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RESUMO

O feijão é um ingrediente típico da culinária brasileira. O Estado do Paraná é o maior produtor
de feijão do Brasil. O feijoeiro, assim como os demais cultivos, está sujeito a prejuízos
causados por intempéries climáticas. O feijão tem um mercado extremamente especulativo,
ocorrendo oscilações no preço pela simples possibilidade de chuvas em excesso durante a
fase de maturação. O presente trabalho teve por objetivo principal analisar o regime

pluviométrico da região de Londrina e comparar com as necessidades hídricas do
feijoeiro, além de verificar as condições hídricas adversas prejudicaram a produção
de feijão nos municípios que compõem o Núcleo Regional de Agricultura de Londrina.
Para atingir os objetivos foram utilizados dados meteorológicos do Instituto Nacional
de Meteorologia (INMET) e dados sobre a produção de feijão da Secretária Estadual
de Abastecimento (SEAB). Como finalidade foi observado o aumento da precipitação
durante todo o ciclo vegetativo do feijoeiro e com isso ocorre um decréscimo na
produtividade, no entanto essa correlação se mostrou estatisticamente insignificante.
Palavras-chave: Feijão; Clima; Núcleo Regional de Agricultura de Londrina;
Pluviosidade; Produtividade;

OLIVEIRA, Ana Paula. Precipitation Analysis in the Londrina Region and Bean
Productivity - Time Clipping Diagnosis from 2009 to 2018. 2020. 39 p. Final paper
(Graduation in Geography) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2020.

ABSTRACT

Beans are a typical ingredient of Brazilian cuisine. The state of Paraná is the largest
bean producer in Brazil. The common bean, like other crops, is subject to damage
caused by weather conditions. Beans have an extremely speculative market, with price
fluctuations occurring due to the possibility of excessive rainfall during the ripening
phase. The main objective of the present study was to analyze the rainfall of the
Londrina region and compare it with the water needs of the common bean, and to verify
if adverse water conditions impaired bean production in the municipalities that make
up the Londrina Regional Center for Agriculture. To dye the objectives were used
meteorological data from the National Institute of Meteorology (INMET) and data on
bean production from the State Secretary of Supply (SEAB).,As a result, it was
observed that with the increase of precipitation during the vegetative cycle of the bean,
a decrease in yield occurs, but this correlation was statistically insignificant.

Key words: Bean; Climate; Londrina Regional Center for Agriculture; Rainfall;
Produtivity;
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1 INTRODUÇÃO

