
Revista RG News 3 (3) 2017 - Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos 

82    

11. Feijão Carioca: Meio século de sucesso no campo e de revolução na mesa dos brasileiros Elaine Bahia Wutke Eng.  Agr. (1982), Me. (1987) e Dr. (1998) na área de concentração de Agronomia pela Escola Superior de 
Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ-USP) . É Pesquisadora Científica VI, efetiva, do Instituto Agronômico (IAC), em Campinas, SP.  Tem experiência na área de fitotecnia de adubos verdes, feijão e outras leguminosas alimentícias, com ênfase em sistemas de produção sustentáveis, manejo da cultura e do solo e manutenção de germoplasma. Publicou 51 artigos científicos; 151 trabalhos em anais de eventos, 54 capítulos de livros; cinco produtos tecnológicos e outros 67 itens de produção técnica, interagindo com 360 colaboradores. Proferiu 48 palestras; participou de 73 eventos no Brasil; coordena dois projetos no IAC e recebeu um prêmio e / ou homenagem. É Curadora do Banco de Germoplasma de Leguminosas Diversas do IAC; relatora de revistas científicas nacionais e assessora ad-hoc de instituições de fomento à pesquisa.  
 

Luiz D’Artagnan de Almeida   Eng. Agr. Escola Nacional de Agronomia da Universidade Rural do Brasil(1966). Ingressou no Instituto Agronômico de Campinas em 1967, na Seção de Leguminosas. Dr. em Agronomia, pela ESALQ, 1973. Foi chefe da Seção de Leguminosas de 1975 a 1982. Entre 1983 e 1988 foi Diretor da Divisão de Plantas Alimentícias Básicas. Foi Assistente Técnico de Direção no IAC até 1991, e Assistente Técnico de Direção da Coordenadoria de Pesquisa Agropecuária da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Entre os anos de 1993 e 1997, exerceu a Presidência da Fundação IAC, hoje Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola. A partir de 1997 foi Assistente Técnico de Direção junto a Diretoria Geral do IAC, sendo ainda Diretor Geral Substituto do IAC, até sua aposentadoria em 2002.    RESUMO 
‘Carioca’ é a mais bem sucedida cultivar na história brasileira do feijão (Phaseolus vulgaris L.). Neste trabalho foram compiladas informações obtidas em documentos, como atas de Comissões Técnicas de Feijão, artigos científicos e de divulgação técnico-científica e em relatos de pessoas que estiveram diretamente relacionadas a essa cv., desde seu surgimento até sua utilização em experimentos, em cultivos para produção de sementes, em sua distribuição, divulgação e adoção pelos agricultores e utilização como material parental para cruzamentos no Brasil e em outros países. Foi ressaltada a importância desse germoplasma na modernização da 

cultura do feijão para a agricultura paulista e nacional, já que a ‘Carioca’ sobrevive por 50 anos no mercado e foi inserida nos mais distintos sistemas de produção devido ao seu excepcional desempenho agronômico, qualidade culinária e palatabilidade. Palavras-chave: Phaseolus vulgaris L.; cultivar de feijão; leguminosa alimentícia, pesquisa agronômica; proteína vegetal. ABSTRACT 
‘Carioca’, is the most successful cultivar in common bean (Phaseolus vulgaris L.) history in Brazil. This paper presents some information compiled from official documents, such as technical committee minutes, articles for scientific dissemination, and reports of many persons directly related to this cv. since its discovering and during its utilizations at experiments, official seed production, distribution, disclosure and adoption by farmers, and as parenting material for crosses in Brazil and other countries. It was emphasized the importance of this cultivar for the modernization of common bean crop in São Paulo and national agriculture because ‘Carioca’ 
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has survived over 50 years of its existence and was inserted into agricultural production systems due to its agronomic performance, cooking quality and palatability.  Key words: Phaseolus vulgaris L.; common bean cultivar; food leguminous crop; agronomic research; vegetable protein 
INTRODUÇÃO A cultivar Carioca representa o maior sucesso na história nacional da cultura do feijão, por predominar na produção brasileira dessa importante leguminosa alimentícia por cerca de cinco décadas. Seu nome, inclusive, tornou-se denominação de um tipo comercial de grão – o tipo Carioca. Até os dias de hoje, muitas das novas cultivares disponíveis no mercado não conseguiram substituí-la totalmente e nem têm a posição de destaque que esta cv. usufruiu. Sua história se inicia pelos idos do ano de 1963, em Ibirarema, SP, onde o Eng. Agr. Waldimir Coronado Antunes (Figura 1) era então o chefe da Casa de Agricultura, subordinada à Coordenadoria de Assistência Técnica Integral da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (CATI).  Em sua Fazenda Bom Retiro, nesse mesmo município, o Sr. Waldimir havia semeado um campo de feijão da cultivar Chumbinho, cujo grão tem a casca com a coloração típica marrom-escura. Passado um tempo, ele e um tio constataram algumas plantas cujos grãos possuíam textura listrada, “manchados de preto e 
marrom” nessa mesma lavoura. Devido à sua tendência pessoal para as coisas do campo e curiosidade profissional, fez uma experiência prática, semeando uma área 
só com esse material. Percebendo que essas “novas” plantas eram mais robustas, cresciam com muita facilidade, eram menos suscetíveis às doenças e mais produtivas, fez seleção massal, acreditando se tratar de uma mutação genética natural.  

