al, 2003). Os seus grãos verdes e secos, as vagens
verdes podem ser consumidas pelo homem. Na maioria dos casos, o cultivo é utilizado
para alimentação de subsistência e o excedente é comercializado diretamente em
feiras livres (ALVES et al., 2008).
Na literatura, verifica-se que poucos trabalhos são conduzidos com essa
cultura, principalmente no que se refere à conservação do material crioulo, utilizad o
por agricultores tradicionais. Tal fato contribui para uma consequente perda da
diversidade genética, o que se contrapõe à crescente valorização da cultura, visto que
um dos maiores obstáculos para o desenvolvimento de cultivares produtivas são a
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conservação inadequada do material pelos pequenos agricultores e a ausência de
trabalhos que caracterizem o germoplasma disponível.
A conservação on farm é capaz de manter o conjunto gênico das variedades
de feijão-fava em constante evolução com os estresses bióticos e abióticos
associados à seleção antrópica, por meio do manejo comunitário, atrelado a uma
metodologia participativa, gerando benefícios ambientais, sociais e econômicos para
as comunidades de agricultores tradicionais que cultivam o feijão-fava.
Assim, objetivou-se avaliar agronomicamente sete variedades crioulas de
feijão-fava, mantidas pelos agricultores familiares dos municípios de São Domingos
do Maranhão - MA, Várzea Grande - PI e Tianguá - CE.
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4.2 Material e Métodos
O experimento foi desenvolvido no período de fevereiro a julho de 2017, na
área experimental do Instituto Federal do Ceará, Campus Tianguá - CE (Figura 1),
com as seguintes coordenadas: 03° 43’ 56’’ de latitude sul e 41°00’ 43’’ de latitude
oeste e altitude aproximada de 615 metros. Segundo a classificação de Köppen, o
clima predominante é do tipo AW – Clima tropical, com estação seca de inverno,
temperatura média de 26° C e pluviometria média anual de 1.350 mm.

Figura 15 Mapa de localização da área experimental do Instituto Federal de Ciência
e Educação, no município Tianguá - CE.

A área destinada ao plantio foi preparada com operações usuais de aração e
gradagem. A adubação em fundação, com 500 kg ha

-1

de superfosfato simples e 170

kg ha -1 de cloreto de potássio, para atender às necessidades nutricionais da cultura,
foi baseada nos resultados da análise físico-química do solo na camada de 0 – 20 cm1
(Tabela 3).
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Tabela 3 Características químicas e físicas do solo, coletado a 20 cm de profundidade,
na área do experimental do Instituto Federal de Educação do Ceará, em
Tianguá -CE, 2017
Características químicas
Variáveis
Unidades
Resultados
Classificação
pH em água
4,90
Acidez Elevada
P
mg/dm3
0,72
Baixo
+
3
K
mg/dm
13,10
Baixo
H+ + Al+3
cmol(c)/dm3
3,21
Médio
Ca+2
cmol(c)/dm3
1,21
Baixo
+2
3
Mg
cmol(c)/dm
0,50
Baixo
SB
cmol(c)/dm3
1,74
Baixo
3
CTC
cmol(c)/dm
4,95
Médio
Matéria orgânica
dag/kg
1,70
Médio
Características físicas do solo – Análise granulométrica
% Areia
%
82,00
% Silte
%
5,00
% Argila
%
13,00
Classe textural
Arenosa
1

Análise realizada no Laboratório de Solo do Departamento de Solos do Centro de Ciências Agrárias
da Universidade Federal do Piauí.

As sete variedades crioulas de feijão-fava (Tabela 4) foram avaliadas sob
delineamento em blocos casualizados, com quatro repetições. Cada parcela
experimental foi constituída de quatro fileiras de 5,6 m, espaçadas de 0,8 m entre
fileiras e 0,7 m entre plantas. As sementes foram tratadas com fungicida Maxim XL,
na dosagem de 100 ml 100 kg -1, como ação preventiva à ocorrência de fungos.
Como as variedades crioulas de feijão-fava avaliadas possuem hábito de
crescimento indeterminado, foi utilizado o plantio consorciado com variedade de milho
de ciclo longo, também adquirida com os agricultores visitados. Na semeadura,
realizada em 17 de fevereiro de 2017, utilizou-se três sementes de feijão-fava e três
de milho por cova. Dez dias após a emergência, realizou-se o desbaste, deixando-se
duas plantas de feijão-fava por cova. As parcelas foram colocadas lado a lado, sem
espaçamento entre as mesmas, de modo a simular a condição de campo utilizada
pelos agricultores. Três fileiras de milho foram plantadas em volta da área
experimental para que todas as plantas nas parcelas fossem submetidas a
concorrência, como em um plantio convencional.
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Tabela 4 Relação das variedades crioulas de feijão-fava, com o código no Banco Ativo
de Germoplasma de Phaseolus (BGP) da Universidade Federal do Piauí e
procedência, submetidas à avaliação agronômica no Instituto Federal de
Educação do Ceará, em Tianguá – CE, 2017
Nome popular
Fava moita
Fava pretinha
Fígado de galinha
Fava branca
Fava branca
Olho de ovelha
Olho de ovelha