O feijão é um ingrediente típico da culinária brasileira estando presente no
consumo diário em todas as regiões do Brasil, mas em alguns lugares também pode
ser consumido de outras formas como em farinha ou sendo ingrediente para receitas
típicas no entanto ele apresenta componentes e características que fazem com que
seu consumo seja vantajoso do ponto de vista nutricional. O conteúdo proteico do grão
é um dos fatores, o teor de lisina que exerce efeito complementar às proteínas dos
cereais, a fibra alimentar, com seus respectivos efeitos hipocolesterolêmico e
hiperglicêmico, o alto conteúdo de carboidratos complexos e a presença de vitaminas
do complexo B. (LAJOLO et al., 1996).
No Estado do Paraná os tipos de feijão mais consumidos são o carioca e o
preto, segundo o IAPAR (2018) o primeiro mais consumido na região norte do Estado
sendo o Paraná um dos maiores produtores do grão no país. A produção divide-se em
Núcleos Regionais e cada núcleo abrange uma determinada quantidade de
municípios. Para este trabalho a área de estudo escolhida engloba o Núcleo Regional
da Agricultura.
Inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico para se compreender
o ciclo vegetativo do feijoeiro, suas fases fenológicas e necessidades hídricas em
cada uma dessas fases. Foram também realizadas conversas com técnicos do
Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR) e da Secretária Estadual de Abastecimento
(SEAB), ambos de Londrina.
A fenologia do feijão é composta por nove fases, mas para fins dessa pesquisa,
e seguindo-se a bibliografia sobre o assunto, essas fases foram agrupadas em quatro
subperíodos: Germinação, com duração de 12 dias; Floração com duração de 25 dias;
Crescimento das Vagens, com duração de 24 dias e Maturação, com duração de 23
dias, tendo o ciclo vegetativo completo a duração de 84 dias (MATZENAUER et al.
(1998); FERNANDÉZ, F.; GEPTS, P E LÓPEZ, M., (1986)).
Como inexiste um dia específico para o plantio do feijão, estabeleceu-se a data
de 01 de setembro como o início do ciclo vegetativo, porém, os agricultores da região
de Londrina realizam o plantio até a primeira quinzena. Em uma segunda etapa, foi
levantado as quantidades de chuvas ocorridas na região de Londrina. Para tanto,
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foram utilizados dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Os dados foram
organizados em planilhas eletrônicas do software Microsoft Excel.
Os dados de precipitação foram colhidos na cidade de Londrina. De acordo
com a Agência Nacional de Águas (2012), dados de uma estação pluviométrica
podem ser utilizados para uma distância de até 200 km, mantendo sua consistência.
No próprio Excel, foram elaborados os gráficos de precipitação, ao quais foram
também colocadas as médias de precipitação e os valores considerados ótimos para
a planta.
Foi também elaborado um gráfico de produtividade ao qual foi inserido também
a precipitação, para fins de correlação. Cálculos estatísticos do Coeficiente de
Correlação de Pearson foram realizados através do software BioEstat 5.0. A
Correlação de Pearson resume o grau de relacionamento entre duas variáveis, neste
caso, a precipitação e a produtividade.
Por fim, para uma breve análise sobre o preço do feijão, elaborou-se um gráfico
de variação do preço referente ao período estudado. Para tanto, os preços foram
corrigidos pela inflação do período utilizando-se a eletrônica Calculadora do Cidadão,
disponibilizada no sitio do Banco Central do Brasil.
Para este trabalho, a área de estudo escolhida foi o Núcleo Regional de
Londrina (NRA) e os municípios que fazem parte da mesorregião de Londrina
encontram-se na porção norte do Estado do Paraná e estão no Núcleo Regional e a
jurisdição se dá pelas seguintes cidades: Alvorada do Sul, Bela Vista do Paraíso,
Florestópolis, Primeiro de Maio, Sertanópolis, Cafeara, Centenário do Sul, Guaraci,
Lupionópolis, Miraselva, Porecatu, Ibiporã, Cambé, Jaguapitã, Pitangueiras,
Tamarana, Prado Ferreira e Rolândia num total de 19 cidades. (Figura 1).
As cidades que compõem o Núcleo Regional de Londrina estão próximas da
cidade de Londrina em uma diferença máxima de 110 km para a cidade de Cafeara
que se encontra mais ao noroeste do Estado por esse motivo os dados referentes a
esta pesquisa podem ser um pouco difíceis de ser encontrados e com dados
defasados.
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Figura 1: Mapa da localização do Núcleo Regional de Londrina.

Fonte: SEAB (2019)

A Figura 2 mostra no mapa do Estado do Paraná o Núcleo Regional de Londrina
e dá para notar como o total de 19 cidades estão bem espalhadas por todo o Núcleo
Regional.

Figura 2: Localização dos Municípios do NRA de Londrina

Fonte do mapa base: IBGE (2019)
Org. por: PEREIRA, J. M. (2019)
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A população total do NRA (Núcleo Regional de Agricultura) é de 845.997 mil
habitantes, segundo dados do IBGE (2010) em relação precipitação pluvial, Nimer
(1979), também, salienta que o Estado do Paraná, assim como a região Sul como um
todo, “é uma daquelas regiões cuja distribuição espacial deste fenômeno no ano se
faz de forma mais uniforme”. Esta uniformidade ocorre em detrimento de fatores
dinâmicos e estáticos, podendo-se destacar o sistema de circulação e relevo.
A água e a sua disponibilidade são fatores muito importantes tornando-as cada
vez mais necessários quando pode-se usar também o método da irrigação no plantio.
O feijoeiro é uma planta muito exigente hidricamente a preocupação com a qualidade
da irrigação é válida, tanto no processo de planejamento e operação dos sistemas
como no manejo das irrigações. (FRIZZONE, 1998)
De acordo com Vieira et al. (2006) o Brasil é o maior produtor e consumidor de
feijão comum (Phaseolus vulgarius L.) no mundo, tendo o Paraná como destaque na
produção. A safra de 2012/2013 no Brasil foi de 2.806.300 toneladas, com uma área
plantada de 3.111.000 hectares (COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO
CONAB, 2014).
São inúmeros os fatores que influenciam o desempenho do feijoeiro,
destacando-se a temperatura e a precipitação. A temperatura é um dos fatores que
afeta diretamente o desenvolvimento da cultura em diferentes estádios fisiológicos,
principalmente o florescimento e a frutificação (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E
ABASTECIMENTO, 2012).
O presente trabalho analisa o regime pluviométrico da região de Londrina e
compara com as necessidades hídricas do feijoeiro, além de verificar se as condições
hídricas adversas que se entende por excesso ou falta de precipitação prejudicaram
a produção de feijão nos municípios que compõem o Núcleo Regional de Agricultura
de Londrina.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 SOBRE O FEIJÃO