A esposa do Sr. Waldimir cozinhou os grãos, resultando num feijão de caldo considerado 

consistente e aroma muito atrativo, sendo aprovado por quem experimentava. Foram então doadas 

sementes para alguns agricultores da região que reagiram muito bem ao novo material. Decidiram batizá-la com o nome ‘Carioca’ depois que um dos empregados do Sr. Waldimir percebeu a semelhança entre a aparência dos grãos e a dos porcos criados na fazenda, conhecidos por tal nome porque possuíam manchas escuras na pele sobre fundo de cor clara. É que, naquela época e naquela região, denominavam de carioca, por associação, tudo ou todos que tivessem a aparência pintada e rajada (PINHEIRO, 2000; SARDENBERG, 2013). Aliás, por muito tempo o nome Carioca foi atribuído à famosa calçada de Copacabana, no Rio de Janeiro, devido à falta de informação oficial, o que só aconteceu em 2000, em relato do Sr. Waldimir, em Informativo comemorativo dos 33 anos da CATI (PINHEIRO, 2000).  Já em 1966, o Sr. Waldimir selecionou e entregou um saco de 30 quilos desse germoplasma ao Eng. Agr. Jacob Tosello, diretor da DIRA de Presidente Prudente, subordinada a Casa de 

Figura 1. Waldimir Coronado Antunes. 
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Agricultura de Ibirarema que as enviou para seu irmão, o Dr. André Tosello (Figura 2), que  trabalhava no Instituto Agronômico – IAC, em Campinas, SP. As sementes, por sua vez, foram então recebidas no IAC, em 01o de agosto desse mesmo ano, pelo Eng. Agr. Shiro Miyasaka (Figura 3), pesquisador e chefe da então Seção de Leguminosas. Essa amostra de feijão foi oficialmente catalogada na coleção de plantas do IAC como acesso Carioca, recebendo o número institucional de introdução I-38700.  O Dr. Miyasaka se empenhou decisivamente para a adequada avaliação desse material, designando para tal o Dr. Luiz D’Artagnan de Almeida (Figura 4), responsável direto pelas avaliações regionais preliminares, pela multiplicação dessa cultivar e para seu futuro lançamento, embora as sementes, pela sua coloração, não tivessem ainda a preferência dos consumidores paulistas.          
D’Artagnan, Shiro e Hermógenes Freitas Leitão Filho (Figura 5), pesquisadores do IAC, apresentaram um trabalho preliminar descritivo das características botânicas, agronômicas e 

culinárias do feijão ‘Carioca’, já então considerado uma nova cultivar para o Estado de São Paulo, no 3º Encontro de Técnicos em Agricultura, realizado de 21 a 23 de agosto de 1968, em Serra Negra, SP 
(Figura 6). Nessa primeira apresentação pública do ‘Carioca’ os pesquisadores divulgaram os animadores resultados que comprovavam a produtividade superior, a resistência às doenças prevalentes na época e as qualidades culinárias desse feijão após as avaliações preliminares.    Figura 6. Engenheiro-agrônomo Luiz D’Artagnan de Almeida apresentando o primeiro relato sobre o feijão 
‘Carioca’, no 3º Encontro de Técnicos em Agricultura, em agosto de 1968, em Serra Negra, SP.   Conforme relatado em ata de reunião da Comissão Técnica de Leguminosas da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo (SAA), realizada em 03 de outubro de 1968, no prédio da então Seção de Leguminosas do IAC, um dos tópicos discutidos foi o plano de multiplicação de sementes de feijão, concluindo-se pela “inclusão da cultivar Carioca, levantando a premissa de sua não aceitação;...”.  Nessa mesma reunião, o pesquisador Miyasaka, que era presidente 