Código no BGP
UFPI 990
UFPI 987
UFPI 979
UFPI 1110
UFPI 1112
UFPI 944
UFPI 946

Procedência
Tianguá - CE
Tianguá – CE
Tianguá - CE
São Domingos do Maranhão - MA
São Domingos do Maranhão - MA
Várzea Grande - PI
Várzea Grande - PI

Devido à alta incidência de formigas cortadeiras, seis dias após o plantio, foi
realizada a aplicação do formicida Mirex–S. Para controle das plantas daninhas,
durante a condução da cultura, foram realizadas capinas manuais. O controle das
pragas e doenças foi realizado por meio da utilização de produtos químicos aplicados
preventivamente recomendados para a cultura do feijão comum, uma vez que não há
produtos específicos registrados para cultura do feijão–fava.
Durante o ciclo da cultura, foram avaliadas as seguintes características de
acordo com descritores para Phaseolus lunatus (IPGRI, 2001): a) número de dias para
a floração (NDF) - determinado em número de dias desde a emergência até o início
do florescimento, estágio fenológico definido pela presença de 50% das plantas com
uma flor aberta; b) número de dias para a maturação (NDM) - determinado em número
de dias desde a emergência até o momento em que 50% das plantas apresentavam
50 % das vagens maduras; c) número de vagens por planta (NVP) - determinado pelo
número de vagens colhida durante o experimento, em cada parcela, divididas pelo
número de plantas existentes nesta; d) comprimento da vagem (CV) - em mm, aferido
em dez vagens maduras, tomadas ao acaso; e) largura da vagem (LV) - em mm,
aferida em dez vagens maduras, tomadas ao acaso; f) espessura da vagem (EV) - em
mm, aferida em dez vagens maduras, tomadas ao acaso; g) número de sementes por
vagem (NSV)- determinado em dez vagens maduras, tomadas ao acaso; h) peso de
cem grãos (P100G) - em g, determinado pela média do peso 100 grãos, em seis
repetições, utilizando-se balança de precisão; i) produtividade de grãos (PROD) expresso em quilogramas por hectare, após transformação da pes agem em gramas
do total dos grãos da parcela. As colheitas, em número de seis, foram realizadas à
medida que as vagens se apresentavam secas.
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Os dados foram submetidos à análise de variância para constatar a existência
de variabilidade entre os acessos e teste de Tukey, a 5% de probabilidade. A
divergência genética entre as variedades foi avaliada por análise de agrupamento,
com as medias dos acessos, adotando-se como medida de dissimilaridade a distância
generalizada de Mahalanobis (D 2). As variedades foram então agrupadas no método
de otimização de Tocher. As análises foram realizadas utilizando-se o programa
computacional Genes (CRUZ, 2006).
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4.3 Resultados e Discussão
Com base nas análises de variância, observou-se diferenças significativas
entre variedades para todas os caracteres analisados (Tabela 5). Quanto a precisão
experimental, foram obtidos baixos coeficientes de variação para NDF, NDM, CV, LV,
EV, NSV e P100G, com estimativas de 4,41%, 3,08%, 4,10%, 4,84%, 4,27% 6,48% e
4,38% respectivamente, o que indica uma excelente precisão experimental. Alguns
desses valores estão de acordo com resultados obtidos por Oliveira et al (2011), que
realizando estudos em Mossoró (RN), com a cultura do feijão-fava, obteve resultados
semelhantes para as características NDF, LV, NSV e P100G. As estimativas de CV
consideradas mais altas foram para NVP e PROD por ha -1, sendo de 33, 66% e
24,88%, respectivamente. Oliveira et al (2009), ao estudar a precisão experimental
em ensaios com a cultura do feijão, indicou que os valores de coeficientes para os
caracteres NVP e PROD por ha-1 encontram -se dentro do intervalo do levantamento
realizado, sugerindo então que ao avaliar a precisão dos experimentos com cultura do
feijão, devem-se utilizar faixas de variações especificas de valores de CV para cada
variável resposta.
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Tabela 5 Resumo da análise de variância para os caracteres: número de dias para a floração (NDF), número de dias para maturação
(NDM), comprimento das vagens (CV), largura das vagens (LV), espessura das vagens (EV), número de sementes por
vagem (NSV), peso de 100 grãos (P100G) e produtividade por hectare (PROD), avaliados em sete variedades crioulas de
feijão fava, coletados nos municípios de São Domingos do Maranhão - MA, Várzea Grande - PI e Tianguá - CE. 2017.
Fonte de
variação
Blocos
Variedades
Resíduos
C.V (%)

GL
3
6
18

NDF
(dias)

NDM
(dias)

NVP
(unid.)

