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Resumo 

Ainda que estudos mostrem a diminuição gradativa da dependência da agricultura às flutuações no 
tempo atmosférico, principalmente pelo uso e inserção da técnica no campo, há muito que se considerar 
quando tratamos da relação entre chuva e produtividade agrícola. No caso da soja, estas proporções 
aumentam ao considerá-la o carro chefe das exportações de grãos no Estado do Paraná. O objetivo deste 
estudo foi analisar a variabilidade pluviométrica e a produção de soja nos anos agrícolas entre 1999/00 a 
2009/10, na vertente sul da bacia do Rio Paranapanema, observando as variações da produtividade da 
soja em consequência das flutuações dos padrões de precipitação. Foram utilizados dados de 
precipitação derivados de 89 postos pluviométricos junto à ANA – Agência Águas Paraná, e destes, 
foram quantificadas as aferições anuais de precipitação e agrupados segundo a técnica do percentil, 
entre dados que mostram períodos extremamente secos, secos, habituais, chuvosos e extremamente 
chuvosos. Foi analisada a variação interanual da produtividade da soja, considerando 132 municípios 
em 11 safras agrícolas. Estes dados agrícolas foram coletados junto a SEAB – Secretaria de 
Abastecimento do Estado do Paraná. Estes dados foram tratados com o uso da estatística convencional e 
com softwares estatísticos apropriados e os resultados foram representados em mapas e gráficos 
favoráveis para a melhor compreensão e análise. Alguns resultados foram expressivos no que diz 
respeito à relação chuva anual acumulada – razão da produtividade. Outros se relacionaram com o 
acúmulo decendial das chuvas com períodos importante no desenvolvimento fenológico da cultura. Há 
anos padrões, ora extremos chuvosos, ora extremos secos que podem explicar os maiores ou menores 
registros de produtividade da soja, tanto em variações interanuais, quanto entre os municípios. 
Verificou-se que os anos de 2009/10, 2002/03, 2006/07 e 2007/08 apresentaram bons resultados 
agrícolas, sendo estes, os anos considerados chuvosos. Os anos agrícolas de 1999/00, 2003/04 e 2008/09 
foram considerados secos e extremamente secos, apresentando também dados que mostram uma 
diminuição na produtividade da soja. O ano agrícola de 2003/04 apresentou queda da produtividade 
assim como um período de déficit hídrico no mês de Janeiro de 2004.  
Palavras-chave: precipitação, variabilidade, sojicultura, Paranapanema.  

 

Abstract 

Although studies show a gradual decrease in the agriculture dependence on atmospheric weather 
fluctuations, primarily through the use and integration of the technique in the field (the use and 
integration of fieldwork), there is much to consider when dealing with the relationship between rainfall 
and agricultural productivity. With soybean production these proportions rise when considering the 
flagship of grain exports in the State of Paraná - Brazil. This study's aim was to analyze the rainfall 
variability and soybean production in the years between 1999/00 to 2009/10 on the southern slope of 
Paranapanema river basin, observing the soybean yield variations as a result of fluctuations in 
precipitation patterns. We used rainfall data derived from 89 rain gauge stations along the ANA – 
Agência Àguas Paraná, these were quantified measurements of annual precipitation and grouped 
according to the technique percentile among data showing extremely dry periods, dry, normal, rainy and 
extremely rainy. We analyzed the soybean yield interannual variability, considering 132 municipalities 
in 11 agricultural seasons. This data was collected from agricultural SEAB – Secretaria Estadual de 
Abastecimento. This data was processed with the use of conventional statistical software and statistical 
techniques and the results were presented on maps and graphs favorable to a better understanding and 
analysis. Some results were significant with regard to the relation of annual rainfall accumulated – 
reason productivity. Others were related to the accumulation of decendial rainy periods with important 
soybean phenological development. Standards for years, sometimes extreme rainy and sometimes dry 
extremes that may explain the higher or lower soybean yield records in both interannual variations and 
among the municipalities. It was found that the years 2009/10 2002/03 2006/07 and 2007/08 showed 
good agricultural results, these being the years considered rainy. Crop years 1999/00, 2003/04 and 
2008/09 were as dry and extremely dry, also presenting data showing a decrease in soybean yield. The 
agricultural year 2003/04 decreased productivity as well as a drought period in the month of January 
2004. 
Key Words: precipitation, variability, soybean, Paranapanema.  

 



 

 