O feijão é uma leguminosa que se destaca em vários continentes, sendo uma
importante fonte de proteína e fósforo, ferro, vitamina B1 e fibra para o ser humano. A
maior parte da proteína da alimentação típica da população brasileira era
originalmente fornecida pela combinação de feijão e arroz. As proteínas dos feijões
combinadas com as do arroz (cereais) cozidas são uma fonte completa de proteína
para os seres humanos (DE ANGELIS et. al., 1982a; 1982b).
Os seus principais cultivadores são povos das Américas do Sul e Central, da
África e da Ásia, que desenvolveram uma enorme diversidade de produtos derivados.
O feijoeiro é uma planta alimentícia que pertence à família Leguminosae, gênero
Phaseolus e espécie Phaseolus vulgaris L., cujos habitats naturais se manifestam
desde o norte do México até o noroeste da Argentina (GONÇALVES et. al., 1997).
No Brasil o feijão possui um elevado significado social, pois ele é uma das mais
importantes fontes de proteína estando na mesa da maioria dos brasileiros. A primeira
safra, conhecida como safra das “águas”, é semeada entre os meses de agosto e
dezembro, concentrando-se nos Estados da Região Sul. A segunda safra denominada
safra da “seca”, abrange todos os Estados brasileiros e sua semeadura ocorre entre
janeiro e abril. A terceira safra conhecida como safra de “inverno” concentra-se na
região Tropical e é semeada de maio a agosto. (YOKOYAMA et al., 1996).
A cultura do feijão ocupa um lugar de destaque na agricultura brasileira, tanto
em área plantada como em volume de produção, além de ser importante na ocupação
da mão de obra no país. Desde a colonização, o feijão é cultivado em todas as regiões
e se estabelece como parte da dieta do povo brasileiro.
Nas três décadas que passaram (1990, 2000 e 2010) o consumo por
habitante foi reduzido pela metade em decorrência de alterações nos hábitos
alimentares, renda da população, baixo poder aquisitivo e redução proporcional de
oferta do produto. (IAPAR, 2001)
O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de feijão (Phaseolus
vulgaris L..,) tendo os estados do Paraná, Minas Gerais, Bahia, São Paulo e Goiás
como os principais produtores desse grão. No mundo os maiores produtores em
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ordem são: Myanmar, Índia, Brasil, Estados Unidos, México e Tanzânia que são
responsáveis por 56,99% do total produzido no mundo ou 15,3 milhões de toneladas
(FAOSTAT, 2018) (Tabela 1).
Nota-se que de 2012 a 2015 a produção de feijão no Brasil aumentou
gradativamente, mas no ano de 2016 caiu de 3.090.095 para 2.615.832 toneladas
reflexo também da situação econômica do país.

Tabela 1: Feijão Seco - Produção Mundial - 2012 a 2016

FONTE: FAO (2018)

As chuvas mais regulares durante o ciclo do feijoeiro se fazem
necessárias, mesmo o agricultor possuindo o método de irrigação que portam altos
níveis de uniformidade e eficiência no uso. Para que todas as exigências do feijoeiro
sejam atendidas, a preocupação com a qualidade da irrigação é enorme, tanto no
processo de planejamento e operação dos sistemas, como no manejo das irrigações
(FRIZZONE, 1998).