(a) 

Figura 2. Busto em homenagem ao Dr. André Tosello. Figura 3. Dr. Shiro Miyasaka. 
Figura 4.  Dr. Luiz D’artagnan de Almeida, avaliando feijão em casa de vegetação, no IAC, anos 1960. Figura 5. Dr. Hermógenes Freitas Leitão Filho. 
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da referida Comissão, destacou: “a alta produção que a nova ‘Carioca’ apresentou em ensaios” e o pesquisador D’Artagnan “realçou as boas características dessa cv.” (COMISSÃO..., 1968).  Cabe ressaltar que, mesmo entre alguns membros dessa Comissão Técnica de Leguminosas, havia alguma restrição e receio quanto à inclusão desse novo material para multiplicação pelo Departamento de Sementes e Mudas da CATI, devido à possível não aceitação pelos agricultores e consumidores. Isso porque, naquela época, era bastante difícil a introdução e oferta de cultivares com 
sementes cujo tegumento fosse de coloração “pintada” ou “rajada”, 
como no caso do ‘Carioca’.  O Eng. Agr. Alaor Menegário (Figura 7), então extensionista rural da CATI e presente a essa reunião, embora um pouco receoso, sugeriu uma campanha de esclarecimento junto ao lavrador e ao consumidor, o que foi acatado pelos demais, conforme constado na referida ata (COMISSÃO..., 1968).  Em 1969 a cultivar Carioca foi oficialmente lançada, sob a responsabilidade direta do pesquisador científico Dr. D’Artagnan, sendo incluída no projeto de produção de sementes básicas da CATI. Foram entregues cinco sacas desse feijão para multiplicação ao Departamento de Sementes e Mudas da CATI. Ao final desse ano foram distribuídas amostras de sementes, sobretudo para os agricultores da região Sudoeste do Estado de SP, na qual se concentravam 60% da produção estadual de grãos de feijão naquela época, juntamente com um folheto informativo das características da nova cultivar (AGÊNCIA..., 2000). Nesse folheto, de quatro páginas e de autoria de D’Artagnan e de Lígia Pereira, nutricionista da CATI, foram também relacionadas as qualidades culinárias da cv., algumas instruções sobre o seu preparo propriamente dito, e receitas de salada e de dobradinha, destinadas, àquela época, às donas de casa (Figura 8).  

Como apoio a essa campanha de divulgação pelo Dr. D’Artagnan e outros agrônomos do IAC proferiram muitas palestras para agricultores e técnicos, em reuniões nas Casas de Agricultura da CATI, particularmente naquelas de municípios da região Sudoeste do Estado. Alguns reconheceram prontamente a importância dessa nova cultivar e se tornaram 
incansáveis divulgadores do “Carioca’. No município de Taquarituba, na referida região, o engenheiro-agrônomo José Norival Augusti (Figura 9), da CATI, colaborou destacadamente para a difusão dessa cultivar, distribuindo amostras de sementes e realizando as primeiras vendas de sementes para a região. Ele curiosamente relatou que, em conversas com o agricultor, incentivava para que aquele interessado na aquisição de 20 sacos de feijão ‘Bico-de-Ouro’ acabasse adquirindo pelo 

menos um do ‘Carioca’ (AGÊNCIA..., 2000).  De acordo com Norival, os grãos dessa nova cultivar foram inicialmente recebidos com 
certa desconfiança pelos agricultores por serem considerados “manchadinhos”, já que os grãos 

Figura 7. Eng.Agr. Alaor Menegário, da CATI, foto de 2009 (in memoriam - 2013). 

Figura 8. Folder sobre o feijão 'Carioca'. 
Figura 9. Eng. Agr. José Norival Augusti, CATI. 



