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Ao longo da história, homens e mulheres 
do semiárido observaram, experimentaram 
e selecionaram um mosaico de sementes 
adaptadas às características da região. 
Essas sementes são plantadas de acordo 
com o regime das chuvas e sua resposta 
às especificidades do clima. No caso do 
milho, por exemplo, há quem prefira o que 
cresce mais rápido, ou o que produza mais 
palha que serve de forragem. Mas a seleção 
também pode levar em conta a tradição e o 
paladar regionais. Sendo assim, as famílias 
podem escolher sementes que oferecem a 
melhor pamonha, o rubacão mais gostoso 
ou aquele arrumadinho típico que dá água 
na boca.

Na Paraíba, as sementes locais são chamadas 
de sementes da paixão. E é para preservar 
essa paixão que milhares de famílias na 
Borborema – e também em todo o estado 
– vêm criando e mantendo bancos de 
sementes familiares. Nesses bancos, toda a 
riqueza está armazenada em silos, garrafas 

pets ou em latões, sob a bênção dos santos 
prediletos. As sementes da paixão são 
símbolos da vida em abundância, heranças 
deixadas pelos antepassados, cuidadas na 
atualidade para que as futuras gerações 
continuem tendo acesso a esse importante 
bem.

Ao semear as sementes da paixão, as 
famílias agricultoras plantam também sua 
história, partilham seus conhecimentos 
e suas observações. Esse zelo pelas 
sementes da paixão afirma a importância 
desse patrimônio genético e cultural 
para a garantia da soberania e segurança 
alimentar. 

Na Borborema, as famílias agricultoras se 
organizam também em bancos de sementes 
comunitários, trabalho coordenado 
pela Comissão de Sementes do Polo da 
Borborema, desde 1995, e reforçado pela 
Comissão de Juventude, desde 2015, 
como forma de preservar as sementes e 
garantir a autonomia no momento do 

plantio. No território, são mais de 60 
bancos de sementes que envolvem mais de 
1.900 famílias. Em 2015, ao ser realizado 
um monitoramento dos bancos, foram 
identificadas 16 espécies e 45 variedades 
diferentes estocadas.

No estado da Paraíba, a quantidade de 
bancos também é bastante significativa. 
Animados pela Rede de Sementes da 
Articulação do Semiárido da Paraíba (ASA 
Paraíba), os 240 bancos de sementes 
comunitários do estado envolvem mais 
de oito mil famílias, em 63 municípios. A 
força desse trabalho foi capaz de, em 2002, 
aprovar uma lei estadual (Lei n. 7.297/2002) 
que criou o Programa Estadual de Bancos 
de Sementes Comunitários, autorizando o 
governo da Paraíba a adquirir sementes de 
variedades locais para o fortalecimento e a 
ampliação dos bancos em todo o estado. 

Este catálogo busca dar visibilidade a essas 
iniciativas das famílias e comunidades, 
apresentando as principais características 
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das mais importantes sementes encontradas 
nos Bancos de Sementes Comunitários da 
Borborema. Pretende, assim, facilitar a troca 
de informações entre guardiões e guardiãs, 
além de ser um instrumento de afirmação 
das sementes da paixão.

Pesquisando as sementes da paixão

A partir de 2007, as agricultoras e 
agricultores guardiões das sementes da 
paixão da ASA Paraíba firmaram uma 
parceria com a Embrapa Tabuleiros Costeiros 
e com a Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB) para pesquisar sobre as qualidades 
de suas sementes. Foram montados ensaios 
de comparação entre variedades crioulas 
e convencionais (ou comerciais) de milho 
e depois de feijão nas comunidades rurais 
e em áreas de assentamento de reforma 
agrária. Por ser uma pesquisa participativa, 
os parâmetros monitorados durante o 
estudo foram definidos em conjunto por 
agricultores e pesquisadores.

Em 2015, foram realizados ensaios 
comparrativos com feijão macassar. Nos 
três campos implantados na Borborema 
(Assentamento Oziel Pereira, em Remígio; 
propriedade de Paulo e Zefinha, em Areial; 
e o Centro Agroecológico de São Miguel, 
em Esperança), os resultados das avaliações 

qualitativas e quantitativas foram 
impressionantes, considerando que o ano 
foi de muito pouca chuva. A variedade 
costela-de-vaca teve a maior produtividade 
em relação às demais: em média, rendeu 
760 quilos de grãos por hectare. As outras 
variedades da paixão também tiveram 
resultados muito satisfatórios. A variedade 
sedinha produziu 670 kg/ha, enquanto 
a corujinha, 590 kg/ha. Já as variedades 
de feijões comerciais apresentaram os 
seguintes resultados: pajeú produziu 534 
kg/ha; guaribas, 445 kg/ha; e nova era 210 
kg/ha. 

É por essa razão que as famílias vêm 
reafirmando a importância do resgate, 
da seleção e da conservação de seu 
patrimônio genético, o que se tornou 
uma das principais bandeiras de luta 
da juventude camponesa do Polo da 
Borborema, por meio da participação no 
projeto Sementes do Saber. 

Selecionando as sementes da paixão

A escolha das sementes da paixão que 
serão armazenadas e utilizadas no ano 
seguinte nos roçados é feita com muita 
sabedoria pelas famílias agricultoras. 
Cada agricultora e cada agricultor tem 
suas preferências na hora de definir o tipo 

de sementes que vai guardar. Afinal, sua 
criteriosa seleção irá garantir a segurança e 
a qualidade das sementes da paixão.

As sementes armazenadas nos bancos 
devem ser adaptadas àquele local onde 
será feito o plantio. Uma forma de saber 
é observar o roçado e identificar aquelas 
plantas que conseguem completar um ciclo 
inteiro: germinação, crescimento, maturação 
e produção de sementes.

É importante também fazer uma boa 
seleção das plantas mãe, observando as 
que reúnem grande parte das características 
daquela variedade (altura, cor, sabor, 
produção de palha, formação das sementes, 
saúde das plantas, etc).

Armazenando as sementes da paixão

Muitas famílias agricultoras estão utilizando 
produtos naturais e promovendo cuidados 
importantes na hora de armazenar suas 
sementes da paixão para a sua melhor 
conservação. Conheça as principais medidas 
tomadas pelos guardiões e guardiãs antes 
de armazenarem as suas sementes:

• Secar bem as sementes, deixando três 
ou mais dias ao sol (recomendamos o 
período da manhã até às 11h ou o final da 
tarde depois das 14h) ou num armazém 



na sombra (onde as sementes podem ficar 
um dia inteiro). Depois de sequinhas, as 
sementes precisam ficar em temperatura 
ambiente por pelo menos um dia para esfriar 
e só então é que devem ser colocadas nos 
vasilhames.

• Ao reutilizar os vasilhames, lavar bem 
para não ficar nenhuma sujeira, porque o 
gorgulho gosta de sementes velhas que 
sobram no fundo da garrafa ou do silo. 
Depois de lavado, deixe o vasilhame no 
sol por pelo menos dois dias. Após limpo 
e sequinho, o vasilhame deve ficar pelo 
menos um dia sem tampa em temperatura 
ambiente para esfriar e só então colocar as 
sementes dentro.

• Se a comunidade ainda trabalha com silos 
metálicos para armazenar as sementes, é 
bom olhar o silo contra a luz para ver se não 
existe algum furo. Tendo furo, é importante 
passar solda fria para fechar.

• É importante encher os vasilhames até a 
boca. Não pode ficar ar dentro da vasilha, 
pois os gorgulhos vão respirar e a água que 
tem no ar volta para a semente. No caso das 
garrafas pets ou de vidro, algumas famílias 
colocam cinzas da fogueira de São João 
antes de tampar, preenchendo totalmente os 
espaços. 