2.1.1 Fenologia e Desenvolvimento do Feijoeiro

O feijão apresenta basicamente quatro tipos de hábitos de crescimento: a) Tipo
I – determinado, arbustivo, com ramificação ereta e fechada; b) Tipo II – indeterminado
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com ramificação ereta e fechada; c) Tipo III – indeterminado, com ramificação aberta;
Tipo IV – indeterminado, prostrado ou trepador (VIHORDO et. al.,1980).
A faixa de temperatura do ar ideal para o desenvolvimento do feijoeiro situa-se
entre 15 e 27 ºC, a temperatura ideal é de 21 ºC; sendo apta para o cultivo regiões
que apresentam valores entre 15 a 29 ºC (FANCELLI, 2009). Se a temperatura ficar
entre 30 a 40 ºC não ocorre pegamento de vagens e em condições de baixas
temperaturas, o ciclo é consideravelmente aumentado (FANCELLI & DOURADO
NETO, 2005).
A chuva é um elemento tão importante quanto a temperatura, pois a estimativa
do consumo hídrico do feijoeiro varia entre 300 a 600 mm distribuídas ao longo dos
84 dias do seu ciclo (DOURADO-NETO & FANCELLI, 2000). O déficit hídrico é
considerado o segundo maior redutor da produtividade, a qual é superada somente
pela ocorrência de doenças (AGUIAR, et. al., 2008). Quando ocorre o estresse hídrico1
pode prejudicar o desenvolvimento do feijoeiro, principalmente durante o seu estádio
inicial devido à semente necessitar de água para iniciar o processo de germinação e
também durante o processo de formação de vagens e enchimento de grãos
(DOURADO-NETO & FANCELLI, 2000) é nessa etapa que o feijoeiro necessita de
mais água.
O desenvolvimento, tanto das plantas com hábito de crescimento determinado,
quanto indeterminado, pode ser dividido em duas fases: Vegetativa (V) e Reprodutiva
(R).
A escala de desenvolvimento das plantas de feijão divide o ciclo biológico nas
fases vegetativas e reprodutiva. Essas, por sua vez, são subdivididas em dez
estádios. A fase vegetativa (V) é constituída dos estádios V0, V1, V2, V3 e V4, e a
reprodutiva (R) dos estádios R5, R6, R7, R8 e R9 (Figura 3).
A primeira fase é a V0, a germinação. Inicia-se no dia da semeadura, em solo
úmido, ou no dia da chuva ou irrigação, quando a semeadura ocorre em solo seco. A
semente incha e começa a germinar, rompendo o solo, ocasião em que os cotilédones
atingem a superfície. A fase V1 é chamada de emergência. Essa etapa ocorre quando
50% dos cotilédones já são visíveis e começam a se separar, terminando quando as

1

estresse hídrico é um termo utilizado para designar uma situação em que a demanda por água é
maior do que a sua disponibilidade.
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folhas primárias se separam e se abrem. As primeiras folhas simples (primárias)
iniciam seu desenvolvimento.

Figura 3: Fenologia do Feijoeiro

Fonte: COOPERTRADIÇÃO (2019)

A fase V2 chamada de folhas primárias, nessa fase inicia quando ocorre a
abertura e o crescimento das folhas primária, as quais totalmente expandidas, ficam
na posição horizontal. Termina quando a primeira folha trifoliolada se abre. A fase V3
é chamada de primeira folha composta aberta quando a folha composta surge sendo
formada por três menores (trifoliolada) que se exibem completamente abertas e
planas. Essa etapa termina quando a segunda folha trifoliolada encontra-se em pleno
crescimento e a terceira se abre. A fase V4 chama-se Terceira folha trifoliolada aberta
e entende-se quando a terceira folha trifoliolada encontra-se completamente aberta e
plana, ocorrendo o desenvolvimento dos primeiros ramos secundários. Termina com
o surgimento dos botões florais, que costuma variar de acordo com o ciclo da cultivar
e do hábito de crescimento.
A fase R5 é chamada de pré-floração é onde ocorre o desenvolvimento dos
primeiros ramos secundários e o surgimento dos primeiros botões florais. Termina
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quando se inicia o florescimento. Essa fase é variável de acordo com o ciclo do cultivar
e o hábito de crescimento. A fase R6 recebe o nome de floração e o início desse
estádio ocorre quando a planta apresenta 50% de flores abertas.
Na maioria das cultivares, a abertura das flores ocorre de baixo para cima, mas
nas plantas de hábito indeterminado, tipos II, III e IV. Nas plantas do tipo I, a abertura
ocorre de cima para baixo. Termina quando 100% das plantas possuem a primeira flor
aberta. A fase R7 chamada Formação das Vagens se dá quando as flores, já
fecundadas, murcham as pétalas e ocorre a formação das primeiras vagens
(canivetes). O crescimento é longitudinal. O estádio termina quando as vagens
atingem comprimento máximo. A fase R8 é chamada de Enchimento das vagens e
essa fase começa com o enchimento dos grãos e o consequente aumento do volume
das vagens.
Ao final dessa fase, as sementes perdem a cor verde e começam a mostrar s
características da cultivar. As folhas começam a cair. No final do estádio R8 também
é o momento propício para a dessecação, visando a uniformização dos grãos e a
padronização do produto, conferindo-lhe maior valor comercial. A fase R9 é a última
no ciclo. Chamada de Maturação ela acontece quando as vagens perdem a cor e
começam a secar. As sementes adquirem a cor e o brilho característicos da cultivar.
Na Tabela 2 a seguir pode-se notar que a exigência hídrica aumenta atingindo
seu máximo durante os subperíodos compreendidos entre o início do florescimento e
a maturação fisiológica.