Revista RG News 3 (3) 2017 - Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos 

86    

de feijão consumidos naquela época eram de uma só cor. Nos anos seguintes, entretanto, os 
agricultores começaram a ficar entusiasmados com a “nova” cultivar, devido às suas qualidades agronômicas (produtividade, resistência à acidez do solo) e culinárias, determinadas em diversas avaliações (AUGUSTI, 1992). Nessa ocasião foi também iniciada a investida junto ao mercado consumidor e durante anos, até 1976, foram distribuídas amostras de 0,5 kg de sementes e o folheto anteriormente mencionado, com algumas receitas culinárias (AGÊNCIA..., 2000). 

Cabe destacar que a qualidade culinária dos grãos do ‘Carioca’ foi informalmente avaliada e aprovada com distinção em preparos caseiros realizados pela Sra. Maximiliana Haddad de Almeida, mãe de D’Artagnan, e por funcionárias da então Seção de Leguminosas do IAC, além dos testes culinários laboratoriais oficiais. Nestes últimos, os grãos da cv. Carioca foram classificados como tenros e de cozimento rápido (1 hora e 35 minutos), sendo determinada a seguinte composição química em 100 gramas de sementes: 21% de proteína; 58% de carboidratos; 4,4% de fibras e 280mg de fósforo, 136 mg de cálcio e 11 mg de ferro (ALMEIDA et al., 1971).  
Em determinado momento de dúvidas acerca da viabilidade comercial do ‘Carioca’, 

D’Artagnan recebeu importantes incentivos e apoios de sua esposa, a Sra. Florans, e de sua mãe 
que, provavelmente, foi a primeira brasileira do ambiente externo do IAC a cozinhar o ‘Carioca’ em sua casa. Ela, inclusive, foi proprietária de um restaurante em Monte-Mor, por 24 anos, onde 
utilizava o ‘Carioca’ na feijoada ao invés de feijão de grão preto (AGÊNCIA..., 2000). 

Em meados de 1970, D’Artagnan escreveu uma matéria de alcance nacional sobre a cultivar 
Carioca no Suplemento Agrícola do jornal “O Estado de São Paulo” (ALMEIDA, 1970).  Em 1971 foi publicada uma Nota Científica em Bragantia, revista científica do IAC (Figura 10), intitulada “Características do feijão Carioca, 
um novo cultivar”, de autoria dos pesquisadores D’Artagnan, Hermógenes e Shiro, do IAC (ALMEIDA et al. 1971). Nela foram relacionados os resultados constatados em 22 experimentos regionais de competição de cultivares de feijoeiro, desenvolvidos desde a safra da seca de 1967 até 1969, em todo o Estado de São Paulo. Foi evidenciada a destacada produtividade 
em grãos da ‘Carioca’ em 15 deles, com média estadual ao redor de 1.670 kg/ha, comparativamente aos 1.280 kg/ha das cultivares Bico de Ouro e Rosinha G-2, que, naquela época, eram as mais cultivadas neste Estado, cujo tegumento de grãos era de coloração uniforme (Figura 10). Cabe informar que, naquela época, cerca de 30 pessoas trabalhavam na então Seção de Leguminosas do IAC, o que muito favoreceu o adequado desenvolvimento dos necessários estudos.  Ainda em 1971, por ocasião do I Simpósio Brasileiro de Feijão, realizado de 22 a 29 de agosto de 1971, em Campinas, SP (Figura 11), 

D’Artagnan e Shiro fizeram uma apresentação oral, intitulada “Cultivar, 
melhoramento e genética do feijoeiro”, relacionada aos estudos 