• Evite deixar os vasilhames encostados 
na parede, porque isso pode resfriar as 
sementes. É melhor que sejam colocados 
sobre lastros de madeira. Aliás, não deve 
ter nada encostando nos silos para que o ar 
circule e as sementes não resfriem.    

Alguns agricultores e agricultoras usam 
ainda produtos naturais para a melhor 
conservação das sementes.

Seu Zé Pequeno, do Banco São Francisco, 
em Alagoa Nova, diz que, para manter 
as suas sementes livres do ataque de 
gorgulhos, utiliza pimenta-do-reino moída. 
Para cada garrafa pet, ele adiciona uma 
colher de chá cheia de pimenta moída. 
Num vasilhame de 20 quilos, utiliza 
aproximadamente 200 gramas de pimenta-
do-reino moída. Nos reservatórios maiores, 
ele coloca a pimenta em três partes: uma 
camada no fundo, outra no meio e mais 
uma na boca dos vasilhames, de forma que 
a pimenta fique bem distribuída dentro do 
silo.

Seu Paulo, do Banco de Lagoa do Jogo, 
em Remígio, utiliza a pimenta-do-reino 
e a casca de laranja para conservar suas 
sementes. Ele conta que vai juntando as 
cascas de laranja, coloca para secar na 
sombra e quando estão sequinhas quebra 

num pilão em pedaços pequenos. Utiliza 100 
gramas de casca de laranja, dividindo em três 
partes, para cada vasilhame de 50 quilos. 

Segundo esses agricultores, com o uso desses 
produtos naturais as sementes não pegam 
nem o ardor da pimenta-do-reino nem o 
cheiro da casca de laranja, assim como não 
escurecem. 

Já Silvinha, do Banco do Maracajá, em 
Queimadas, não utiliza nenhum produto 
natural na hora de armazenar as sementes, 
mas conta que as sementes precisam estar 
bem sequinhas e que o segredo está na 
vedação dos vasilhames. Veja algumas dicas:

• As garrafas pets precisam ter o lacre 
de plástico em sua tampa. Já os tonéis 
e bombonas precisam ter os lacres de 
borracha. Isso ajuda a vedar e evitar a 
entrada de ar nos vasilhames.

• Para vedar as tampas dos silos metálicos, 
Silvinha utiliza sebo de boi, que fica secando 
no sol por dois dias para então ser modelado 
ao redor da tampa do silo. Ela também usa 
sabão de pedra virgem amarelo, que é feito 
misturando uma barra de sabão com o pó de 
meio tijolo manual cozido. Essa mistura evita 
que o sabão rache com o tempo.
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Mas o maior conselho de todos os 
guardiões e guardiãs é: não use 
venenos para armazenar suas 
sementes!

A eficiência dos produtos naturais

No início dos anos 2000, foram realizados 
estudos no Laboratório de Sementes 
da Universidade Federal da Paraíba, em 
Areia, onde foram avaliados os efeitos 
da pimenta-do-reino e da casca de 
laranja no controle de pragas durante o 
armazenamento do feijão macassar. O 
estudo revelou a eficiência dos produtos no 
controle do gorgulho. Mostrou ainda que 
a casca de laranja tem influência positiva 
na germinação e no vigor das sementes. 
Ao final do estudo, foram recomendadas 
as seguintes proporções: 20 gramas de 
pimenta-do-reino ou casca de laranja 
para cada quilo de semente. Ou seja, em 
vasilhames com capacidade de 250 quilos 
de semente, utilizar 5 quilos de pimenta-
do-reino ou casca de laranja.   

Ameaças às sementes da paixão

Apesar de todos os esforços dos guardiões 
e guardiãs das sementes da paixão para 

proteger suas sementes, esse rico patrimônio 
encontra-se ameaçado. 

- Os programas governamentais de 
distribuição de sementes contribuem 
para a perda da biodiversidade, já que 
disponibilizam uma quantidade grande de 
sementes de poucas variedades, provocando 
o que se chama erosão genética.

- As indústrias têm investido cada vez mais 
na produção de sementes transgênicas e em 
plantas com fecundação cruzada, como o 
milho. Portanto, todo cuidado é pouco para 
proteger os roçados de sementes crioulas da 
contaminação.

Para enfrentar essa questão, os guardiões e 
guardiãs da Borborema criaram a campanha 
Não planto transgênicos para não apagar 
minha história, da qual este catálogo faz 
parte.

Diante dos desafios impostos pelo modelo 
do agronegócio que ameaça toda a história 
cultivada há gerações, fica cada vez mais 
evidente a necessidade de fortalecer o 
conhecimento, as estratégias técnicas e as 
formas de resistência das famílias, grupos e 
organizações camponesas. É fundamental 
valorizar as culturas alimentares que têm 
como base a diversidade do patrimônio 

genético do semiárido brasileiro. Para 
tanto, é preciso reconhecer a importância 
de quem seleciona, guarda e planta as 
suas próprias sementes tradicionais e 
está construindo as condições para uma 
convivência com o semiárido.
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Nome da variedade
Orelha de Vó Preta

Crescimento
Ramador

Cor da flor
Roxa

Cor da semente
Branca, Preta

Formato da vagem
Achatada

Tamanho da vagem
De 0 a 5 centímetros

Número de sementes por vagem
De 0 a 3

Número de vagens por planta
De 51 a 60

Ciclo
De 111 a 120 dias

Qualidades
 » Resistentes a pragas e doenças

 » Exigem menos tratos culturais

 » Produtivas na realidade local

 » Pouco exigente em água

 » Pode ser plantada consorciada com 
milho

 » É saborosa

 » Boa digestibilidade

 » Requerem menos adubação

 » Resiste à seca

 » São mais adaptadas à região

 » São vigorosas

 » Possuem durabilidade na planta

 » Demanda menos gastos para serem 
produzidas

 » São boas para o comércio

 » Mantém tradição passada de geração 
para geração

Usos
 » Na alimentação humana

 » Para pastagem e forragem

 » Para silagem

 » Para cobertura do solo

 » Para armazenamento das sementes

Orelha de Vó Preta
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Fava10 Fava

Nome da variedade
Cara Larga de Rama

Crescimento
Ramador

Cor da flor
Branca

Cor da semente
Branca, Vermelha

Formato da vagem
Achatada

Tamanho da vagem
De 0 a 5 centímetros

Número de sementes por vagem
De 0 a 3

Número de vagens por planta
Mais de 90

Ciclo
De 111 a 120 dias

Qualidades
 » Resistentes a pragas e doenças

 » Exigem menos tratos culturais

 » Mais produtivas

 » Demanda menos água

 » Requerem menos adubação

 » Resiste à seca

 » São mais adaptadas à região

 » Podem ser plantadas consorciadas 
com o milho

 » Saborosa

 » Boa digestibilidade

 » São vigorosas, possuem durabilidade

 » Demanda menos gastos para serem 
produzidas

 » São boas para o comércio

 » Mantém tradição passada de geração 
para geração

Usos
 » Na alimentação humana 

 » Para pastagem e forragem

 » Para silagem

 » Para cobertura do solo

 » Para armazenamento das sementes

Cara Larga de Rama
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Cara Larga de Moita
Nome da variedade
Cara Larga de Moita