Tabela 2: Necessidades hídricas do feijoeiro em diferentes subperíodos e no ciclo
completo.
Subperíodos

Duração (dias)

Média diária (mm)

V0 – V2

12

1,7

Necessidade
(mm)
20,4

V2 – R5

25

3,0

75,0

R5 – R8

24

4,9

117,6

R8 – R9

23

4,6

105,8

V0 – R9

84

3,5

318,8

Fonte: 1- Matzenauer et al. (1998); Fernandéz, F.; Gepts, P e López, M. (1986)
Org por: Autora (2019)

total
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Todos os subperíodos possuem determinados dias de duração relacionadas a
cada fase fenológica do feijoeiro e em razão disso a necessidade hídrica de cada um
também varia. É observado que na última fase fenológica quando a planta já está na
maturação o índice pluviométrico sobe de 83,2 mm para 106 mm de chuva totalizando
em toda a fase de plantio, crescimento e colheita do feijão cerca de 296,4 mm
atingindo a média necessária do feijoeiro que é de 300 mm. (FERNANDÉZ, F.;
GEPTS, P e LÓPEZ, M. 1986)

2.1.2 Produção de Feijão

De acordo com a EMBRAPA (2003) a produção do feijão no Brasil é destinada
ao consumo doméstico e possui grande importância como alimento no dia-a-dia e na
geração de renda da agricultura familiar. A partir de dados das Pesquisas de
Orçamentos Familiares (POF) entende-se que, nos últimos oito anos, o consumo de
feijão teve uma pequena queda passando de 10,2kg/per capita/ano para 9,2 kg/per
capita/ano.
A Tabela 3 destaca os anos de plantio somados a área e a produção que
divididos entre si resultam na produtividade na região de Londrina.
Nota-se na que a área plantada de feijão na região de Londrina diminuiu ao
longo dos anos que foram estudados. Começou com 2159 hectares na safra de
2008/2009 com uma produção em toneladas de 1289,02, no entanto no ano seguinte
ainda foi obtido dados interessantes. Os hectares aumentaram para 2432 de área
produzida do grão e a produção chegou a estar em 3181,44 toneladas, o dobro da
anterior. A produtividade alcançou 1,30 toneladas.
Os dados referentes aos anos de plantio de 2016/2017 e 2017/2018 encontramse iguais pelo órgão que detém esses dados (SEAB) não obterem até um determinado
momento do ano e ele é repetido por falta de informação que o próprio lugar não
recebe.
O estado do Paraná caracteriza-se por pela grande variabilidade climática, em
especial em relação à quantidade e distribuição da precipitação pluvial, ocorrendo com
frequência e tendo poucos períodos sem chuva durante o ano.
A água é fator essencial para o crescimento, desenvolvimento e rendimento
das culturas. O feijoeiro é uma planta afetada tanto pela deficiência como pelo excesso
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de água no solo, portanto todas as fases da cultura são sensíveis a estes estresses o
que pode acarretar em comprometimento do rendimento da lavoura.

Tabela 3: Produção de feijão dos anos 2008 a 2018 na NRA de Londrina.
Ano de plantio

Área (ha)

Produção (T)

Produtividade (T)

2008/2009

2159

1289,02

0,597

2009/2010

2432

3181,44

1,30

2010/2011

1142

744,9

0,65

2011/2012

913

975,86

1,086

2012/2013

1558

1404,7

0,90

2013/2014

779

828

1,06

2014/2015

895

941,36

1,05

2015/2016

460

453, 24

0,98

2016/2017

573

924, 63

1,61

2017/2018

573

924, 63

1,61

Fonte: SEAB (2019)
Org. por: Autora (2019)