54,73**
5,75
4,41

45,57**
9,85
3,08

459,95**
72,59
33,66

Quadrados médios
CV
LV
EV
(mm)
(mm)
(mm)
909,56**
10,19
4,10

6,61**
10,19
4,84

6,66**
0,20
4,27

ns, *, **: Não significativo e significativos ao nível de 1% e 5% de probabilidade, respectivamente, pelo teste F;

NSV
(u)
0,11*
0,03
6,48

P100G
(g)

PROD
(Kg/ha-1)

1714,65** 480775,93**
8,43
93368,96
4,38
24,88
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Com relação ao número de dias para floração (Tabela 6), verificou-se a
separação das variedades mais precoce, com variação de 50,25 a 54 dias, que
diferiram da variedade Fígado de galinha, com mais de 60 dias da germinação até o
florescimento, sendo considerada a mais tardia. Esta característica é importante para
as regiões mais secas do semiárido, devido à escassez de chuvas. Oliveira et al.
(2011), avaliando características botânicas e agronômicas de oito acessos de feijão–
fava nas condições edafoclimáticas do município de Mossoró (RN), observaram que
o período para início de florescimento variou de 55 a 107 dias. Deve-se ressaltar que
a semeadura de genótipos com diferentes ciclos de maturação pode prolongar o
período de colheita e algumas vezes auxiliar na obtenção de sementes de melhor
qualidade (REZENDE; CARVALHO, 2007).
Quanto a maturação (Tabela 6), diferenças significativas entre as variedades
também foram observadas, com as variedades mais precoces variando de 99,25 a
101,25 dias para maturação, e sendo considerada mais tardia a variedade Fígado de
galinha, com 109 dias.

Tabela 6 Médias dos caracteres: número de dias para a floração (NDF), número de
dias para a maturação (NDM), número de vagens por planta (NVP),
comprimento da vagem (CV), largura da vagem (LV) e espessura da vagem
(EV), avaliados em sete variedades crioulas de feijão-fava (Phaseolus
lunatus L.), em Tianguá – CE, 2017
Variedades
Código no
crioulas
BGP
Fava moita
UFPI 990
Fava pretinha
UFPI 987
Fígado de galinha UFPI 979
Fava branca
UFPI 1110
Fava branca
UFPI 1112
Olho de ovelha
UFPI 944
Olho de ovelha
UFPI 946
Média geral

NDF
(dias)
57,75 ab
52,25 bc
60,75 a
54,00 bc
54,00 bc
50,25 c
51,50 c
54,35

NDM
(dias)
102,00 ab
100,00 b
109,00 a
99,75 b
99,25 b
100,25 b
101,25 b
101,64

NVP
(unid.)
22,48 b
46,32 a
25,54 b
29,85 ab
22,93 b
13,87 b
16,19 b
25,31

CV
(mm)
56,02 e
63,72 d
73,89 c
74,88 c
85,52 b
96,05 a
94,39 a
77,78

EV
(mm)
15,18 c
8,00 e
15,44 c
9,93 d
17,37 ab 10,63 bcd
16,09 bc 10,39 cd
17,08 abc 11,69 a
18,42 a 11,62 ab
18,19 a 11,36 abc
16,83
10,52
LV (mm)