Crescimento
De Moita

Cor da flor
Roxa

Cor da semente
Creme, Vermelha

Formato da vagem
Arredondada

Tamanho da vagem
De 0 a 5 centímetros

Número de sementes por vagem
De 0 a 3

Número de vagens por planta
De 21 a 30

Ciclo
Menos de 90 dias

Qualidades
 » Resistentes a pragas e doenças

 » Exigem menos tratos culturais

 » Mais produtivas

 » Demanda menos água

 » Requerem menos adubação

 » Resiste à seca

 » São mais adaptadas à região

 » São vigorosas

 » Saborosa

 » Boa digestibilidade

 » Pode ser plantada em consócio com 
o milho

 » Possuem durabilidade

 » Demanda menos gastos para serem 
produzidas

 » São boas para o comércio

Usos
 » Alimentação humana

 » Para pastagem e forragem

 » Para silagem

 » Para cobertura do solo

 » Para armazenamento das sementes
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Nome da variedade
Orelha de Vó Vermelha

Crescimento
Ramador

Cor da flor
Rosa

Cor da semente
Branca, Vermelha

Formato da vagem
Achatada

Tamanho da vagem
De 6 a 10 centímetros

Número de sementes por vagem
De 0 a 3

Número de vagens por planta
De 41 a 50

Ciclo
De 90 a 100 dias

Qualidades
 » Resistentes a pragas e doenças

 » Exigem menos tratos culturais

 » Mais produtiva na realidade local

 » Requerem menos adubação

 » São mais adaptadas à região

 » São vigorosas

 » Possuem durabilidade na planta

 » Demanda menos gastos para serem 
produzidas

 » Pode ser plantada em consórcio com 
o milho

 » Saborosas

 » Boa digestibilidade

 » Boa para comércio

 » Mantém tradição passada de geração 
para geração

Usos
 » Na alimentação humana

 » Para pastagem e forragem

 » Para silagem

 » Para forragem

 » Para cobertura do solo

 » Para armazenamento das sementes

Orelha de Vó Vermelha
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Branca
Nome da variedade
Branca

Crescimento
Ramador

Cor da flor
Branca

Cor da semente
Branca

Formato da vagem
Achatada

Tamanho da vagem
De 6 a 10 centímetros

Número de sementes por vagem
De 4 a 7

Número de vagens por planta
De 61 a 70

Ciclo
Menos de 90 dias

Qualidades
 » Resistentes a pragas e doenças

 » São vigorosas

 » São boas para o comércio

 » Saborosa

 » Boa digestibilidade

 » Pode ser plantada consorciada 
com o milho

Usos 
 » Alimentação humana

 » Para armazenamento da semente

 » Para cobertura do solo
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Nome da variedade
Vermelha Pintada

Crescimento
Ramador

Cor da flor
Branca

Cor da semente
Branca, Vermelha

Formato da vagem
Achatada

Tamanho da vagem
De 0 a 5 centímetros

Número de sementes por vagem
De 4 a 7

Número de vagens por planta
Mais de 90

Ciclo
De 90 a 100 dias

Qualidades
 » Resistentes a pragas e doenças

 » Exigem menos tratos culturais

 » Mais produtivas na realidade local

 » Demanda menos água

 » Requerem menos adubação

 » Resiste à seca

 » São mais adaptadas à região

 » São vigorosas

 » Demanda menos gastos para 
serem produzidas

 » Saborosa

 » Boa digestibilidade

 » Pode ser plantada consorciada 
com milho

 » São boas para o comércio

 » Mantém tradição passada de 
geração para geração

Usos
 » Alimentação humana

 » Para pastagem e forragem

 » Para silagem

 » Para cobertura do solo

 » Para armazenamento da semente

Vermelha Pintada / 
Lavandeira / Raio de Sol
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Eucalipto
Nome da variedade
Eucalipto

Crescimento
Moita 

Cor da flor
Branca 

Cor da semente
Rajada de Bege e Preta 

Formato da vagem
Achatada 

Tamanho da vagem
1 a 5cm 

Número de sementes por vagem
6 a 10 sementes 

Número de vagens por planta
Mais de 100 

Ciclo
90 dias 

Qualidades
 » Resistência a pragas e doenças

 » Muito Produtiva

 » Resistência aos períodos de seca

 » Bem vigorosas

 » Demanda poucos gastos para 
produção

 » Boa para produção em solos 
arenosos e pouco exigentes em 
adubação

 » Boa digestibilidade

 » Bem recomendada para o comércio

 » Facilidade no armazenamento das 
sementes

 » Pode ser plantada consorciada com 
milho 

Usos
 » Para cozinhar

 » Parra pastagem e forragem

 » Para consórcios

 » Para armazenamento de sementes
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Fava16 Fava

Nome da variedade
Fava Coquinho

Crescimento
Moita 

Cor da flor
Branca 

Cor da semente
Creme 

Formato da vagem
Achatada 

Tamanho da vagem
0 a 5cm 

Número de sementes por vagem
4 a 7 sementes 

Número de vagens por planta
Mais de 90 

Ciclo
90 a 100 dias 

Qualidades
 » Resistente a pragas e doenças

 » Resistente à seca

 » São boas para o comércio

 » Mantem tradição passada de 
geração para geração

 » Bastante produtivas nas regiões de 
serras planas

 » Saborosa

 » Boa digestibilidade

 » Sua rama é boa forragem

Usos
 » Para cozinhar

 » Para pastagem e forragem

 » Para cobertura do solo

 » Para armazenamento das sementes

 » Para consórcios

Fava Coquinho
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Nome da variedade
Moita Roxa 

Crescimento
Ramadora de cacho

Cor da flor
Branca 

Cor da semente
Roxa ou vinho escuro 

Formato da vagem
Arredondada 

Tamanho da vagem
1 a 05cm 

Número de sementes por vagem
4 a 7 sementes 

Número de vagens por planta
11 a 20 vagens 

Ciclo
Menos de 90 dias 

Qualidades
 » Resistência a pragas e doenças

 » Muito produtiva na realidade local

 » Resistência aos períodos de seca

 » Plantas bem vigorosas

 » Demanda poucos gastos para 
produção

 » Pouco exigentes em adubação

 » Possuem durabilidade da vagem na 
planta

 » Saborosa

 » Bem recomendada para o comércio

 » Boa para produção em solos argilosos 
e planos

 » Produzir muita rama para alimentar 
os animais

 » Facilidade no armazenamento das 
sementes

 » Pode ser plantada consorciada com 
milho  

Usos
 » Alimentação humana

 » Para pastagem ou forragem

 » Para cobertura do solo

 » Para armazenamento das sementes

Moita Roxa 
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Fava18 Fava

Nome da variedade
Coquinho Vermelha

Crescimento
Moita 

Cor da flor
Branca 

Cor da semente
Branca e Vermelha 

Formato da vagem
Achatada 

Tamanho da vagem
0 a 5cm 

Número de sementes por vagem
6 a 10 sementes 

Número de vagens por planta
Mais de 30 

Ciclo
61 a 70 dias 

Qualidades
 » Gostosa para comer

 » Boa para comércio

 » Resistente a pragas e doenças

 » São mais adaptadas as regiões mais 
quentes e solos argilosos 

 » Plantio em fileira sozinha

 » Pode ser consorciada em faixas

 » Ao redor das faixas plantar feijão e 
milho em fileiras

 » Semente oval e pequena

 » Planta é pequena e bem carregada de 
vagens

 » Em anos de muito inverno é bom 
plantar mais tarde porque ela não 
suporta muita chuva 

Usos
 » Na alimentação humana

 » Para pastagem ou forragem

 » Para armazenamento das sementes

 » Para consórcios

Coquinho Vermelha
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Nome da variedade
Fava Rocha Miúda

Crescimento
Moita 

Cor da flor
Rosa 

Cor da semente
Vermelha bem forte 

Formato da vagem
Achatada 

Tamanho da vagem
1 a 5cm 

Número de sementes por vagem
4 a 7 sementes 

Número de vagens por planta
31 a 40 

Ciclo
Menos de 90 dias 

Qualidades
 » Resistência a pragas e doenças

 » Resistência aos períodos de seca

 » Demanda poucos gastos para 
produção

 » Boa para produção em solos arenosos 
e pouco exigentes em adubação

 » Boa para cozinhar, seco ou verde e 
preparação da mesma forma do feijão 
(não amarga)

