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RESUMO: O município de Feira de Santana (BA), está localizado numa área intermediária 

entre a zona úmida litorânea e a semiárida, mais continental. Os principais produtos da 

agricultura no município são o milho e o feijão que advém de uma produção significativa da 

agricultura familiar, bastante diversificada, distribuída pelas bordas do tabuleiro, aproveitando 

os solos de colúvio e alúvio mais férteis. Esse trabalho busca analisar a viabilidade climática 

nos meses de Abril, Maio, Junho e Julho para o cultivo do feijãode sequeiro neste município e 

os impactos de uma distribuição irregular de chuvas sobre a produção feijoeiro, para o período 

de 2003 a 2012. Utilizou-se dos dados pluviométricos da Estação Climatológica do município 

e os dados da produção anual de feijão fornecido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). Após o tratamento estatístico dos dados, através de análise exploratória, 

buscou-se maximizar a obtenção de informação oculta na estrutura dos dados. A partir da 

análise estatística exploratória e análise de correlação, verificou-se que estatisticamente os 

dados mensais não são indicados para avaliar produtividade influenciada pela pluviosidade, 

sendo preferível a utilização de dados diários. 

PALAVRAS-CHAVE: Semiárido; Agrometeorologia; Agricultura. 

 

 

ANALYSIS OF RAINFALL AND ITS INFLUENCE WITH THE BEAN PLANT 

PRODUCTIVITY IN THE COUNTY OF FEIRA DE SANTANA (BAHIA) 

 

SUMMARY:The municipality of Feira de Santana (BA), is located in an intermediate area 

between the coastal humid zone and the semi-arid zone more  continental. The flagship 

product in agriculture in the municipality is corn and The Bean that come from a significant 

production of family farming, quite diversified, distributed by the edges of the board, taking  

advantage of colluvial soils and alúvio most fertile. This work seeks to analyze the viability 

climate in the months of April, May, June and July for the dry bean crop in this municipality 

and the impacts of an uneven distribution of rainfall on the bean production for the period 
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2003-2012. It was used the rainfall data of the municipal Climatological Station  and the 

production of tobacco data supplied by the InstitutoBrasileiro de Geografia e 

Estatística(IBGE). After statistical processing of data by means of exploratory data analysis, 

we sought to maximize obtain hidden information in the data structure. From the exploratory 

analysis and statistical correlation analysis, it was found that statistically monthly data are not 

indicated to assess productivity influenced by rainfall, being preferable to use daily data. 

KEYWORDS:semiarid; agrometeorology; Agriculture. 

 

 

INTRODUÇÃO: 

 

O feijão é um dos principais grãos produzido no Brasil e no mundo, extrapolando o seu 

aspecto econômico, por sua importância na segurança alimentar e nutricional, um padrão 

cultural de identidade (BARBOSA& GONZAGA, 2012). O cultivo e a colheita do feijoeiro 

concentram-se em três safras: safra “das águas”, novembro a abril - concentrada nas Regiões 

Sul, Sudeste, Goiás e Bahia (região norte do Estado)  -, safra “da seca”, de abril a julho – 

concentrada nas Regiões Nordeste, Sul, Sudeste e Goiás –, e a safra “de inverno”, nos meses 

de agosto a outubro – concentrado em Minas Gerais, Goiás, São Paulo e Bahia (zona 

litorânea)- (CONAB, 2008). No município de Feira de Santana a produção está concentrada 

na segunda safra (seca), coincidindo com a época das águas no município.  

A baixa produção do Nordeste está atrelada ao cultivo de sequeiro e a irregular 

distribuição de chuvas, estando esta produção vulnerável às condições climáticas, 

principalmente por se tratar de uma cultura em que a maior produção está concentrada na 

agricultura familiar, que tem o uso tecnologias agrícolas restritos pelo investimento de capital. 