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey 5%

Para o número de vagens por planta (Tabela 6), observou-se que a variedade
fava pretinha (46,32) e fava branca (UFPI 1110) foram as superiores em relação às
demais. Segundo Guimarães et al. (2007), a variabilidade genética apresentada para
esta característica é importante na identificação de acessos potencialmente
produtivos. Verificou-se que as variedades apresentaram número médio de vagens
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por planta de 25,31. Silva e Oliveira (1993), estudando o rendimento de feijão verde e
maduro de cultivares de feijão-caupi, propuseram número médio de 20 vagens por
planta para a espécie. A diferença no número de vagens por planta encontrado nesta
espécie, em diversos trabalhos, sugere a existência de grande variabilidade,
corroborando com Vilhordo e Muller (1980), ao relatarem que o número de legumes
por planta pode ser bastante variado para esse gênero, sendo, em geral, menor nas
espécies de crescimento determinado. No presente trabalho, a maioria das variedades
possui número médio de vagens por planta maior que vinte e são todas de
crescimento indeterminado.
Considerando o comprimento de vagem (Tabela 6), as médias variaram de
56,02 mm a 96,05 mm, onde, a variedade “Fava moita” apresentando o menor
comprimento de vagem (56,02 mm) e as variedades Olho de ovelha apresentaram as
vagens mais compridas (94,39 mm e 96,05 mm). Para a LV, as médias variaram de
15,18 mm a 18,42 mm, e para EV, de 8,00 mm a 11,69 mm. Melo (2005), ao estudar
13 variedades de feijão–fava em diferentes condições de manejo, constatou que não
houve diferença significativa para o comprimento e largura das vagens, o que difere
do resultado encontrado para as variedades estudadas no presente trabalho. Para
Silva e Neves (2011), vagens grandes são desejáveis para a colheita manual.
Quanto ao número de sementes por vagem (Tabela 7), a variação foi de 2,67 a
3,17 sementes/vagem entre as variedades, estando de acordo com os resultados
relatados por Guimarães et al. (2007), que observaram variação de 2 a 6, em ensaio
com 14 acessos de feijão-fava.
Com relação ao peso de 100 grãos (Tabela 7), houve variação de 34,13 g a
93,43 g nas médias das variedades. Em função deste resultado, as variedades foram
classificadas quanto ao tamanho, utilizando-se a classificação de Mateo Box, citado
por Vilhordo et al. (1996). A variedade fava moita apresentou semente de tamanho
médio (30 – 40 g), a variedade fava pretinha com semente de tamanho normal (40 –
50 g) e as variedades Fígado de galinha, Fava branca e Olho de ovelha apresentaram
sementes de tamanho grande (> 60 g). Guimarães et al. (2007), ao avaliarem esse
caráter encontraram variação de 15,0 g a 88,9 g. O tamanho das sementes do feijãofava é uma característica importante para o desenvolvimento fisiológico da cultura.
Dobert e Blevins (1993), ao estudarem o efeito do tamanho das sementes no
desenvolvimento de nódulos em plantas de feijão–fava verificaram que plantas
desenvolvidas a partir de sementes maiores produziram mais nódulos e matéria seca
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na parte aérea do que as oriundas de sementes menores, sugerindo assim maior
fixação de N(nitrogênio) atmosférico.

Tabela 7 Médias dos caracteres: peso de 100 grãos (P100G), tamanho de semente e
número de sementes por vagem (NSV), avaliados em sete variedades
crioulas de feijão-fava (Phaseolus lunatus L.), em Tianguá – CE, 2017.
Variedades
crioulas
Fava moita
Fava pretinha
Fígado de galinha
Fava branca
Fava branca
Olho de ovelha
Olho de ovelha
Média geral

Código
do BGP
UFPI 990
UFPI 987
UFPI 979
UFPI 1110
UFPI 1112
UFPI 944
UFPI 946

NSV
(unid)
2,95 ab
2,67 b
2,85 ab
3,05 ab
3,17 a
3,05 ab
2,85 ab
2,94

P100G
(g)
34,13 e
49,97 d
62,67 c
63,33 c
72,07 b
93,43 a
88,20 a
66,26

Tamanho de
semente
Médio
Normal
Grande
Grande
Grande
Grande
Grande

PROD
(kg/ha-1)
595,17 b
1.501,99 a
1.223,50 ab
1.463,75 a
1.615,46 a
1.152,42 ab
1.043,09 ab
1.227,91

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey 5%

Para o caráter produtividade de grãos, observou-se que houve variação de
595,17 a 1615,46 kg ha-1 (9,91 a 26,92 sacas de 60 kg ha -1). A produtividade de grãos
é decorrente de caracteres individuais de cada variedade, denominados componentes
de produção, tais como: tamanho das sementes, número de sementes por vagem,
número de vagens por planta, dentre outras. Os rendimentos médios observados
estão acima dos verificados para a região Nordeste e para os estados do Maranhão,
Piauí e Ceará, onde as variedades foram coletadas, que são respectivamente, 220 kg
ha-1, 298 kg ha-1, 124 kg ha-1 e 171 kg ha-1 (IBGE, 2016).
As medidas de dissimilaridade genética, estimada pela distância generalizada
de Mahalanobis (D 2), entre as sete variedades de feijão-fava resultaram na formação
de dois pares de componentes para estudo, mostrando as variedades Olho de ovelha
(UFPI 944) e Fava moita (UFPI 990) (D 2 = 1301,897) como as mais divergentes, e
como as menos divergentes, Olho de ovelha (UFPI 944) e Olho de ovelha (UFPI 946)
(D2 = 6,625) (Tabela 8).
A contribuição relativa de cada caráter para a dissimilaridade genética, segundo
o método de Singh (1981) (Tabela 9), mostrou que o caráter peso de cem grãos
(P100g) foi o mais eficiente para explicar a divergência genética entre as sete
variedades de feijão-fava, contribuindo com 41,77% para a variação total, o que
demonstra a sua importância para o estudo de diversidade na espécie. O número de
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dias para a maturação (NDM) foi o que menos contribuiu (0,5244%). Resultado
semelhante foi obtido por Cabral et al. (2011), avaliando a diversidade genética de
acessos de feijão comum por caracteres agronômicos, quando o peso de cem grão
foi o caráter de maior contribuição para a separação dos acessos de feijoeiros. A
produtividade (PROD), apesar de ser um importante caráter comercial, teve baixo
poder discriminante entre as variedades (0,916%), o que pode ser explicado pela
pequena variação observada entre as variedades, conforme ocorreu com Cabral et al.
(2011) e Coelho et al. (2007).

