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A influência da Meteorologia na safra 2016 de Feijão 

Carioca 

 
Não bastasse a crise econômica e a consequente alta geral nos preços dos 

produtos, as condições climáticas em 2015 não melhoraram a situação dos 

consumidores de feijão. Até maio deste ano, segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE (2016), os preços do Feijão Carioca nas capitais do 

país subiram 33,49%.   

Esse aumento considerável no valor pago pelo consumidor foi decorrência 

das chuvas do ano passado, as quais ocorreram tanto de mais como de menos. 

Os principais estados produtores de feijão no país ou apresentaram taxas 

elevadas de precipitação, como o Paraná, ou níveis baixos de chuva, como a 

Bahia.  

O grão em questão é mais suscetível a variações nas taxas de pluviosidade, 

pois suas raízes ficam próximas à superfície. Tendo isso em vista, o excesso de 

precipitação ocasiona diminuição nas taxas de oxigênio no solo, prejudicando a 

germinação e o desenvolvimento do grão; já a escassez de chuva faz com que a 

taxa de evaporação seja maior que a de absorção de água, também causando 

menor colheita.  

Dessa maneira, como o cenário da produção foi instável nos últimos 

meses, a produtividade abaixou. De acordo com dados expostos por colunista do 

Estadão (2016), a estimativa da produção para o ano de 2016 é de 200 mil 

toneladas a menos do que a produção média dos anos anteriores. Na figura 

abaixo, fica explícito que a produção já vem diminuindo nos últimos quatro anos 

e tendência para este ano é de que os níveis se encontrem próximos aos de 2012.   
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Figura 1: Produção de feijão, em milhões de toneladas.  

Fonte: Folha de São Paulo, 2013. 

 

Como a oferta está menor que a demanda e os preços em constante 

aumento, a alternativa indicada por José Tejon, Sócio Diretor da Biomarketing em 

matéria publicada no website Climatempo (2016), é a substituição do feijão 

consumido. Há a possibilidade, portanto, de aumento no consumo do feijão 

preto, importado da China e que apresenta preços mais atrativos no momento. 

Porém, ainda de acordo com Tejon, o principal fator que gerou essa crise é que 

o preço do feijão, como outras leguminosas, é comandado pelas leis da oferta e 

da demanda, sem a atuação de leis de regulamentação, o que torna o preço ainda 

mais suscetível a eventuais mudanças drásticas no clima - como as observadas 

nos últimos anos em decorrência do fenômeno El Nino. 