O consumo de água é determinado pelas condições meteorológicas e pelo
crescimento e desenvolvimento das plantas, logo ele varia em função do local, da
época de semeadura e do ano.
Conforme Portes (1998) os fatores climáticos que mais influenciam a queda
das flores e o vingamento de vagens em feijão, com consequentes reflexos na
produtividade, são as temperaturas máximas e mínimas, estresse hídrico e baixa
umidade relativa do ar. Tomaz et al. (2001) afirmam que a temperatura é o fator
climático que exerce a mais forte influência sobre o percentual de vingamento de
vagens.
A água é um componente chave para o desenvolvimento de qualquer cultura
agrícola, pois é responsável pelos processos hídricos básicos como fotossíntese,
translocação de nutrientes e fotoassimilados, bem como na respiração e transpiração
(GUIMARÃES, 1988 apud VIEIRA et al., 2006)
Desta maneira, o feijoeiro necessita de uma quantidade de água no solo que
seja suficiente para o seu desenvolvimento e manutenção, sobretudo nas etapas mais
fundamentais como germinação, emergência, floração e enchimento de grãos. A
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produção final pode ser comprometida logo nos primeiros dias com falta de água nas
fases iniciais do desenvolvimento vegetal, seguida de um período relativamente longo
de

estiagem.

Essas

condições

afetarão

sobretudo

a

fase

de

floração,

consequentemente resultando em menor número de vagens e número de grãos por
vagem (VIEIRA et al., 2006)

2.2 O CLIMA DA REGIÃO NORTE DO PARANÁ

Segundo a classificação climática de Köppen (IAPAR, 2000) o município de
Londrina está localizado no clima Cfa, que compreende por ser um clima subtropical
úmido, com chuvas em todas as estações, podendo ocorrer secas no período de
inverno. A temperatura média do mês mais quente é superior a 24ºC e a do mês mais
frio inferior a 14,1ºC. Por situar-se no norte do estado do Paraná os efeitos de entradas
de massas de ar são profundamente sentidos, pois há a alteração principalmente da
temperatura do ar. Há também a influência das massas de ar polares e das massas
de ar tropicais que podem ser de origem marítima ou continental e característica
quente ou fria.
Para Afonsi (2000) as condições atmosféricas possuem influência em todas as
atividades humanas, tendo a produção agrícola como uma das maiores dependentes
das condições climáticas, pois há relações entre os elementos climáticos e eles
afetam direta e indiretamente nas diversas fases de desenvolvimento das culturas.
O clima e seu ritmo dispõem de grande influência em todas as atividades
humanas, desde a agricultura ao planejamento urbano. Em relação ao papel do clima
na agricultura, Sant”Anna Neto (p. 30. 1998) afirma:
O clima assume importante papel na produção do espaço rural, pois
somente a partir do conhecimento da dinâmica climática, sua gênese
e previsão, pode-se minimizar seus efeitos negativos às atividades
humanas e direcionar este conhecimento no sentido de encontrar um
equilíbrio, aproveitando a sua variabilidade temporal para o
planejamento econômico.

A Organização Mundial de Meteorologia (OMM) é o órgão responsável em nível
mundial em normatizar as ações referentes à área de meteorologia, no Brasil quem
faz isso é o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) que centraliza as informações
de estações meteorológicas em nível nacional.
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Sendo polo de uma região que é essencialmente agrícola, Londrina sempre foi
beneficiada por chuvas que são bem distribuídas durante todo o ano, sendo raros
períodos de estiagem ou chuvas prolongadas.
O Sistema de Classificação Climática (SCC) de utilização mais comum é o
Köppen (1948), empregado habitualmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), Instituto Agronômico do Paraná e entre outros órgãos federais e
estaduais (Figura 4).

Figura 4: Classificação Climática do Paraná.

FONTE: Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná (2019)

De acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) o
plantio de feijão é feito em todos os estados brasileiros sendo no sistema solteiro ou
consorciado com outras culturas. Considerado uma cultura de subsistência em
pequenas propriedades, é também feito em algumas propriedades que fazem o uso
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de tecnologias intensivas como a irrigação, controle fotossanitário e colheita
mecanizada.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 AGROMETEOROLOGIA

De acordo com Camargo et. al., (1986) a relação entre as culturas e os fatores
ambientais, representados pelos elementos meteorológicos, podem afetar o
crescimento e o desenvolvimento sob diferentes formas nos diversos estádios das
culturas. Por ser uma cultura de ciclo curto, o feijão possibilita o plantio em até três
momentos durante a temporada, na busca pelo equilíbrio no abastecimento.
A Figura 5 demonstra a precipitação acumulada na região de Londrina durante
os dias da fase fenológica da germinação. Nesta fase, a precipitação considerada
ótima é de 20,4 mm.