Tabela 8 Medidas de dissimilaridade entre sete variedades de feijão-fava com base
na distância generalizada de Mahalanobis. Teresina - PI, 2018.
Variedades
UFPI 1110 UFPI 1112 UFPI 944 UFPI 946 UFPI 990 UFPI 987
Fava Branca
0
28,185 547,804
541,243 196,742
96,028
(UFPI 1110)
Fava Branca
0
392,703
375,216 361,037
206,381
(UFPI 1112)
Olho de ovelha
0
6,625 1301,897 1065,998
(UFPI 944)
Olho de ovelha
0
1225,692 1005,954
(UFPI 946)
Fava Moita
0
63,432
(UFPI 990)
Fava pretinha
0
(UFPI 987)

UFPI 979
31,820
54,587
635,866
596,380
206,943
98,589

Tabela 9 Contribuição relativa dos nove caráteres para a divergência genética entre
as variedades de feijão-fava, pelo método proposto por Singh (1981).
Caracteres avaliados
P100g
CV
EV
NDF
LV
PROD
NVP
NSV
NDM

S.j (%)
41,7779
38,0197
14,9742
1,0532
0,9993
0,9016
0,8793
0,8703
0,5244

O método de agrupamento de Tocher (Tabela 10) separou as sete variedades
de feijão-fava em dois grupos. Este método possibilita o estabelecimento de grupos
de forma que exista homogeneidade dentro do grupo e heterogeneidade entre os
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grupos, visto que agrupa os indivíduos mantendo o critério de que as distâncias
intragrupos sejam sempre menores que as distâncias intergrupos (C RUZ; REGAZZI,
2001). A formação dos grupos é importante na escolha dos genitores a serem
utilizados nos programas de melhoramento genético, uma vez que as novas
populações hibridas a serem estabelecidas devem apresentar elevada variabilidade
genética.
O grupo I, pelo método de Tocher, reuniu o menor número de variedades (Fava
branca -UFPI 1110, Fava branca – UFPI 1112 e Olho de ovelha – UFPI 944),
sugerindo que estes fazem parte do mesmo grupo heterótico. Caracteres agronômicos
distintos deste primeiro grupo são esperados nas variedades Fava moita (UFPI 990),
Fava pretinha (UFPI 987), Olho de ovelha (UFPI 946) e Fígado de galinha (UFPI 979)
pertencentes ao grupo II.

Tabela 10 Agrupamento de sete variedades de feijão-fava pelo método de Tocher,
utilizando a distância generalizada de Mahalanobis, como medida de
distância genética. UFPI, Teresina, 2018
Grupos
I

Variedades
Fava branca (UFPI 1110); Fava branca (UFPI 1112); Olho de ovelha
(UFPI 944)

II

Fava moita (UFPI 990) Fava pretinha (UFPI 987) Olho de ovelha
(UFPI 946); Fígado de galinha (UFPI 979)
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4.4 Conclusões
Existe variabilidade genética entre as variedades crioulas para todos os
caracteres avaliados, sendo que Olho de ovelha (UFPI 944) e Fava moita (UFPI 990),
procedentes de Várzea Grande - PI e Tianguá – CE, respectivamente, são as mais
divergentes;
Os caracteres peso de cem grãos, comprimento da vagem e espessura da
vagem foram os que mais contribuíram para a divergência genética entre as
variedades em estudo;
As variedades crioulas apresentam produtividade de grãos acima de 1000 Kg
ha-1, com exceção da Fava moita.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo, um dos primeiros a abordar conservação on farm de feijãofava, mesmo sendo considerado generalizado e preliminar, permitiu identificar parte
das práticas, manejos e limitações da cultura, e ressaltou aspectos a serem
considerados. A análise do cultivo do feijão-fava por agricultores tradicionais, pode
contribuir para evitar que tais conhecimentos sobre a cultura sejam perdidos, sendo
esta uma das metas da Convenção sobre Diversidade Biológica, assinada durante a
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada
na cidade do Rio de Janeiro, no período de 5 a 14 de junho de 1992.
O êxodo seletivo, com a ida dos homens para os centros urbanos, e o
envelhecimento dos agricultores, resultados encontrados nesta pesquisa, não são
processos isolados. Uma melhor compreensão da situação contemporânea e suas
implicações são fundamentais para elaboração de ações visando amenizar ou
modificar o processo, contribuindo com a conservação on farm e evitando a erosão
genética do feijão-fava.
Assim, não obstante aos resultados obtidos, este trabalho deverá ser
complementado por outros, que abordem diferentes comunidades, outras realidades,
outros aspectos da cultura do feijão-fava e, lógico, outros agricultores. Após análise,
faz-se necessário a formulação de políticas públicas específicas para a agricultura
familiar, com vista à manutenção da biodiversidade e sustentabilidade da atividade
agrícola.
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ANEXO A – Questionário