 » Boa digestibilidade

 » Facilidade no armazenamento das 
sementes

Usos
 » Na alimentação humana

 » Para pastagem ou forragem

 » Para consórcios

 » Para armazenamento de sementes

Fava Rocha Miúda
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Feijão20 Feijão

Nome da variedade
Macassar Sempre Verde

Crescimento
Ramador

Cor da flor
Amarela

Cor da semente
Bege

Formato da vagem
Comprida

Tamanho da vagem
De 16 a 20 centímetros

Número de sementes por vagem
De 11 a 15

Número de vagens por planta
Mais de 30

Ciclo
De 61 a 70 dias

Qualidades
 » Exigem menos tratos culturais

 » Mais produtivas realidade local

 » Demanda menos água

 » Resiste à seca

 » São mais adaptadas à região

 » São vigorosas

 » Possuem durabilidade

 » Demanda menos gastos para serem 
produzidas

 » Saboroso

 » Boa digestibilidade

 » São boas para o comércio

 » Mantém tradição passada de 
geração para geração

Usos
 » Alimentação humana (acarajé)

 » Para forragem

 » Para armazenamento das sementes

Macassar Sempre Verde
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Nome da variedade
Preto

Crescimento
Meia rama

Cor da flor
Rosa

Cor da semente
Preta

Formato da vagem
Arredondada

Tamanho da vagem
De 6 a 10 centímetros

Número de sementes por vagem
De 4 a 7

Número de vagens por planta
De 21 a 3

Ciclo
De 61 a 70 dias

Qualidades
 » Resistentes a pragas e doenças

 » Exigem menos tratos culturais

 » Mais produtivas

 » Resiste à seca

 » São mais adaptadas à região

 » São vigorosas

 » Possuem durabilidade

 » São boas para o comércio

 » Mantém tradição passada de 
geração para geração

Usos
 » Alimentação humana

 » Para forragem

 » Para armazenamento das sementes

Preto
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Feijão22 Feijão

Nome da variedade
Mulatinho

Crescimento
De cacho

Cor da flor
Roxa

Cor da semente
Creme

Formato da vagem
Arredondada

Tamanho da vagem
De 6 a 10 centímetros

Número de sementes por vagem
De 4 a 7

Número de vagens por planta
De 16 a 20

Ciclo
De 50 a 60 dias

Qualidades
 » Resistentes a pragas e doenças

 » Exigem menos tratos culturais

 » Mais produtivas

 » Demanda menos água

 » Requerem menos adubação

 » Resiste à seca

 » São mais adaptadas à região

 » São vigorosas

 » Possuem durabilidade

 » Demanda menos gastos para serem 
produzidas

 » Saboroso

 » Boa digestibilidade

 » Vagem fácil de retirar as sementes

 » São boas para o comércio

 » Mantém tradição passada de geração 
para geração

Usos
 » Para cozinhar

 » Para pastagem

 » Para silagem

 » Para forragem

 » Para cobertura do solo

 » Para armazenamento das sementes

Mulatinho
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Nome da variedade
Ovo de Rolinha

Crescimento
Ramador

Cor da flor
Branca

Cor da semente
Branca

Formato da vagem
Branca

Tamanho da vagem
De 0 a 5 centímetros

Número de sementes por vagem
De 4 a 7

Número de vagens por planta
Mais de 30

Ciclo
De 81 a 90 dias

Qualidades
 » Resistentes a pragas e doenças

 » Exigem menos tratos culturais

 » Mais produtivas

 » Demanda menos água

 » Requerem menos adubação

 » Resiste à seca

 » São mais adaptadas à região

 » São vigorosas

 » Possuem durabilidade

 » Demanda menos gastos para serem 
produzidas

 » Saboroso

 » Boa digestibilidade

 » São boas para o comércio

 » Mantém tradição passada de geração 
para geração

Usos 
 » Para cozinhar

 » Para pastagem

 » Para forragem

 » Para cobertura do solo

 » Para armazenamento das sementes

Ovo de Rolinha
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Feijão24 Feijão

Nome da variedade
Carioca

Crescimento
De cacho

Cor da flor
Branca

Cor da semente
Creme e Marrom

Formato da vagem
Arredondada

Tamanho da vagem
De 6 a 10 centímetros

Número de sementes por vagem
De 4 a 7

Número de vagens por planta
De 16 a 20

Ciclo
De 50 a 60 dias

Qualidades
 » Resistentes a pragas e doenças

 » Exigem menos tratos culturais

 » Mais produtivas

 » Demanda menos água

 » Resiste à seca

 » São mais adaptadas à região

 » São vigorosas

 » Possuem durabilidade

 » Demanda menos gastos para serem 
produzidas

 » Saboroso

 » Boa digestibilidade

 » São boas para o comércio

 » Mantém tradição passada de 
geração para geração

Usos
 » Para cozinhar

 » Para pastagem

 » Para silagem

 » Para forragem

 » Para cobertura do solo

 » Para armazenamento das sementes

Carioca
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Nome da variedade
Gugutuba Azul / Gordo Azul

Crescimento
De Moita

Cor da flor
Azul

Cor da semente
Azul

Formato da vagem
Achatada

Tamanho da vagem
De 15 a 20cm

Número de sementes por vagem
De 4 a 7

Número de vagens por planta
De 11 a 15

Ciclo
De 50 a 60 dias

Qualidades
 » Resistentes a pragas e doenças

 » Exigem menos tratos culturais

 » Demanda menos água

 » Requerem menos adubação

 » Resiste à seca

 » São mais adaptadas à região

 » São vigorosas

 » Possuem durabilidade

 » Demanda menos gastos para serem 
produzidas

 » Produz muita massa e caldo grosso

 » Saboroso

 » Boa digestibilidade

 » Plantado como feijão na seca

 » São boas para o comércio 

 » Mantém tradição passada de geração 
para geração

Usos
 » Para cozinhar

 » Para pastagem

 » Para silagem

 » Para forragem

 » Para cobertura do solo

 » Para armazenamento das sementes      

Gugutuba Azul / Gordo Azul
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Feijão26 Feijão

Nome da variedade
Costela de Vaca

Crescimento
De Moita

Cor da flor
Roxa

Cor da semente
Creme

Formato da vagem
Arredondada

Tamanho da vagem
De 16 a 20 centímetros

Número de sementes por vagem
De 11 a 15

Número de vagens por planta
De 11 a 15

Ciclo
De 50 a 60 dias

Qualidades
 » Resistentes a pragas e doenças

 » Exigem menos tratos culturais

 » Mais produtivas

 » Demanda menos água

 » Requerem menos adubação

 » Resiste à seca

 » São mais adaptadas à região

 » São vigorosas

 » Possuem durabilidade

 » Demanda menos gastos para serem 
produzidas

 » Saboroso

 » São boas para o comércio 

 » Mantém tradição passada de geração 
para geração

Usos
 » Alimentação humana (acarajé)

 » Para pastagem

 » Para silagem

 » Para forragem

 » Para cobertura do solo

 » Para armazenamento das sementes

Costela de Vaca
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Nome da variedade
Corujinha