 A temperatura e a precipitação pluviométrica são os principais fatores climáticos na 

agricultura de sequeiro, afetando o crescimento, desenvolvimento e produção (PEREIRA, 

2014). Estima-se que o consumo hídrico da cultura do feijão seja de 300 a 600 mm ao longo 

de seus estádios de desenvolvimento, consumindo, em média, uma disponibilidade mínima de 

100 mm mensais (DOURADO-NETO & FANCELLI, 2000). A disponibilidade hídrica  é 

uma componente chave para o desenvolvimento de qualquer cultura, no qual constitui o meio 

onde ocorrem os  processos bioquímicos (TAIZ & ZEIGER, 2004), sendo esta fundamental 

principalmente nas épocas de floração e enchimento de grão, enquanto que, no período de  

maturidade fisiológica e à época da colheita essa é requerida em menos quantidade 

(CARVALHO & NAKAGAWA, 2000). Desta forma, o presente trabalho buscou analisar a 

XXV CONIRD – Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem
08 a 13 de novembro de 2015, UFS - São Cristóvão/SE

234



variabilidade das chuvas acumulada e a repercussão no cultivo do feijão de sequeiro no 

município de Feira de Santana, num intervalo de 10 anos, compreendido entre 2003 e 2012. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O estudo foi realizado no município de Feira de Santana, que é o segundo mais 

populoso município da Bahia, com uma população aproximada de 600.000 habitantes, sendo 

a população rural estimada em aproximadamente 50.000 habitantes. O município encontra-se 

na interface entre o clima úmido do litoral e o seco do semiárido baiano (Figura 01). Com um 

índice pluviométrico médio anual de 850 mm, possui dois períodos chuvosos distintos: o 

primeiro no outono-inverno e o segundo no final da primavera (Figura 02), sendo que apenas 

o primeiro possui relevância agrícola. O tipo climático da região, segundo 

THORNTHWAITE E MATTHER (1955) é o tropical subúmido alternando para o seco. 

Segundo o calendário agrícola local, o preparo do solo ocorre entre o final de março e início 

de abril, a espera das chuvas da segunda quinzena de abril a início de maio, sendo a colheita 

esperada, a depender do período inicial das chuvas, de junho a agosto. 

 

  

 

   

Figura 01- Localização do município 

de Feira de Santana 

 Figura 02 – Gráfica Termo-Hídrico do 

município de Feira de Santana 

 

Baseado no calendário agrícola utilizado pelos pequenos agricultores, considerou-se 

relevante para o cultivo de feijão apenas os meses de Abril, Maio, Junho e Julho. Os dados 

pluviométricos foram disponibilizados pela Estação Climatológica (83221) pertencente ao 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) localizada no campus da Universidade Estadual 

de Feira de Santana no município de Feira de Santana, no período de 2003 a 2012. Os dados 
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da produção anual do feijoeiro foram coletados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) disponibilizado pelo SIDRA. Após a coleta, os dados foram organizados 

em tabelas através do software Excel 2010 e posteriormente foram realizadas as análises 

estatísticas descritivas, inclusive a correlação que indica o quanto os métodos testados 

correlacionam com o método padrão utilizando (Tabela 01), das variáveis: pluviosidades e 

produtividade.  

Tabela 01: Classificação das correlações de acordo com o coeficiente de correlação (r) 

Coeficiente de Correlação (r) Classificação 

0,0-0,1 Muito baixa 

0,1-0,3 Baixa 

0,3-0,5 Moderada 

0,5-0,7 Alta 

0,7-0,9 Muito alta 

0,9-1,0 Quase Perfeita 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Figura 03 representa o acumulo pluviométrica do município de Feira de Santana 

(Bahia) no período de 2003 a 2012. Os anos com acumulo acima da exigência mínima pelo 

feijoeiro foram 2003 (300,4 mm), 2005 (335,8 mm) e 2010 (448,9 mm), enquanto que os anos 

de 2004 (234,6 mm), 2009 (234,6 mm), 2011 (242,4 mm) e 2012 (162,3 mm) apresentaram 

valores inferiores do que estabelecido para o cultivo do feijoeiro. Esta variabilidade 

pluviométrica ao longo dos anos tem relação com a atuação de alguns sistemas de circulação 

atmosférica como os Sistemas Frontais que atingem baixas latitudes do hemisfério sul 

(CAVALCANTI et al., 2009), e que, segundo DINIZ (2012), influencia diretamente a chuva 

da região. 