Número da entrevista: _______

DADOS DO AGRICULTOR
Data da Entrevista: ______/_______/_______
Nome do agricultor: ___________________________________________Idade:___
Sexo:

Masculino ( )

Feminino (

)

Endereço: ______________________________ nº de pessoas na casa: _________
Nome da comunidade: _________________________________________________

QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO
Escolaridade: ________________________________________________________
Renda da família: _________origem da renda: ______________________________
Benefício e/ou financiamento do governo: __________________________________
Participam de cooperativa ou associação: __________________________________
A casa é: ( ) Própria: Tipo: _____________________________________________
( ) Alugada: Tipo: ____________________________________________
( ) Cedida: Tipo: _____________________________________________
Principal fonte de renda: _______________________________________________
Fonte de renda secundária: _____________________________________________
Quantas pessoas trabalham:_____________________ faixa etária ______________

CLASSIFICAÇÃO TRADICIONAL
1. Há quanto tempo você cultiva feijão-fava? _______________________________
2. Quais são os nomes dos seus tipos de feijão-fava? ________________________
3. Como você separa uma planta da outra? Quais as diferenças você consegue
identificar? ________________________________________________________
4. Além de seus tipos de feijão-fava, quantos tipos você conhece? E como são
chamados? ________________________________________________________
5. Por que esses tipos de feijão-fava são chamados desta forma? _______________
6. Por que você prefere para plantar cada um desses tipos de feijão-fava e não
outros? ___________________________________________________________
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7. Dos tipos de feijão-fava que você conhece, mas não planta no momento, qual
você gostaria de plantar? Porque? _____________________________________
8. Dos tipos de feijão-fava você possui, qual (is) tem o melhor preço no mercado?
_________________________________________________________________
9. Quais dos seus tipos de feijão-fava são mais comercializados (são mais aceitos
para venda na região)? ______________________________________________

MANEJO AGRÍCOLA
1. Em que tipo de roça você planta seus feijões-fava?
Tradicional (corte e queima),
Mecanizada com irrigação,
Outra (qual?) ______________________________________________________
2. Qual o modo de preparo da roça?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. Qual o tutoramento usado no plantio? ___________________________________
4. Quantos hectares há de fava plantadas?
( ) 1 a 5 hectares ( ) 5 a 10 hectares ( ) Mais de 10 hectares
5. Quantas pessoas cuidam da roça? ____________________________________
6. Qual período do ano você planta seus diferentes tipos de feijão-fava?
_________________________________________________________________
7. Qual período do ano você colhe seus diferentes tipos de feijão-fava?
_________________________________________________________________
8. Quantos hectares você planta de cada tipo de feijão-fava?
_________________________________________________________________
9. Onde você plantar seus diferentes tipos de feijão-fava?
(

) No quintal,

(

) Na roça,

Outros (onde?) _____________________________________________________
10. Para o preparo do solo, quais as ferramentas utilizadas?
(

) Arado (

) Grade (

) Enxada Rotativa ( ) Outros __________________
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11.

Como são plantados os feijões-fava?

(

) Separadamente (cada tipo um local ou diferentes tipos no mesmo local),

(

) Em misturas de sementes,

De outra forma (qual?) _______________________________________________
12.
(

Usa sempre a mesma área?
) sim

(

) não

13.
Você usa adubo em sua roça? Por que você usa? Qual?
_________________________________________________________________
14.
Você usa adubo orgânico em sua roça? Qual?
_________________________________________________________________
15.
Você usa herbicidas em sua roça? Por que você usa? Qual?
________________________________________________________________
16.
Você usa inseticidas em sua roça? Por que você usa? Qual?
_________________________________________________________________
17.

Que outras culturas você planta junto com o feijão-fava?

(

) Milho,

(

) Feijão,

(

) Mandioca

(

) Macaxeira,

(

) Outros (quais?) ________________________________________________

18.
Qual o destino da produção do feijão-fava?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
19.

Por que você planta o feijão-fava?

