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INTRODU<;AO: 0 feijao e urn excelente alimento, fomecendo nutrientes essenClalS ao
desenvolvimento e manutelwao do ser humane, como proteinas, ferro, calcio, magnesio, zinco,
vitaminas (principalmente do complexo B), carboidratos e fibras. Representa a principal fonte de
proteinas das populas:oes de baixa renda e constitui urn produto de destacada importancia nutricional,
economica e social, alem de nutricionai. Atuahnente, no Brasil, 0 feijao e cultivado,
preferencialmente, em unidades familiares para consumo pr6prio, sendo em geral comercializado 0

excedente da produs:ao. Estas unidades sao responsaveis por 67% da produs:ao nacional de feijao
(CONAB, 2006), que representa uma parcela importante na renda das familias. A Emater/RS, como
6rgao de assistencia tecnica, tern sido responsavel pela disseminas:ao de tecnologias no ambito da
agricultura familiar. Para isso, utiliza-se de varias tecnicas para disseminar novos conhecimentos e .
transferir as tecnologias aos agricultores, sendo uma delas a Unidade Delflonstrativa (UO). A partir
deste conhecimento, a EMBRAPA em conjunto com a EMATER, desenvolveu 0 Sistema de Unidades
Demonstrativas de Feijao-SUDF no intuito de melhor difundir as cultivares ctesenvolvidas pela
pesquisa. Assim, a UD assumiu 0 formato de uma coles:ao de diferentes cultivares de feijao, sendo
instalada nas propriedades dos agricultores ou em locais onde estes pudessem ser visitar e observar as
novas tecnologias que estao sendo lans:adas pela pesquisa, podendo eleger as melhores e mais
adaptadas, segundo suas necessidades (MENEGUETTI, 2002). Portanto 0 presente trabalho objetiva
descrever como os tecnicos da EMATER e agricultores julgaram as cultivares incluidas no SUOF,
bem como identificando os criterios que levaram a taljuizo.

MATERIAL E METODOS: 0 Sistema de Unidades Demonstrativas de Feijao (SUOF) vem sendo
delineado pela Embrapa Clima Temperado, PelotaslRS, em parceria com a EmaterlRS no estado do
Rio Grande do SuI. As Unidades Demonstrativas tern sido instaladas em propriedades de agricultores,
selecionadas pela EMATER/RS: Essas tem sido compostas de em tome de quinze cultivares,
acrescidas de uma de usa do produtor. As cultivares testadas no presente trabalho foram Rio Tibagi,
Guateian 6662, Macanudo, Minuano, Iapar 44, Macotas:o, Guapo Brilhante, Oiamante Negro, BRS
Valente, BRS Expedito, TPS Soberano, Carioca, Irai, Iapar 31 e Perola, acrescidas da variedade do
produtor. Cada cultivar teve uma parcela constituida por quatro fileiras de 4m de comprimento, com
0,5m entre fileiras, com 48 sementes por fileira. Foram colhidas as duas fileiras centrais e a pesagem
realizada ap6s a unifonnizas:ao da umidade da semente, em tome de 14%. No que tange a parte da
avalias:ao das cultivares foi estabelecido urn indice com valores positivos para as tres cultivares citadas
como melhores dentro do questionario e valores negativos para as tres cultivares que foram citadas
como piores dentro do mesmo questionario, pois 0 programa das Unidades Oemonstrativas usa uma
metodologia participativa para avaliar os materiais, com a opiniao tanto dos tecnicos quanto dos
produtores participantes. Cada tecnico da EMA TER, bem como cada agricultor apresentou as razoes
que 0 levaram a identificar como melhor ou como pior, as cultivares testadas em cada UO, e
atribuindo-se, sendo nota 10 para a melhor, nota 9 para a segunda melhor e nota 8 para a terceira
melhor. A cultivar apontada como pior recebeu valor -10 a segunda pior -9 e a terceira pior -8. Os
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val ores obtidos atraves desses indices foram utilizados na equayao: IDG=I (i x N) In, sendo IDG 0

indice de desenvolvimento geral, i nota atribuida a cultivar variando de -lOa 10, N 0 numero de vezes
citada como pior ou melhor en 0 numero total de UD's.