Figura 10. Nota Científica em Bragantia, 1971. 
Figura 11. Anais do I Simpósio Brasileiro de Feijão, Campinas - 1971. 
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desenvolvidos no Estado de São Paulo, e distribuíram amostras de sementes de feijão ‘Carioca’ para técnicos de todo o país, presentes ao referido evento. De 1970 a 1975 foi confirmado o desempenho inicial dessa nova cultivar, tanto na produção de sementes genéticas e básicas quanto na sequência de experimentos desenvolvidos nas principais regiões produtoras e nas duas safras tradicionais (águas e seca) de cultivo dessa leguminosa no estado de São Paulo.  Cabe aqui ressaltar mais uma vez o empenho e a determinação de Shiro e D’Artagnan, em assumirem oficialmente a responsabilidade inicial naquela Comissão Técnica de Leguminosas, que incluiu essa nova cultivar na relação das que seriam multiplicadas. Posteriormente, esses pesquisadores do IAC e também Alaor Menegário e José Norival Augusti, da CATI, em profícuo trabalho de integração do serviço público da Secretaria de Agricultura, tiveram papel relevante no trabalho de divulgação dessa cultivar pelo Estado, distribuindo saquinhos de sementes para avaliação própria entre os agricultores, muitos deles ainda incrédulos, devido ao hábito alimentar da população paulista, exigente em cultivares com sementes de coloração única no tegumento.   
Essa divulgação do ‘Carioca’ foi também possível por conta das centenas de experimentos, dos campos de demonstração e de outras atividades de difusão e de transferência de tecnologia, das quais resultaram o conhecimento e a adoção dessa nova cultivar pelos produtores paulistas e também de outros estados brasileiros.  Já em 1976, a cv. Carioca era a mais cultivada e comercializada no estado de São Paulo, além de ser a mais consumida e aceita pelo mercado, estando presente na relação de materiais recomendados para produção oficial de sementes no estado (COORDENADORIA..., 1976). 

Após cinco anos de seu lançamento, o feijão ‘Carioca’ foi praticamente adotado como o preferido, sobretudo pelos consumidores paulistas, desbancando cultivares até então comumente utilizadas, como Bico-de-Ouro, Chumbinho, Manteiga, Mulatinho, Rosinha e Roxinho (FERNANDES, 1999).  Em 1977 o IAC distribuiu gratuitamente um folheto sobre a cultura do 
feijão, em que se recomendavam para “plantio” as cultivares Carioca, Aroana, Rosinha G-2, Piratã-1, Goiano Precoce e Moruna, como sendo de 
“boa capacidade produtiva e de aceitação no mercado consumidor” (Figura 12) (ALMEIDA, 1977). 

A partir de 1980, a cultivar Carioca ou ‘Carioquinha’, como foi carinhosamente apelidada, passou a ser cultivada na maioria dos Estados brasileiros, assim como outras cultivares que dela se originaram, tendo esta cv. como parental, em diversos programas de melhoramento em desenvolvimento no país e inclusive no Centro Internacional de Agricultura Tropical, em Cali, Colômbia (CIAT). É importante ressaltar que o CIAT é uma renomada instituição internacional de pesquisa direcionada aos estudos de aplicação da ciência para a erradicação da fome e da pobreza nos Figura 12. Boletim sobre a cultura do feijão, 1977. 
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países em desenvolvimento, a qual tem o apoio do Consultative Group on International Agricultural Research (CIGIAR).  A revolução gerada a partir do Carioca teve interessante e direta relação com a modernização da cultura do feijão, como a que se constatou a partir de 1980, com o lançamento do Programa de Feijão Irrigado do Estado de São Paulo (Pró-Feijão) da SAA do estado de São Paulo, particularmente no município de Guaíra, e imediatamente expandido para as regiões Norte e Oeste do estado. Com isso foi favorecido o cultivo de uma terceira safra de feijão em 
um mesmo ano (safra de inverno com irrigação), além das tradicionais safras “das águas” e “da 
seca”, sendo ‘Carioca’ a cultivar mais cultivada nas três safras. A adoção dessa terceira safra em outros estados foi natural e pequenas áreas foram transformadas em extensas lavouras de feijão, em processo de modernização tecnológica e aperfeiçoamento produtivo, seguido de desenvolvimento na aplicação de insumos, manejo, armazenamento e mecanização, com consequente suporte para a auto regulação do setor (BULISANI, 2008; GONÇALVES, 2017). Em interessante artigo científico da área econômica, relatou-se o cultivo de ‘Carioca’ em 48% da área avaliada nos estados de Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro, inclusive, como cultivar referencial no estudo (JANSSEN et al., 1992). Com a introdução do 
‘Carioca’ nos anos 1970, a produtividade das lavouras paulistas passou a ter um crescimento contínuo, sendo constatado rendimento médio da ordem de 1.077 kg/hectare, considerando-se 
as safras “das águas” e “da seca”, no período de 1995 a 1998; esse valor é muito superior à média de 492 kg/hectare, determinada nas mesmas safras, mas no período 1970 a 1974 (IEA, citado em Agência..., 2000). Em inúmeros experimentos desenvolvidos no período 1994-1996, destinados à avaliação e recomendação oficial de cultivares para o estado de São Paulo, realizados em três safras (águas, seca e inverno, com irrigação) e em diferentes localidades de regiões produtoras dessa leguminosa, a cv. Carioca sempre foi utilizada como testemunha-padrão, sendo com ela obtidos relevantes resultados de produtividade (WUTKE et al., 1998).  