(

) Subsistência,

(

) Comercialização,

(

) Ambos,

( ) Outra (qual?)
_________________________________________________________________
20.

Onde você comercializa seus feijões-fava?

(

) Na cidade,

(

) Fora da cidade

(

) Ambos
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21.
Quanto cada tipo de feijão-fava custa?
_________________________________________________________________
22.

Como você consome o feijão-fava?

(

) Verde

(

) Seco

(

) Farinha

( ) Outro (qual?)
_________________________________________________________________
23.

Você usa o feijão-fava para outra atividade?

(

) Não

(

) Sim

Se sim qual a atividade:
(

) Artesanato

(

) Biojóia

(

) Outra (qual?)

24.
Como é feito o armazenamento de sementes pós colheita?
_________________________________________________________________
25.

Guarda sempre sementes para próxima sementeira?

Sim (
Não (

)
)

26.
Por quanto tempo a semente é armazenada para a próxima sementeira?
_________________________________________________________________
27.

Como é tratada a semente durante o armazenamento:

(

) Nenhum

(

) natural

(

) Produto Químico
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TRANSMISSÃO DE CONHECIMENTO
1. Como você adquiriu os conhecimentos sobre o manejo do feijão-fava?
(
(
(
(
(
(

) Através da vivência com seus avós;
) A partir dos seus pais;
) Através da vivência com um morador idoso da comunidade;
) Através da vivência com um morador adulto da comunidade;
) Na escola;
) Outro

2. Você acha que esses conhecimentos estão se perdendo com o passar dos anos?
(

) Sim (

) Não

3) No seu ponto de vista, o que pode causar a perca de conhecimento sobre o
cultivo do feijão-fava na sua comunidade? _______________________________
4) Existe preocupação de sua parte em repassar seus conhecimentos sobre a
cultura do feijão-fava para os mais jovens ou outras pessoas?
(

) Sim

(

) Não
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ANEXO B – Termo de Consentimento da Pesquisa
Universidade Federal do Piauí
Centro de Ciências Agrárias
Programa de Pós-graduação em Agronomia
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
Título do projeto: Conservação on farm e estudo da erosão genética do feijão-fava.
Pesquisadora responsável: Ângela Célis de Almeida Lopes/ Regina Lucia Ferreira Gomes
Instituição/Departamento: UFPI / Fitotecnia
Telefone para contato: (86) 3215-5747
Pesquisadora participante: Jéssica Daniele Lustosa da Silva/ Luciana Andréa Costa Soares
Telefones para contato: (86) 99939-1569/ (86) 98803-8189
Você está sendo convidado/a para participar, como voluntário/a, da pesquisa que se chama
“Conservação on farm e estudo da erosão genética do feijão-fava”. Você precisa decidir se
quer participar ou não. Por favor, não se apresse em tomar a decisão. Leia cuidadosamente
o que se segue e pergunte a responsável pelo estudo qualquer dúvida que você tiver. Este
estudo será conduzido pelas professoras Ângela Célis de Almeida Lopes e Regina Lucia
Ferreira Gomes. Após ser esclarecido/a sobre as informações a seguir, no caso de aceitar
fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é
sua e a outra é da pesquisadora responsável. Em caso de recusa você não será penalizado/a
de forma alguma. Em caso de dúvida você pode procurar o comitê de Ética e Pesquisa da
Universidade Federal do Piauí.
♦ Descrição da pesquisa, objetivos, detalhamento dos procedimentos, forma de
acompanhamento.
O objetivo dessa pesquisa é analisar as consequências do desuso dos genótipos de feijãofava para a manutenção da variabilidade genética da espécie no território do Nordeste do
Brasil. Você será entrevistado/a sobre seu conhecimento a respeito dos diferentes genótipos
de feijão-fava, sua forma de cultivo, manejo e conservação, características que diferenciam
cada tipo e comercialização.
♦ Especificação dos riscos, prejuízos, desconforto, lesões que podem ser provocados pela
pesquisa.
O preenchimento do questionário não lhe representará qualquer risco de ordem física ou
psicológica; o maior risco a que está sujeito é o de algum constrangimento em responder as
informações referentes à renda familiar. Para contornar o risco de desconforto apontado, o/a
entrevistado/a pode retirar o consentimento a qualquer momento sem penalidades ou prejuízo
ao entrevistado/a. Nesse caso a entrevistadora interromperá a aplicação do instrumento de
coleta.
♦ Descrever os benefícios decorrentes da participação na pesquisa.
A sua participação tem o intuito de levantar informações sobre os diferentes genótipos de
feijão-fava cultivados na sua propriedade. Será utilizada como meio de promover a discussão
sobre a temática, a técnica de questionário que será desenvolvida a partir de um roteiro, mas
aprofundada à medida que você se expressar. Ao final do estudo deixaremos disponível uma
versão do trabalho na comunidade/Assentamento.
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♦ Explicar procedimentos, intervenções, tratamentos, métodos alternativos.
Caso concorde em tomar parte neste estudo, será convidado/a responder entrevistas e este
questionário, que abrange informações sociais, econômicas, político-institucionais e
ambientais do assentamento de que participa que terá duração de cerca de 50 minutos.
♦ Garantia de acesso
Em qualquer momento do estudo, para esclarecimento de eventuais dúvidas, avisos e agenda
de visitas, você poderá ter acesso a pesquisadora através do telefone acima citado.
♦ Garantia de sigilo
Se você concordar em participar do estudo, seu nome e identidade serão mantidos em sigilo.
A menos que requerido por lei ou por sua solicitação, somente a pesquisadora, a equipe do
estudo, o Comitê de Ética independente e inspetores/as de agências regulamentadoras do
governo (quando necessário) terão acesso a suas informações para verificar as informações
do estudo.
♦ Esclarecimento do período de participação, término, direito de retirar o consentimento a
qualquer tempo.
Sua participação na pesquisa será cerca de 50 minutos. Reiteramos que você tem direito de
retirar seu consentimento na pesquisa a qualquer momento.
Consentimento da participação da pessoa como sujeito
Eu,____________________________________________________, RG /______________,
abaixo assinado, concordo em participar do estudo “Conservação on farm e estudo da
erosão genética do feijão-fava”, como sujeito. Fui suficientemente informado a respeito das
informações que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo. Eu discuti com as
Professoras Ângela Célis de Almeida Lopes e Regina Lucia Ferreira Gomes ou com as
pesquisadoras participantes, sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram
claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados,
seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos
permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho
garantia do acesso as pesquisadoras e atendimento médico durante a pesquisa, caso
necessite. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu
consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo
ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu acompanhamento.
Local e data:_______________________________________________________________
Nome e Assinatura do sujeito ou responsável:_____________________________________