Crescimento
De Moita

Cor da flor
Roxa

Cor da semente
Marrom

Formato da vagem
Arredondada

Tamanho da vagem
De 6 a 10 centímetros

Número de sementes por vagem
De 11 a 15

Número de vagens por planta
De 11 a 15

Ciclo
De 50 a 60 dias

Qualidades
 » Resistentes a pragas e doenças

 » Exigem menos tratos culturais

 » Mais produtivas

 » Demanda menos água

 » Requerem menos adubação

 » Resiste à seca

 » São mais adaptadas à região

 » São vigorosas

 » Possuem durabilidade

 » Demanda menos gastos para serem 
produzidas

 » Saboroso

 » Boa digestibilidade

 » São boas para o comércio

 » Mantém tradição passada de 
geração para geração

Usos
 » Alimentação humana 

 » Para pastagem

 » Para silagem

 » Para forragem

 » Para cobertura do solo

 » Para armazenamento das sementes

Corujinha
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Feijão28 Feijão

Nome da variedade
Gordo Redondo

Crescimento
De Cacho

Cor da flor
Roxa

Cor da semente
Branca

Formato da vagem
Arredondada

Tamanho da vagem
De 0 a 5 centímetros

Número de sementes por vagem
De 4 a 7

Número de vagens por planta
De 21 a 30

Ciclo
De 50 a 60 dias

Qualidades
 » Resistentes a pragas e doenças

 » Mais produtivas

 » Resiste à seca

 » São mais adaptadas à região

 » São vigorosas

 » Possuem durabilidade

 » Saboroso

 » Boa digestibilidade

 » Produz muita massa e caldo grosso

 » É precoce

 » São boas para o comércio

 » Mantém tradição passada de geração 
para geração

Usos
 » Para cozinhar

 » Para forragem

 » Para armazenamento das sementes

Gordo Redondo
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Nome da variedade
Macassar Dorminhoco

Crescimento
Meia rama

Cor da flor
Amarela

Cor da semente
Branca e Boca preta

Formato da vagem
Arredondada

Tamanho da vagem
De 21 a 25 centímetros

Número de sementes por vagem
De 20 a 30

Número de vagens por planta
De 16 a 20

Ciclo
De 61 a 70 dias

Qualidades
 » Resistentes a pragas e doenças

 »  Exigem menos tratos culturais

 » Mais produtivas

 » Requerem menos adubação

 » Resiste à seca

 » São mais adaptadas à região

 » São vigorosas

 » Demanda menos gastos para serem 
produzidas

 » São boas para o comércio

 » Mantém tradição passada de geração 
para geração

 » Há anos que é mais caro que 
mulatinho

Usos
 » Na alimentação humana

 » Para forragem

 » Para armazenamento do grão

Macassar Dorminhoco
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Feijão30 Feijão

Nome da variedade
Macassar Cariri

Crescimento
Ramador

Cor da flor
Rosa

Cor da semente
Branca e Vermelha

Formato da vagem
Achatadaa

Tamanho da vagem
Mais de 25 centímetros

Número de sementes por vagem
De 16 a 20

Número de vagens por planta
Mais de 30

Ciclo
De 81 a 90 dias

Qualidades
 » Resistentes a pragas e doenças

 » Exigem menos tratos culturais

 » Mais produtivas

 » Requerem menos adubação

 » Resiste à seca

 » São mais adaptadas à região

 » São vigorosas

 » Possuem durabilidade

 » Demanda menos gastos para serem 
produzidas

 » Saboroso

 » Boa digestibilidade

 » São boas para o comércio

 » Mantém tradição passada de 
geração para geração

Usos
 » Alimentação humana

 » Para pastagem

 » Para silagem

 » Para forragem

 » Para cobertura do solo

 » Para armazenamento das sementes

Macassar Cariri
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Nome da variedade
Mulatinho de Cacho

Crescimento
Ramador

Cor da flor
Vermelha

Cor da semente
Branca

Formato da vagem
Achatada

Tamanho da vagem
De 6 a 10 centímetros

Número de sementes por vagem
De 4 a 7

Número de vagens por planta
De 21 a 30

Ciclo
De 50 a 60 dias

Qualidades
 » Resistentes a pragas e doenças

 » Exigem menos tratos culturais

 » Mais produtivas

 » São mais adaptadas à região

 » São vigorosas

 » São boas para o comércio

 » Mantém tradição passada de geração  
para geração

Usos
 » Para cozinhar

 » Sabor

 » Digestibilidade

 » Para forragem

 » Para cobertura do solo

 » Para armazenamento das sementes

Mulatinho de Cacho
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Feijão32 Feijão

Nome da variedade
Carrapato

Crescimento
De Cacho

Cor da flor
Roxa

Cor da semente
Roxa avermelhada

Formato da vagem
Arredondada

Tamanho da vagem
De 6 a 10 centímetros

Número de sementes por vagem
De 4 a 7

Número de vagens por planta
De 21 a 30

Ciclo
De 50 a 60 dias

Qualidades
 » Resistentes a pragas e doenças

 » Exigem menos tratos culturais

 » Mais produtivas

 » Resiste à seca

 » Adaptadas à região

 » Saborosa

 » Mantém tradição passada de geração 
para geração

Usos
 » Para cozinhar

 » Para forragem

 » Para armazenamento das sementes

Carrapato
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Nome da variedade
Fava

Crescimento
De moita

Cor da flor
Rosa

Cor da semente
Roxa e creme

Formato da vagem
Arredondada

Tamanho da vagem
De 0 a 5 centímetros

Número de sementes por vagem
De 4 a 7

Número de vagens por planta
De 11 a 15

Ciclo
De 50 a 60 dias

Qualidades
 » Resistentes a pragas e doenças

 » Exigem menos tratos culturais

 » Mais produtivas

 » Requerem menos adubação

 » Resiste à seca

 » Adaptadas a região

 » Saboroso

 » Boa digestibilidade

 » Produz muita massa e caldo grosso

 » São vigorosas

 » Possuem durabilidade

 » Demanda menos gastos para serem 
produzidas

 » São boas para o comércio

 » Mantém tradição passada de 
geração para geração

Usos
 » Na alimentação humana

 » Para cobertura do solo

 » Para forragem

Fava



C
at

ál
og

o 
de

 s
em

en
te

s 
do

 P
ol

o 
da

 b
or

bo
re

m
a

Feijão34 Feijão

Nome da variedade
Macassa Cariri Branco

Crescimento
Ramador

Cor da flor
Branca

Cor da semente
Branca e Preta

Formato da vagem
Achatada

Tamanho da vagem
De 11 a 15 centímetros

Número de sementes por vagem
De 16 a 20

Número de vagens por planta
Mais de 30

Ciclo
Menos de 50 dias

Qualidades
 » Resistentes a pragas e doenças

 » Exigem menos tratos culturais

 » Mais produtivas

 » Demanda menos água

 » Requerem menos adubação

 » Resiste à seca

 » São vigorosas

 » Possuem durabilidade

 » Demanda menos gastos para serem 
produzidas

 » São boas para o comércio

 » Mantém tradição passada de geração 
para geração

Usos
 » Na alimentação humana

 » Para pastagem

 » Para silagem

 » Para forragem

 » Para cobertura do solo

 » Para armazenamento das sementes

Macassa Cariri Branco
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Nome da variedade
Macassa Manteiguinha

Crescimento
Meia Rama

Cor da flor
Branca

Cor da semente
Branca e marrom

Formato da vagem
Achatada

Tamanho da vagem
De 21 a 25 centímetros

Número de sementes por vagem
De 11 a 15

Número de vagens por planta
De 16 a 20

Ciclo
De 50 a 60 dias

Qualidades
 » Resistentes a pragas e doenças

 » Exigem menos tratos culturais

 » Mais produtivas

 » Requerem menos adubação

 » Resistente às secas e mais adaptadas 
à região

 » São vigorosas

 » Possuem durabilidade

 » Demanda menos gastos para serem 
produzidas

 » Saborosas

 » Boa digestibilidade

 » São boas para o comércio

 » Mantém tradição passada de 
geração para geração

Usos
 » Para pastagem

 » Para silagem

 » Para forragem

 » Para cobertura do solo

 » Para armazenamento das sementes

Macassa Manteiguinha
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Feijão36 Feijão

