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Câmara do Feijão se reúne para debater dados Conjunturais 
e inCentivo ao Consumo

Presidida pelo diretor de Relações Institucionais da ACEBRA, 
Roberto Queiroga, a Câmara Setorial da Cadeia Produtiva 
do Feijão se reuniu no dia 02 de março pela primeira vez em 
2016. Foram debatidos temas relevantes para a cadeia como 
os dados conjunturais e o ano internacional do feijão.

O presidente Roberto Queiroga deu início aos debates lem-
brando aos presentes que foram feitas tentativas de se mar-
car uma agenda com a ministra Kátia Abreu para tratar de 
assuntos. “Tudo estava convergindo para que tivéssemos um 
bom pleito com a ministra, mas apesar de todos os esforços 
da coordenação da câmara não conseguimos a agenda”, la-
mentou. Segundo Queiroga, foi marcada uma reunião entre 
os presidentes de todas as câmaras temáticas e setoriais com a 
ministra e na ocasião poderão ser passados a ela os pleitos de 
cada setor.

Seguindo a pauta foram passados os dados dos grupos te-
máticos. Sobre O GT Defensivos foi passado aos presentes que 
na próxima reunião da câmara já será possível apresentar os 
avanços feitos. O representante da LC Sementes, Leandro Lo-
déa, afirmou que foi solicitado que a SPA faça uma lista de 
defensivos que podem ser usados na cultura do feijão caupí. 
“Muitos defensivos já estão sendo usados, mas não tem regis-
tro. Isso faz com que não conseguimos entrar em mercados 
mais exigentes”, disse. A câmara irá enviar um documento soli-
citando que o MAPA considere as opções dadas. “Eu sugiro que 
não fiquemos apenas no papel. Precisamos de uma agenda 
presencial”, aconselhou Queiroga. Em relação ao GT Semen-
tes, Vitor Mondo, da Embrapa Arroz e Feijão explicou que não 
aconteceu nenhuma reunião após o último encontro da Câma-
ra de Feijão.
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Seguindo a pauta, o técnico de Planejamento da Conab, 
João Ruas, apresentou os dados conjunturais do setor. Se-
gundo os dados apresentados, a área plantada registrou uma 
queda de 2,7% plantada na 1ª safra cultivada na Região Cen-
tro-Sul do País, e nos Estados do Maranhão, Piauí, Bahia e 
Tocantins. “Entretanto a produção deverá ser 12,8% superior 
à registrada na safra 2014/2015”, disse. Em 2015, de acordo 
com Ruas, a produção brasileira recuou em 270,0 mil tonela-
das, se comparada à safra anterior. O analista da Conab aler-
tou que a perda de espaço do feijão para a soja é significativa. 
“O destaque foi o Paraná com 12,5 mil há e Minas Gerais com 
11,1 mil ha.” Em se tratando de feijão comum preto, os preços 
continuam estáveis.

O consultor especial da Câmara, Marcelo Luders, lembrou 
aos membros que 2016 foi declarado como o Ano do Fei-
jão. “O mundo inteiro está fazendo esforço para divulgar as 
vantagens do feijão desde ao meio ambiente até, e principal-
mente, para o consumidor. Nós estávamos em busca de trazer 
uma grande mobilização para o Brasil, que apesar de ser um 
grande consumidor não conhece toda a variedade que o fei-
jão pode ter”, ressaltou. Alguns eventos já foram pensandos 
com esse intuito, entre eles a parceria com a Associação da 
Boa Lembrança. “Eles estão dividindo o conhecimento deles 
da área gastronômica para compartilhar com a população em 
feiras e eventos novas maneiras de apresentar o feijão. Le-
vando sempre em consideração a disponibilidade do consumi-
dor”, informou.

Finalizando a reunião, Carlos Magri, da Embrapa, fez uma 
breve apresentação sobre a campanha de incentivo ao con-
sumo do feijão. “Já estamos discutindo esse tema na Câma-
ra do Arroz já tem muito tempo e acreditamos que não há 
como incentivar o consumo de arroz sem o feijão”, declarou. 
Magri passou as informações de campanhas feitas, mas que 
não foram para frente. “O projeto da campanha está feito, 
mas precisa ser repensado e ter itens acrescentados.” Roberto 
Queiroga parabenizou Magri pela iniciativa e garantiu que é 
de muito interesse da cadeia do feijão. Ao final foram escolhi-
dos membros da Câmara para compor um grupo junto com a 
Câmara de Arroz para rever o projeto.

Foram ainda debatidos: feijão transgênico e o Parque Tec-
nológico de Sorriso (MT). A próxima reunião da Câmara de 
Feijão está prevista para acontecer em abril. 