Figura 5: Precipitação total acumulada durante a fase fenológica da Germinação
para a região de Londrina (2009-2018)
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FONTE: INMET (2019).
Org por: Autora (2019)

Para essa fase fenológica, a precipitação média no período analisado foi de
33,5 mm. Dois anos se destacam pela elevada precipitação, 2009 e 2015 (133,9 e
119,2 mm, respectivamente). Com relação á déficits hídricos, o ano de 2017
apresentou estiagem durante toda a fase da germinação.
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Nos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013 os índices pluviométricos não passaram
de 6 mm para a época estudada, provocando uma enorme preocupação pois a falta
de chuva é um problema gravíssimo e faz com que o grão não germine da forma que
seja necessária.
A Figura 6 representa a precipitação acumulada durante a fase fenológica da
Floração.
Assim como a germinação a floração é uma fase fenológica importante pois é
quando as flores começam a crescer e a partir daí vem as vagens. Para isso é
necessário que haja nessa fase distribuição de chuvas entorno de 75,0 mm no
período. A floração começa no dia 13 de setembro e vai até 08 de outubro, totalizando
um total de 25 dias.
Para essa fase fenológica, a média do período estudado foi de 142,6 mm, valor
acima da quantidade considerada ótima para a fase de floração do feijoeiro.
As maiores alturas acumuladas foram nos anos de 2013, 2015 e 2018 (219,6
mm, 235,6 mm e 239,2 mm, respectivamente). Os maiores déficits hídricos
registraram-se nos anos de 2011 (15,6 mm) e 2016 (25,9 mm).

Figura 6: Precipitação total acumulada durante a fase fenológica da Floração para a
região de Londrina (2009-2018)
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O único ano em que a precipitação acumulada ficou próxima do valor
considerado ótimo, foi em 2012 (76,4 mm).
O gráfico representado pela Figura 7 demonstra a precipitação total acumulada
durante a fase fenológica do Enchimento das Vagens. Nessa fase fenológica, as
necessidades hídricas do feijoeiro ficam em torno de 117,6 mm.
Para a região de Londrina, a altura total registrada durante essa fase foi de 220,
1 mm. Os anos de 2009, 2011, 2015 e 2017 mostraram-se com elevada precipitação,
acima de 300 mm. Já o ano de 2014 apresentou déficit hídrico para o feijoeiro. Os
anos de 2010, 2012, 2016 e 2018 estiveram mais próximo do valor ótimo.

Figura 7: Precipitação total acumulada durante a fase fenológica do Enchimento das
Vagens para a região de Londrina (2009-2018)

FONTE: INMET (2019)
Org. por: Autora (2019)

A Figura 8 apresenta o gráfico de precipitação total acumulada para a fase
fenológica da maturação do feijão, para a região de Londrina, durante o período
analisado.
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A maturação, a última fase fenológica, é uma das mais importantes visto que é
o final de todo desenvolvimento da planta. É quando após aproximadamente 23 dias
de maturação o agricultor sabe que o feijão está pronto para a colheita.
Figura 8: Precipitação total acumulada durante a fase fenológica da Maturação para
a região de Londrina (2009-2018)

FONTE: INMET (2019)
Org. por: Autora (2019)

Para essa fase fenológica o valor considerado ótimo é de 105,8 mm
aproximadamente. A média de precipitação registrada na região de Londrina foi de
95,6 mm, valor próximo ao ótimo.
Durante essa fase fenológica, o excesso de chuva pode trazer prejuízos ao
agricultor, como queda na produtividade e na qualidade do produto, podendo,
inclusive, ocorrer a germinação do feijão ainda dentro da vagem. Nesse período
analisado, apenas o ano de 2015 registrou precipitação muito elevada em
comparação à média do período (249,4 mm). Nos demais anos, a precipitação total
para a fase fenológica ficou próxima ou inferior ao valor considerado ótimo.
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O gráfico representado pela Figura 9 mostra o total acumulado durante o
período vegetativo do feijoeiro e o valor considerado ótimo.