Nome da variedade
Preto Berabinha

Crescimento
De Moita

Cor da flor
Rosa

Cor da semente
Preta

Formato da vagem
Achatada

Tamanho da vagem
De 6 a 10 centímetros

Número de sementes por vagem
De 4 a 7

Número de vagens por planta
Mais de 30

Ciclo
De 61 a 70 dias

Qualidades
 » Resistentes a pragas e doenças

 » Exigem menos tratos culturais

 » Mais produtivas

 » Demanda menos água

 » Requerem menos adubação

 » Resiste à seca

 » São mais adaptadas à região

 » São vigorosas

 » Possuem durabilidade

 » Demanda menos gastos para serem 
produzidas

 » Saboroso

 » São boas para o comércio

 » Mantém tradição passada de geração 
para geração

Usos
 » Na alimentação humana

 » Para cobertura do solo

 » Para armazenamento das sementes

 » Para forragem

Preto Berabinha
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Nome da variedade
Macassa Fígado de Galinha

Crescimento
Ramador

Cor da flor
Azul

Cor da semente
Azulado e roxo

Formato da vagem
Achatada

Tamanho da vagem
De 16 a 20 centímetros

Número de sementes por vagem
De 20 a 30

Número de vagens por planta
Mais de 30

Ciclo
De 61 a 70 dias

Qualidades
 » Resistentes a pragas e doenças

 » Exigem menos tratos culturais

 » Mais produtivas

 » Requerem menos adubação

 » Resistentes à seca e adaptadas à 
região

 » São vigorosas

 » Possuem durabilidade

 » Demanda menos gastos para serem 
produzidas

 » São boas para o comércio

 » Mantém tradição passada de 
geração para geração

Usos
 » Na alimentação humana

 » Para forragem

 » Para cobertura do solo

 » Para armazenamento das sementes

Macassa Fígado de Galinha
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Feijão38 Feijão

Nome da variedade
Mulatão ou Gordo Mulato

Crescimento
Moita

Cor da flor
Roxo Claro 

Cor da semente
Creme 

Formato da vagem
Achatada 

Tamanho da vagem
De 6 a 10cm 

Número de sementes por vagem
De 4 a 7 

Número de vagens por planta
Mais de 30 

Ciclo
De 81 a 90 dias 

Qualidades
 » Resistentes a pragas e doenças

 » Exigem menos tratos culturais

 » Variedade bem produtiva

 » Resiste à seca

 » São vigorosas

 » Não é tão aceito no comércio, 
contudo para consumo humano é 
muito apreciado por ter bastante 
massa

 » Mantém tradição passada de geração 
para geração

 » Caldo muito apreciado

 » Ótimo sabor

 » Cai a folha quando está maduro

 » Seu plantio pode ser consorciado com 
milho

 » Em anos de bom inverno, pode ser 
plantado no segundo ciclo, já no final 
das chuvas 

Usos
 » Na alimentação humana

 » Para produção de forragem

 » Para cobertura do solo

 » Para armazenamento das sementes 

Mulatão / Gordo Mulato
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Nome da variedade
Roxo Claro

Crescimento
Moita

Cor da flor
Branco

Formato da vagem 
Achatada

Tamanho da vagem 
De 6 a 10cm

Número de sementes por vagem 
De 4 a 7

Número de vagens por planta 
Mais de 30

Ciclo 
De 81 a 90 dias

Qualidades 
 » Resistentes a pragas e doenças

 » Exigem menos tratos culturais

 » Variedade bem produtiva

 » Resiste à seca

 » São vigorosas

 » Não é tão aceito no comércio, 
contudo para consumo humano é 
muito apreciado por ter bastante 
massa

 » Mantém tradição passada de geração 
para geração 

 » Ótimo para fazer sopa e rubacão

 » Ótimo sabor e caldo grosso

 » Cai a folha quando está maduro

 » Seu plantio pode ser consorciado com 
milho

 » Em anos de bons inverno, pode ser 
plantado no segundo ciclo, já no final 
das chuvas

Usos
 » Na alimentação humana

 » Para forragem

 » Para armazenamento das sementes 

Gordo Branco/ Feijão de Sopa
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Feijão40 Feijão

Nome da variedade
Macassar Cariri Graúdo

Crescimento
Ramador 

Cor da flor
Branca 

Cor da semente
Branca 

Formato da vagem
Achatada 

Tamanho da vagem
De 11 a 15cm 

Número de sementes por vagem
De 16 a 20 

Número de vagens por planta
Mais de 30 

Ciclo
De 40 a 50 dias 

Qualidades
 » Resistentes a pragas e doenças

 » Exigem menos tratos culturais

 » Variedade bem produtiva

 » Resiste à seca

 » São vigorosas

 » Saboroso

 » Mantém tradição passada de 
geração para geração

 » Bem aceita no comércio, seja seco 
ou verde

 » Seu plantio pode ser consorciado 
com milho

Usos
 » Ótimo para cozinhar

 » Para armazenamento da semente

 » Para forragem

Macassar Cariri Graúdo
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Nome da variedade
Fogo na Serra

Crescimento
Moita

Cor da flor
Rosa Claro 

Cor da semente
Vermelho forte 

Formato da vagem
Comprida 

Tamanho da vagem
De 6 a 10cm 

Número de sementes por vagem
De 8 a 10 

Número de vagens por planta
16 a 20 

Ciclo
60 dias 

Qualidades
 » Resistentes a pragas e doenças

 » Variedade bem produtiva

 » Resiste à seca

 » São vigorosas

 » Mantém tradição passada de geração 
para geração

 » Recomendado para anemia

 » As folhas caem da planta

 » Saboroso

 » Seu caldo grosso e saboroso é 
recomendado para quem tem anemia

 » Seu plantio pode ser consorciado 
com milho

Usos
 » Na alimentação humana

 » Para forragem

 » Para armazenamento das sementes

Fogo na Serra
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Feijão42 Feijão

Nome da variedade
Gordo Preto ou Preto Graúdo

Crescimento
Moita

Cor da flor
Branco 

Cor da semente
Preto 

Formato da vagem
Comprida 

Tamanho da vagem
De 6 a 10cm 

Número de sementes por vagem
De 8 a 10 

Número de vagens por planta
16 a 20 

Ciclo
60 dias 

Qualidades
 » Resistentes a pragas e doenças

 » Variedade bem produtiva

 » Resiste à seca

 » São vigorosas

 » Mantém tradição passada de geração 
para geração

 » As folhas caem da planta

 » Ótimo para cozinhar (caldo grosso)

 » Ótimo sabor

 » Seu plantio pode ser consorciado 
com milho 

Usos
 » Na alimentação humana

 » Para forragem

 » Para armazenamento das sementes

Gordo Preto ou Preto Graúdo
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Nome da variedade
Mulatinho de Cacho

Crescimento
Cacho meia rama

Cor da flor
Rosa 

Cor da semente
Creme 

Formato da vagem
Achatada 

Tamanho da vagem
De 6 a 10cm 

Número de sementes por vagem
De 4 a 7 

Número de vagens por planta
21 a 30 

Ciclo
61 a 70 dias 

Qualidades
 » Resistentes a pragas e doenças

 » Variedade bem produtiva

 » São vigorosas

 » Mantém tradição passada de 
geração para geração

 » Muito bom para comércio

 » Boa digestibilidade

 » Produz muita palha para os animais

 » Seu plantio pode ser consorciado 
com milho 

Usos
 » Na alimentação humana

 » Para armazenamento do grão

Mulatinho de Cacho
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Feijão44 Feijão