Quanto à produtividade do cultivo do feijão, também na Figura 03, observa-se que os 

anos com maior representatividade foram 2003 (714 kg/ha), 2005 (798 kg/ha) e 2006 (779 

kg/ha), esses anos coincidem com as épocas em que as chuvas estavam no limite mínimo ou 

próximo do recomendado para o cultivo do feijoeiro. Em contrapartida, os anos de mais 

baixos valores produtivos foram 2011 (145 kg/ha) e 2012 (16.3 kg/ha), anos em que se 

observaram os mais baixos índices pluviométricos. Apesar do ano de 2008 ter tido uma 

pluviosidade próximo do mínimo, obteve uma baixa produtividade, tal situação pode ter sido 
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influenciada pelas condições pluviométricas do mês de maio, épocas em que as plantas 

entram em floração. Nesse mês foi registrado pluviosidades inferiores ao mesmo mês no ano 

de 2003, 2005 e 2006.  

 

 

Figura 03:Produtividade e Pluviosidade acumulada nos quatros meses de estudo entre os 

anos de 2003 a 2012. 

No ano de 2010 foi registrada a maior pluviosidade entre o período estudado, e sua 

produtividade foi de apenas 287 kg/ha (Figura 03), as chuvas deste ano concentraram-se nos 

meses Abril e Julho, época da semeadura e colheita, respectivamente.  No período de 

semeadura o excesso de água pode causar deterioramento no tecido da semente, reduzido o 

poder de germinação. TAO (1981) explica que as sementes de leguminosas são mais sensíveis 

ao excesso de água, desatando-se soja, feijão e amendoim. O mês de Julho carece de um teor 

reduzido, pois é nesse período é que está sendo feita as colheitas no município, e o excesso de 

água eleva o teor de umidade da semente, podendo trazer problemas com fungos, insetos, 

além de dificultar a colheita.  

Ao se analisar a correlação, avaliou-se a influencia da pluviosidade total do período dos 

4 meses (Abril, Maio, Junho e Julho), de cada mês individualmente e em combinações de 

meses 2 a 2 (Abril-Maio; Maio-Junho; Junho-Julho). Os resultados da análise de correlação 

podem ser vistos na Tabela 02, na qual se verifica a correlação nula ou sem significância 

entre pluviosidade produtividade, demonstrando a ausência ou de insignificância de 

correlação entre a precipitação mensal e a produtividade do feijoeiro 

 

Tabela 02:Resultados das análises de correlação para produtividade do feijoeiro com os 

dados mensais da pluviosidade.  

 Abr+Mai+Jun+Jul Abr+Mai Mai+Jun Jun+Jul Abr Mai Jun Jul 

r 0.354 0.160 0.330 0.076 0.075 0.308 0.154 0.081 
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CONCLUSÃO 

A partir de uma análise puramente estatística, podemos concluir a ausência ou 

insignificância de correlação entre os dados de precipitação pluviométrica quanto a 

distribuição dos dados mensais e a produtividade anual do feijão. Isso remete a necessidade de 

uma análise mais detalhada sobre a influencia da chuva na produção agrícola, onde a simples 

correlação dos totais pluviométricos anuais ou mensais, mesmo considerando os meses 

críticos às fases fenológicas do feijoeiro, são insuficientes para determinar essa dependência, 

inegável da atividade produtiva. Assim, acredita-se que essa dependência da produção quanto 

a ocorrência da chuva, deve ser explicada com base nos dados diários ou do decatlo (10 dias 

de coleta) das chuvas.  
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