Em 1999, quando a ‘Carioca’ completou 30 anos do seu lançamento, D’Artagnan deu uma entrevista para o Jornal Gazeta Mercantil, destacando a importância desse genótipo que foi um marco na história da feijoicultura nacional. Naquela época, o Brasil era o segundo maior produtor mundial dessa leguminosa e cerca de 80% da produção e consumos de grãos eram provenientes dessa cultivar e também de outras originadas a partir dela (Fernandes, 1999). Em 19 de abril de 2000, durante as comemorações oficiais do 30º aniversário do lançamento desta cv., realizadas no XVI Dia de Campo de Feijão, em Capão Bonito, SP, D’Artagnan, Shiro Miyasaka e Eduardo Antonio Bulisani, do IAC, e Alaor Menegário e José Norival Augusti, da CATI, foram meritoriamente homenageados pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (AGÊNCIA..., 2000).  Os inúmeros reflexos da adoção do feijão tipo Carioca e sua importância na alimentação da população brasileira foram detalhadamente divulgados em 2000, em comemoração aos 30 anos dessa destacada cultivar, em folheto informativo de autoria de D’Artagnan, então 
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apelidado de “o pai do Carioquinha” (Figura 13) (ALMEIDA, 2000); em edição especial de publicação da SAA-SP, de maio/junho (Figura 14) (Agência..., 2000) e em matéria do Suplemento Agrícola do Jornal ‘O 
Estado de São Paulo’ (TOMAZELA, 2000).  Ainda em 2000, em edição especial de novembro do Informativo CATI, comemorativa dos 33 anos dessa instituição pública de assistência técnica, foi divulgada a 
matéria “Feijão Carioca: o segredo de um sucesso”, em que foi relatada a saga inicial da descoberta dessa importante cultivar de feijão (Figura 15) (PINHEIRO, 2000).  Também naquele mesmo ano, foram publicadas informações sobre os impactos da geração de tecnologia pela pesquisa paulista com a cultivar Carioca na Revista Agricultura, do Instituto de Economia Agrícola - IEA (VICENTE et al., 2000). Nesse texto, referente a uma palestra apresentada no 16º Dia de Campo de Feijão, realizado de 18 a 19 de abril de 2000, evento tradicionalmente realizado em Capão 

Bonito, SP, os autores afirmam que: “o lançamento do Feijão Carioca em 1969 constituiu um divisor de águas na evolução dessa lavoura. Esse fato promoveu uma reversão da tendência declinante da produtividade da terra, ao mesmo tempo em que formou o alicerce da modernização dessa atividade. Com isso, contrariando a perspectiva de que teria havido prioridade absoluta para produtos de exportação, a pesquisa pública paulista sustentou o desenvolvimento de 
uma cadeia de produção tipicamente de mercado interno”.  

Em capítulo intitulado “Las Grandes Cultivars Internacionales Del Sieglo Veinte”, de livro sobre o melhoramento genético do feijão, publicado também no ano de 2000, pelo CIAT, em Cali, Colômbia, o autor afirmou que, de toda a relação de cultivares cultivadas por toda a América Latina no período 1930-1999, ‘Carioca’ foi considerada umas das cinco de destaque, por seu valor excepcional, o que possibilitou ultrapassar as fronteiras brasileiras, onde se originou, e ser mantido nas preferências dos agricultores por muitos anos (VOYSEST, 2000). 
Em meados de 2007, em reportagem sobre a ‘Carioca’, veiculada no programa televisivo Globo Rural, pesquisadores do CIAT, na Colômbia, reconheceram a importância dessa cultivar, enfatizando sua eficaz inclusão nos programas de melhoramento desenvolvidos naquele Centro. Em 21 de outubro de 2008, na abertura do IX Congresso Nacional de Pesquisa de Feijão, realizado em Campinas, SP, o PqC. VI Eduardo Antonio Bulisani, do IAC, proferiu uma 