Nome da variedade
Guandu Preto Rajado

Crescimento
Porte alto e perene

Cor da flor
Amarela 

Cor da semente
Preto e Branca 

Formato da vagem
Arredondada 

Tamanho da vagem
1 a 5cm 

Número de sementes por vagem
4 a 9 sementes 

Número de vagens por planta
Mais de 90 

Ciclo
Perene 

Qualidades
 » Resistência a pragas e doenças

 » Resistência aos períodos de seca

 » Demanda poucos gastos para 
produção

 » Boa para produção em solos 
profundos e pouco exigentes em 
adubação

 » Boa produção de folhas para 
cobertura do solo

 » Pode ser plantados em faixas nos 
roçados, pomares e divisa das 
propriedades

 » Boa para cozinhar, seco ou verde e 
preparação da mesma forma do feijão 
(não amarga)

 » Boa digestibilidade

 » As sementes devem ser secas 
e guardas rapidamente, pois é 
susceptível ao gorgulho 

Guandu Preto Rajado
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Nome da variedade
Guandu Laranja Rajado 

Crescimento
Porte alto e perene

Cor da flor
Amarela 

Cor da semente
Creme e Laranja 

Formato da vagem
Arredondada 

Tamanho da vagem
1 a 5cm 

Número de sementes por vagem
4 a 9 sementes 

Número de vagens por planta
Mais de 90 

Ciclo
Perene 

Qualidades
 » Resistência a pragas e doenças

 » Resistência aos períodos de seca

 » Demanda poucos gastos para 
produção

 » Boa para produção em solos 
profundos e pouco exigentes em 
adubação

 » Boa produção de folhas para 
cobertura do solo

 » Pode ser plantados em faixas nos 
roçados, pomares e divisa das 
propriedades 

 » Boa para cozinhar (não amarga)

 » Boa digestibilidade

 » As sementes devem ser secas 
e guardas rapidamente, pois é 
susceptível ao gorgulho 

Guandu Laranja Rajado
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Feijão46 Feijão

Nome da variedade
Rosinha

Crescimento
Cacho

Cor da flor
Branca 

Cor da semente
Creme puxando para rosa 

Formato da vagem
Achatada 

Tamanho da vagem
De 6 a 10cm 

Número de sementes por vagem
De 4 a 7 

Número de vagens por planta
21 a 30 

Ciclo
61 a 70 dias 

Qualidades
 » Resistentes a pragas e doenças

 » Variedade bem produtiva

 » São vigorosas

 » Mantém tradição passada de 
geração para geração

 » Muito bom para comércio

 » Boa digestibilidade

 » Ótimo para cozinhar e tem caldo 
mais claro que o feijão carioca

 » Ótimo sabor 

Usos
 » Na alimentação humana

 » Para forragem

 » Para armazenamento das sementes

Rosinha
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Jerimum

Nome da variedade
De Leite

Cor da flor
Amarela

Cor da semente
Creme

Descrição do fruto
Fruto verde rajado com branco, 
arredondado, sem pescoço, cuja 
polpa não-fibrosa é alaranjada. 
Dão mais de 10 frutos por planta 
e cada fruto pesa de 3 a 5 quilos.

Ciclo (até sementes)
De 81 a 90 dias

Qualidades
 » Produz muita Polpa

 » Saboroso

 » Sementes e cascas são usadas como 
medicinal

 » É bem aceito no comércio

Usos
 » Na alimentação humana é utilizado 
de várias formas

 » Para doces

 » Para criação animal

 » Para armazenar as sementes

De Leite
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Jerimum48 Jerimum

Nome da variedade
Caboclo

Cor da flor
Amarela

Cor da semente
Branca

Descrição do fruto
Fruto verde, globular e não 
curvado, sem pescoço de polpa 
não-fibrosa. Dão mais de 10 
frutos por planta e cada fruto 
pesa de 1 a 2 quilos.

Ciclo (até sementes)
Menos de 70 dias

Qualidades
 » Cozinha facilmente

 » Saboroso

 » Sementes e cascas são usadas 
como medicinal

 » É bem aceito no comércio

Usos
 » Na alimentação humana é utilizado 
de várias formas

 » Para doces

 » Para criação animal

 » Para armazenar as sementes

Caboclo
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Nome da variedade
Jabatão

Altura média da planta
De 2,1 a 2,5m

Comprimento da Espiga
De 16 a 20cm

Número médio de espigas na planta
2 espigas

Descrição da semente
Semente de cor amarelada e formato 
achatado

Ciclo
Menos de 90 dias

Durabilidade da palha
De 3 a 5 meses

Usos e qualidades
 » Para pamonha e canjica

 » Para fubá e farinha

 » Para cuscuz

 » Para mungunzá

 » Para cozinhar ou assar

 » É bem docinho

 » Para pastagem

 » Para silagem

 » Para Forragem

 » Grão para alimentação animal

 » Para artesanato (palha)

 » Para cobertura do solo (palha)

 » Para armazenamento das sementes

Jabatão
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Milho50 Milho

Nome da variedade
Pontinha

Altura média da planta
De 1,5 a 2 m

Comprimento da Espiga
De 21 a 25cm
Número médio de espigas na planta
2 espigas

Descrição da semente
Semente de cor amarelada e 
formato achatado

Ciclo
Menos de 90 dias

Durabilidade da palha
De 3 a 5 meses

Usos e qualidades
 » Para pamonha e canjica

 » Para fubá e farinha

 » Para cuscuz

 » Para mungunzá

 » Para cozinhar ou assar

 » É bem docinho

 » Para pastagem

 » Para silagem

 » Para Forragem

 » Para fenação

 » Grão para alimentação animal

 » Para artesanato (palha)

 » Para cobertura do solo (palha)

 » Para armazenamento das sementes

Pontinha
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Nome da variedade
60 Dias

Altura média da planta
De 1,5 a 2 m

Comprimento da Espiga
De 10 a 15cm
Número médio de espigas na planta
2 espigas

Descrição da semente
De cor amarelada e formato 
arredondado

Ciclo
Menos de 90 dias

Durabilidade da palha
De 3 a 5 meses

Usos e qualidades
 » Para fubá e farinha

 » Para cuscuz

 » Para mungunzá

 » Para cozinhar ou assar

 » Para silagem

 » Para forragem

 » Grão para alimentação animal

 » Para cobertura do solo (palha)

 » Para armazenamento das sementes

60 Dias
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Milho52 Milho

Nome da variedade
Alho

Altura média da planta
Menos de 15 m

Comprimento da Espiga
De 10 a 15cm
Número médio de espigas na planta
3 espigas

Descrição da semente
De cor amarelada e formato 
arredondado

Ciclo
Menos de 90 a 100 dias

Durabilidade da palha
De 3 a 5 meses

Usos e qualidades
 » Para produzir pipoca

 » Para silagem

 » Para Forragem

 » Para fenação

 » Grão para alimentação animal

 » Para artesanato (palha)

 » Para cobertura do solo (palha)

 » Para armazenamento das sementes

Alho
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Branco
Nome da variedade
Milho Branco

Altura média da planta
1,5 a 2m

Comprimento da Espiga
10 a 15cm 

Número médio de espigas na planta
2 espigas 

Descrição da semente
Branca 

Ciclo
90 dias 

Durabilidade da palha
9 a 12 meses no campo 

Usos e qualidades 
 » Para produzir mungunzá

 » Para comer cozinhado ou assado

 » A canjica, pamonha e cuscuz ficam 
numa cor amarela bem claro (algumas 
pessoas talvez não acham atraentes), 
porém é bem docinho