Figura 9: Precipitação total acumulada durante o ciclo vegetativo do feijoeiro para a
região de Londrina (2009-2018)

FONTE: INMET (2019)
Org. por: Autora (2019)

A quantidade de precipitação considerada ótima para o ciclo vegetativo do
feijoeiro (todas as fases fenológicas) é de 318,8 mm.
Na região de Londrina, durante o período analisado, os anos de 2009 e 2015
se destacaram pela elevada precipitação durante o ciclo vegetativo. Os anos de 2011,
2017 e 2018 também registraram elevada precipitação.
Os anos de 2009 e 2015 foram marcados pela atuação de El Niños, sendo
moderado em 2009 e muito forte em 2015. Os El Niños provocam aumentam da chuva
na região Sul do Brasil.

3.2 ANÁLISE DA PRODUTIVIDADE

A safra analisada, chamada de safra das águas, é considerada a principal safra
anual do feijão na região de Londrina.
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O gráfico da Figura 10 compara a produtividade do período analisado (T/ha)
com a precipitação do mesmo período.
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Figura 10: Precipitação total acumulada durante o ciclo vegetativo do feijoeiro para a
região de Londrina (2009-2018)
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Percebe-se que a produtividade diminui quando a precipitação aumenta.
Apesar da estatística ter demostrado uma correlação inversamente proporcional, o
resultado do Índice de Correlação de Pearson mostrou-se insignificante (R = -0,0052).
Neste Índice de Correlação, quanto mais próximo de 1 ou -1, maior a correlação entre
os dados. Portanto, para a região de Londrina, não foi observado uma correlação
estatisticamente significante entre precipitação e produtividade. Tal fato se deve,
provavelmente, as seguintes causas: a) formas de manejo não abordadas no presente
trabalho; b) necessidade de ampliação do recorte temporal.

3.3 ANÁLISE DA VARIAÇÃO DO PREÇO DO FEIJÃO

O feijão tem um mercado extremamente especulativo. Qualquer notícia sobre
possíveis perdas de produtividade provocadas por excesso de chuva durante a fase
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fenológica da Maturação, pode prejudicar tanto o produtor quanto o consumidor
(TOSI, 2018).
O gráfico da Figura 11 mostra a variação do preço do feijão no Estado do
Paraná no período analisado.

Figura 11: Variação do preço do feijão no Estado do Paraná (2009-2018)
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A variação do preço do feijão é sentida alguns meses depois da colheita. As
maiores altas registradas no período foram nos anos de 2012 e 2016. O ano de 2012
reflete a safra das águas de 2011, ano com elevada precipitação e queda na
produtividade; o ano de 2016 reflete a safra de 2015, o qual, dentre os anos
analisados, registrou a maior precipitação durante o ciclo vegetativo do feijoeiro, em
especial durante a fase fenológica da maturação. Apesar disso, a queda na
produtividade não foi muito expressiva, porém a especulação do mercado pode ter
contribuído com o aumento do preço do produto.
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4 CONCLUSÃO

O feijão é um ingrediente básico da culinária brasileira. Assim como outros
cultivos, o ciclo vegetativo do feijoeiro é regido pelas condições climáticas, em
especial a precipitação, que em excesso, pode provocar prejuízos em todas as fases
fenológicas da planta, principalmente na fase de maturação.
O presente trabalho pesquisou o regime pluviométrico para a região de
Londrina e comparou com a produtividade da safra de feijão nos municípios que
compõem o Núcleo Regional de Agricultura de Londrina e ainda analisou a variação
do preço do feijão no Estado do Paraná.
Sendo assim concluiu-se que:
a) Existe uma correlação inversamente proporcional entre a quantidade de
chuvas e a produtividade de feijão, ou seja, a produtividade cai quando ocorre excesso
de chuvas;
b) Ao se aplicar o Coeficiente de Correlação de Pearson (R), esse se mostrou
estatisticamente insignificante. Existe uma queda na produção quando ocorre muita
chuva, mas essa queda é pequena;
c) O preço do feijão varia muito com especulações. A simples possibilidade
de aumento de chuvas durante a fase fenológica da maturação faz com que os preços
aumentem;
d) Nos anos de 2012 e 2016 ocorreram forte alta nos preços do feijão (esses
preços refletem a safra das águas dos anos anteriores – 2011 e 2015 – quando
ocorreram quedas na produtividade provocadas por excesso de precipitação.
Para uma maior exatidão dos resultados, recomenda-se uma ampliação do
recorte temporal e um maior detalhamento da produtividade por safras e sobre aa
variação de preços por regiões do Estado do Paraná.
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