Impressão do dedo polegar
Caso não saiba assinar
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Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e
aceite do sujeito em participar.
Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores):
Nome: ____________________________________________________________________
RG: ______________________ Assinatura: ______________________________________
Nome: ____________________________________________________________________
RG: ______________________ Assinatura: ______________________________________
(Somente para o/a pesquisador/a responsável pelo contato e tomada do TCLE)
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido
deste sujeito de pesquisa ou representante legal para a participação neste estudo.

________________, ____ de _______________ de __________

-----------------------------------------------------------------------------Assinatura da pesquisadora responsável

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato:
Comitê de Ética em Pesquisa / UFPI
Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação- PROPESQI
Campus Universitário Ministro Petrônio Portela, Bairro Ininga
CEP: 64.049-550 - Teresina - PI
Telefone: (86) 3237-2332
E-mail: cep.ufpi@ufpi.br Web.: www.ufpi.br/cep
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APÊNDICES
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APÊNDICES A

Figura 1 Pesquisa participativa utilizada no município de Várzea Grande - PI.
Fonte: Soares (2016).

Figura 2 Plantio de feijão – fava em consorcio com o milho na cidade de Tianguá - CE.
Fonte: Soares (2016).
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Figura 3 Vista da área utilizada no cultivo do feijão-fava em Várzea Grande – PI.
Fonte: Soares (2016).

91

APÊNDICE B - Variedades crioulas utilizadas na avaliação agronômica
CIDADE: Várzea Grande
ESTADO: Piauí
NOME POPULAR: Olho de ovelha
CÓDIGO DO BAG: UFPI 944

Foto: Soares 2018

CIDADE: Várzea Grande
ESTADO: Piauí
NOME POPULAR: Olho de ovelha
CÓDIGO DO BAG: UFPI 946

Foto: Soares 2018
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CIDADE: Tianguá
ESTADO: Ceará
NOME POPULAR: Fígado de galinha
CÓDIGO DO BAG: UFPI 979

Foto: Soares 2018

CIDADE: Tianguá
ESTADO: Ceará
NOME POPULAR: Fava pretinha
CÓDIGO DO BAG: UFPI 987

Foto: Soares 2018
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CIDADE: Tianguá
ESTADO: Ceará
NOME POPULAR: Fava Moita
CÓDIGO DO BAG: UFPI 990

Foto: Soares 2018

CIDADE: São Domingos do Maranhão
ESTADO: Maranhão
NOME POPULAR: Fava Branca
CÓDIGO DO BAG: UFPI 1110

Foto: Soares 2018
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CIDADE: São Domingos do Maranhão
ESTADO: Maranhão
NOME POPULAR: Fava Branca
CÓDIGO DO BAG: UFPI 1112

Foto: Soares 2018