 » Não é tão apreciado pelo comércio 
pela coloração

 » Produz muita palha na espiga e na 
planta, sendo bem recomendado para 
forragem
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Milho54 Milho

Preto
Nome da variedade
Milho Preto

Altura média da planta
De 1,5 a 2m

Comprimento da Espiga
De 16 a 20cm 

Número médio de espigas na planta
1 espiga

Descrição da semente
De cor preta e achatada 

Ciclo
Menos de 90 a 100 dias 

Durabilidade da palha
De 9 a 12 meses 

Usos e qualidades
 » Resistente a pragas e doenças

 » Pode ser plantado em consorcio com 
fava e feijão 

 » Bom para alimentação animal

 » Não é tão apreciado pelo comércio 
pela coloração

 » A canjica, pamonha e cuscuz ficam 
numa cor avermelhada escura 
(algumas pessoas talvez não acham 
atraentes), porém é bem docinho 
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Vermelho
Nome da variedade
Jabatão Vermelho

Altura média da planta
De 1,5 a 2m

Comprimento da Espiga
De 16 a 20cm 

Número médio de espigas na planta
2 espigas 

Descrição da semente
De cor amarelada e vermelha, 
achatada 

Ciclo
Menos de 90 a 100 dias 

Durabilidade da palha
De 9 a 12 meses 

Usos e qualidades
 » Resistente a pragas e doenças

 » Bastante produtiva

 » São resistentes aos períodos de 
veranico durante o ciclo produtivo

 » Pode ser plantado em consorcio com 
fava e feijão 

 » Bom para alimentação animal

 » Não é tão apreciado pelo comércio 
pela coloração

 » A canjica, pamonha e cuscuz ficam 
numa cor avermelhada (algumas 
pessoas talvez não acham atraentes), 
porém é bem docinho 
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Milho56 Milho

Nome da variedade
Jabatão Amarelo e Vermelho

Altura média da planta
De 1,5 a 2m

Comprimento da Espiga
De 16 a 20cm

Número médio de espigas na planta
2 espigas

Descrição da semente
De cor amarelada e vermelha, 
achatada

Ciclo
Menos de 90 a 100 dias

Durabilidade da palha
De 9 a 12 meses

Usos e qualidades
 » Resistente a pragas e doenças

 » Bastante produtiva

 » São resistentes aos períodos de 
veranico durante o ciclo produtivo

 » Bom para o comércio, alimentação 
familiar e animal

 » Pode ser plantado em consorcio com 
fava e feijão

 » Produz muita palha

 » Para forragem, silagem e fenação 

Jabatão Amarelo e Vermelho
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Coentro

Nome da variedade
Coentro

Número de ramos por planta
21 a 30

Cor da flor
Branca

Cor da semente
Amarela

Número de sementes por planta
De 0 a 20

Dias de semeadura e colheita  
das folhas
De 31 a 40 dias

Ciclo (até sementes)
De 41 a 50 dias

Qualidades
 » Para saladas

 » Para pratos quentes

 » Semente (alimentação)

 » Para medicina caseira

 » Para armazenar as sementes

Coentro
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58 Outros

Quiabo
Nome da variedade
Quiabo da Flor Amarela

Altura média da planta
1,5m

Cacho ou panícula
10cm 

Descrição da semente
Verde arredonda 

Ciclo
Anual 

Quiabo

Qualidades
 » É exigente em calor para completar 
seu ciclo de produção

 » Colher os frutos antes de abrir para 
não perder as sementes

 » Deixar seca na sombra e depois 
retirar as sementes

 » As sementes podem ser guardadas 
em garrafas por até 05 anos e 
não perdem sua capacidade de 
germinação

 » Seu fruto verde é muito utilizado na 
alimentação humana é consumido 
de variadas maneiras, tais como 
crus em saladas, refogados, 
cozidos, assados, grelhados e como 
ingrediente de diversas receitas  
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Girassol
Nome da variedade
Girassol 

Altura média da planta
1,2 a 3m

Descrição da semente
Achatada na cor branca e cinza 

Ciclo
Anual 

Girassol

Qualidades
 » Planta resistente a seca

 » Muito utilizado na ornamentação 
dos roçados

 » Suas sementes são utilizadas para 
alimentação das galinhas

 » Sementes são recomendadas para 
aumentar postura das galinhas

 » Pode ser plantada nos roçados para 
atrair os insetos para ajudar na 
polinização das outras culturas

 » Das suas sementes é possível 
produzir óleo de girassol muito 
utilizado para diminuir as taxas altas 
de colesterol 
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60 Outros

Gergelim Preto
Nome da variedade
Gergelim Preto

Altura média da planta
1,5 m

Sementes
Miúdas, achatadas na cor preta 

Cor da flor
Esbranquiçadas 

Ciclo
Anual 

Gergelim

Qualidades
 » Resistente às secas e altas 
temperaturas

 » Seu plantio é recomendado nos 
solos arenosos e que não alagam

 » Cultura importante para fazer 
consórcios e rotações de cultura

 » Para colher a semente quando a 
planta estiver madura, é importante 
corta em molhos e deixar na sombra 
de cabeça para baixo, assim os 
frutos vão abrindo e separando das 
sementes 

 » Utilizado para produção de óleo de 
gergelim

 » Apreciado na alimentação de várias 
formas: doces, pães e farinhas 
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Gergelim Branco
Nome da variedade
Gergelim Branco

Altura média da planta
1,5 m

Sementes
Miúdas, achatadas na cor branca 

Cor da flor
Esbranquiçadas 

Ciclo
Anual 

Gergelim

Qualidades
 » Resistente às secas e altas 
temperaturas

 » Seu plantio é recomendado nos 
solos arenosos e que não alagam

 » Cultura importante para fazer 
consórcios e rotações de cultura

 » Para colher a semente quando a 
planta estiver madura, é importante 
corta em molhos e deixar na sombra 
de cabeça para baixo, assim os 
frutos vão abrindo e separando das 
sementes 

 » Utilizado para produção de óleo de 
gergelim

 » Apreciado na alimentação de várias 
formas: doces, pães e farinhas 
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62 Outros

Nome da variedade
Sorgo Granulado

Altura média da planta
De 2,6 a 3,0m

Cacho ou panícula
11 a 20

Descrição da semente
Semente de cor avermelhada e 
formato arredondado

Ciclo
De 90 a 100 dias

Durabilidade da palha
De 6 a 8 meses

  Qualidades
 » Palatabilidade na alimentação 
animal

 » Para a silagem ou forragem

 » Para armazenamento das sementes

Sorgo Granulado

Sorgo
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Nome da variedade
Sorgo Canaleiro

Altura média da planta
De 2,1 a 2,5m

Cacho ou panícula
31 a 40

Descrição da semente
De cor roxa e formato achatado

Ciclo
De 90 a 100 dias

Durabilidade da palha
De 9 a 12 meses

Qualidades
 » Para cobertura do solo

 » Palatabilidade na alimentação 
animal

 » Para a silagem, fenação e forragem

 » Para a pastagem

 » Para armazenamento das sementes

Sorgo Canaleiro

Sorgo
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64 Outros

Nome da variedade
Sorgo Vermelho Redondo

Altua média da planta
De 1,6 a 2,0m

Cacho ou panícula
21 a 30

Descrição da semente
Semente de cor vermelha e formato 
arredondado

Ciclo
Menos de 90 dias

Durabilidade da palha
De 9 a 12 meses

  Qualidades
 » Para cobertura do solo

 » Palatabilidade na alimentação 
animal

 » Para a silagem, fenação e forragem

 » Para a pastagem

 » Para armazenamento das sementes

Sorgo Vermelho Redondo

Sorgo