RESULTADOS E DISCUSSAO: A Tabela 1 reline os resultados referentes ao julgamento das
cultivares por parte dos tecnicos da EMA TER/RS e dos agricultores que participaram do programa,
nas safras 2009/2010 e 2010/2011. Destacaram-se as cultivares Carioca, TPS Soberano, Macotayo,
Macanudo e Minuano. A cultivar Carioca foi a que apresentou 0 maior IDG geral, sendo apontada
pelos tecnicos uma vez como melhor e duas vezes como segunda melhor; os agricultores apontaram-
na duas vezes como segunda melhor. Segundo 0 que foi relatado no questionario, e uma cultivar com
bom numero de vagens, bom rendimento produtivo e plantas robustas. 0 segundo valor mais elevado
de IDG geral apresentou a cultivar Soberano, que foi avaliada pelos tecnicos como segunda melhor
duas vezes, e duas vezes como terceira melhor; ja por parte dos agricultores foi escolhida uma vez
como melhor e duas vezes como segunda melhor, como caracteristicas favoraveis foram apontadas
bom tamanho de planta, boa arquitetura, resistencia a doenyas, boa aparencia dos graos e boa altura de
vagens. Na terceira colocayao do IDG Geral, cIassificou-se a cultivar Macotayo que foi apontada como
melhor uma vez, como segunda melhor uma vez e uma vez como terceira melhor; ja pelos agricultores
foi escolhida uma vez como segunda melhor e tres vezes como terceira melhor, suas caracteristicas
favoraveis foni-m bom tamanho de plantas, bom rendimento e resistencia a doenyas. Na seguinte
posiyao esta a cultivar Minuano, sendo apontada pelos tecnicos uma vez como segunda melhor, e duas
vezes como terceira melhor; os agricultores apontaram uma vez como segunda melhor, as
caracteristicas apresentadas como favoniveis foram bom nlimero de vagens, bom rendimento e plantas
robustas. Alem dessas caracteristicas relatadas, outras cultivares foram citadas por outras
caracterfsticas, como por exemplo, Guapo Brilhante que foi apontada por possuir bom tempo de
cozimento e bom sabor. A cultivar Iapar 31 foi apontada como tendo boa germinaylio, e a cultivar Irai
por possuir cicIo mais curto. A cultivar do produtor nlio foi citada como melhor nem como pior em
nenhuma das vezes, assim obtendo IDG igual a zero e apresentada em uma regilio intermediaria da
Tabela 1. Outro fator a considerar e que, entre as tres cultivares consideradas como melhores por
tecnicos e agricultores, houve coincidencia quanta as cultivares Carioca e Soberano, por sua vez os
agricultores apontaram Macotayo enquanto os tecnicos apontaram Carioca. Da mesma forma houve
coincidencia nas cultivares consideradas como piores. Tecnicos e agricultores apontaram Rio Tibagi e
Diamante Negro como tendo os piores resultados de defeitos; Rio Tibagi foi apontada por apresentar
baixa qualidade de sementes, poucas ,vagens, baixo rendimento, nlio parece ser bom para a
comercializaylio, germinaylio baixa e ser suscetivel ao acamamento. A cultivar Diamante Negro foi
apontada por apresentar caracterfsticas negativas como doenyas em nivel significativo, apresentar cicIo
muito longo nlio secando a palha, baixo rendimento e baixo porte de planta.

Tabela 1. Cultivares utilizadas no sistema SUDP nas safras 2009/2010 e 2010/2011.
Cultivares IDG Geral IDG Tecnicos IDG Agricultores

TPS Soberano 1,41 1,54 1,27

Macanudo 1,04 1,27 0,82

Irai 0,23 0,09 0,36

Guapo Brilhante 0,07 -0,36 0,50

BRS Valente -0,02 0 -0,04

Iapar -0,61 -0,41 -0,82



Diamante Negro
'Indice de Desenvolvimento Geral, atribuindo-se nota 10, 9, 8, para a melhor, segunda melhor e terceira melhor c1assificadas,
respectivamente. Atribuindo -10, -9 e -8, para a primeira, segunda e terceira, piores.

CONCLUSAO: As cultivares Macanudo, Carioca, TPS Soberano e Minuano se destacaram como
melhores. Tanto agricultores como tecnicos, coincidiram na sua escolha das melhores e das piores. As
caracterfsticas consideradas como melhores foram maior rendimento, men or incidencia de doens;as e
questoes relacionadas a arquitetura das plantas; as cultivares Rio Tibagi e Diamante Negro se
destacaram como piores, as caracteristicas consideradas foram baixa produs;ao e alto indice de
doens;as.
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