palestra intitulada “Feijão Carioca - uma história de sucesso”. Na ocasião, evidenciou a 
“importância do Carioca tanto na vertente empresarial da feijoicultura brasileira quanto para a agricultura de subsistência e dos pequenos produtores, que teriam se beneficiado das vantagens intrínsecas da cultivar e daquelas extrínsecas relacionadas à generalizada modernização dos 
mais variados sistemas produtivos”. Bulisani ainda ressaltou que, “passados dez a quinze anos 

Figura 13. O Feijão Carioca: reflexos de sua adoção. Figura 14. Informativo da APTA. 
Figura 15.  Informativo CATI 33 anos, 2000. 



Revista RG News 3 (3) 2017 - Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos 

90    

de seu lançamento e difusão, a notação técnica ‘cultivar Carioca’ já não mais poderia ser propriamente aplicada, pois os inúmeros programas brasileiros de melhoramento genético vegetal, usando a cultivar Carioca como um dos parentais, disponibilizaram aos produtores e ao mercado consumidor algumas dezenas de novas cultivares com grãos do tipo Carioca, que foram substituindo o genoma inicial, cada qual com peculiaridades próprias, especialmente de produtividade, resistência a pragas e moléstias, e arquitetura de planta mais adequada à colheita mecanizada, porém mantendo os grãos a forma, a cor e qualidade culinárias do material 
original...”.  Também mencionou que, ao longo das últimas cinco décadas, foram gerados mais de 60 
novas cultivares do “tipo Carioca” em muitos dos programas de melhoramento pelo Brasil, mas 
que a maioria deles acabou não “vingando” ao longo do tempo (BULISANI, 2008).  Em 2008 foi também divulgada uma reportagem discorrendo sobre a inserção do feijão 
‘Carioca’, desenvolvido pelo IAC, em programa mundial da Organização das Nações Unidas – ONU no combate à fome, por meio da distribuição de sementes de cultivares resistentes e muito produtivas pelos principais bolsões de pobreza, como no continente africano, e por localidades atingidas por catástrofes (VERZIGNASSE, 2008).  A importância dessa cultivar foi igualmente ressaltada em publicações posteriores (TOLEDO, 2013; WUTKE & MASCARENHAS, 2010; WUTKE et al., 2010; GONÇALVES, 2017). 

Nos últimos dez anos, apesar da área cultivada com a ‘Carioca’ ter sido reduzida de 159 mil hectares para pelo menos 100 mil hectares no estado de São Paulo, possivelmente devido ao aumento de áreas cultivadas com cana-de-açúcar e soja, a produtividade foi aumentada de 28 para as atuais 36 sacas por hectare, no mesmo período, para atendimento do consumo interno (GONÇALVES, 2017). Até hoje, os grãos de feijão do tipo Carioca agradam mais o paladar dos brasileiros (cerca de 85% do mercado) por causa da casca fina, do caldo de espessura média e do cozimento mais fácil, de 20 minutos, em média, na panela de pressão (TOLEDO, 2013). 
Atualmente, ‘Carioca’ está presente na sua 13ª geração, tendo sido utilizado em cruzamentos que originaram mais de 42 cultivares lançadas, cujos grãos têm coloração mais destacada, formato mais homogêneo, mais proteína e mais tempo de permanência com a casca (tegumento) clara, devido à resistência à incidência de luz durante o armazenamento “na 

prateleira”. Como um dos desafios atuais, relaciona-se a tentativa de aumento do consumo de feijão tipo Carioca pelo mercado externo, já que tanto a produção quanto o consumo nacional são basicamente direcionados para o mercado interno; recentemente o IAC enviou material desse tipo para a Ucrânia (GONÇALVES, 2017).  Considerações finais Dessa maneira, diante do que foi anteriormente explanado, esta é, definitivamente, uma história ímpar de meio século de sucesso invejável e de feliz sobrevivência de uma cultivar de feijão que, com certeza, fez revolução na alimentação dos brasileiros! 
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