Résumé  

Bien que les études montrent une diminution progressive de la dépendance de l'agriculture aux 
fluctuations climatiques atmosphériques, principalement grâce à l'utilisation et à l'intégration de la 
technique dans le domaine, il reste cependant beaucoup à considérer surtout s’agissant de la relation 
entre les précipitations et la productivité agricole. Dans le cas du soja, ces proportions s'élèvent à le 
considérer comme le fleuron des exportations de céréales dans l'État du Paraná. Le but de cette étude a 
été d'analyser la variabilité de la pluviométrie et de la production de soja entre les années agricoles 1999 
/00 et 2009/10, sur le versant sud du bassin du fleuve Paranapanema, en observant les variations de 
rendement de soja en fonction des fluctuations des régimes de précipitations. Nous avons utilisé les 
données pluviométriques provenant de 89 stations pluviométriques par l’intermédiaire de l'ANA - 
Agence de l'Eau du Paraná, de celles-ci, ont été quantifiées les mesures de précipitations annuelles et 
regroupés selon la méthode du percentile mettant en évidence les données montrant les périodes 
extrêmement sèche, sèche , normale, pluvieuse et extrêmement pluvieuse. Nous avons analysé la 
variabilité interannuelle du rendement du soja, en tenant compte des 132 municipalités dans les 11 
années agricoles. Ces données ont été recueillies à partir du SEAB- Secrétariat de l’Approvisionnement 
de l'État du Paraná. Elles ont été traitées avec des techniques statistiques classiques ainsi qu’avec des 
logiciels appropriés et les résultats ont été présentés sous forme de cartes et de graphiques, favorables à 
une meilleure compréhension et analyse. Certains résultats ont été significatifs concernant le rapport 
entre les précipitations annuelles accumulées et la productivité en question. D'autres se sont avérés plus 
liés à l'accumulation de pluies en des périodes importantes de développement phénologique de la plante. 
Depuis plusieurs années, tantôt les pluies extrêmes, tantôt les fortes sécheresses peuvent expliquer les 
meilleurs comme les mauvais rendements de soja dans les deux variations interannuelles et entre les 
municipalités. Il a été constaté que les années 2009/10 2002/03 2006/07 et 2007/ 08 ont donné de bons 
résultats agricoles, celles-ci étant considérées comme des années pluvieuses. Les années agricoles 1999/ 
00, 2003/ 04 et 2008/ 09 ont été considérées comme sèches et très sèches, donnant lieu alors à des 
données montrant une diminution du rendement du soja. L'année agricole 2003/ 04 a été marquée par 
une baisse de la productivité et associée à une période de sécheresse au mois de Janvier 2004.  
Mots clefs : précipitation, variabilité, sojiculture, Paranapanema 
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PARTE 1  
 

 

1.1 Introdução  
 Ainda que estudos mostrem a diminuição gradativa da dependência da agricultura às 

flutuações no tempo atmosférico, principalmente pelo uso e inserção da técnica no campo, há muito 

que se discutir quando se trata da relação entre chuva e produtividade agrícola. A soja tem sido o 

“carro chefe” das exportações de grãos para o estado do Paraná e o interesse pela adaptabilidade da 

cultura é expressivo nas regiões onde é cultivada. Este estudo contribui para o planejamento 

agrícola e para adaptações ao zoneamento agroclimático já existente no Estado.  

 O projeto intitulado “Análise da variabilidade das chuvas e sua relação com a 

produtividade de soja na vertente paranaense do Paranapanema” tem como proposta de análise, a 

relação entre a climatologia e os aspectos da agricultura, sobretudo ao se considerar o universo da 

soja cultivada numa relação indissociável com a variabilidade das chuvas, principal elemento 

influenciador da variação de safras agrícolas no mundo tropical.  

   Esta proposta segue num caminho traçado por outros pesquisadores da área. Exemplos 

disso podem ser encontrados em trabalhos concluídos de Almeida (2000, 2005), Berlato (1999), 

Garcia e Nery (2005), Santos (2005), Mariano (2007), Ely et al. (2007), Carmello e Ely (2011), 

entre outros, que são constituintes da fundamentação teórica deste estudo. 

 O que se deve destacar como forma de análise dos resultados é a intenção de se estender 

para além de uma proposta quantitativa de análise climatológica e, seguir pelas trilhas da geografia 

do clima sugerida por Sant’Anna Neto (2001). Assim, a pesquisa busca ultrapassar a análise 

estatística de variáveis regionalizadas, procurando relação direta com formas de interpretação para 

além da lógica numérica. Isso se dará baseando-se em três aspectos fundamentais que se relacionam 

com a agricultura: Clima (chuva), Economia e Manejo (nível tecnológico), como são observados 

em destaque na Figura 1.  

 Para tanto, ponderou-se também o fato da produção de soja, ao longo das últimas 

décadas, ter aumentado, entretanto esse aumento vem acoplado não apenas ao aumento da área 

plantada, mas também ao da produtividade agrícola da cultura. A produtividade, por sua vez, está 

relacionada, especialmente, com o avanço técnico, com a mecanização do campo, com as 

benfeitorias e com o desenvolvimento da ciência. Aspectos relacionados à inserção da técnica no 

campo será, por vezes, central nas discussões dos resultados, considerando, principalmente o perfil 
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agrícola de cada região. Essa linha de pensamento vem sendo traçado por Sant’Anna Neto (2001), 

Bernardes (2008) e Moreira (2010). 

 

 Figura 1 – Clima, manejo e economia no sistema agrícola da soja. 

 
Fonte: Adaptado de Rolim (2012).  

 

 Os resultados foram organizados em três partes. Em relação à análise climatológica para 

os anos agrícolas propostos, 1999/00 – 2009/10 foram consideradas as variações pluviométricas no 

tempo e no espaço. Sendo o espaço referente aos 132 municípios presentes total ou parcialmente 

nos limites da margem esquerda da bacia do rio Paranapanema.  

 Na segunda parte e nessa mesma perspectiva, os dados de produção agrícola da cultura 

da soja foram avaliados conforme sua variação intersafra e, também, em relação à sua distribuição 

espacial. Essa distribuição será importante para compreender o dinamismo da sojicultura, no sentido 

de se discutir as áreas homogêneas classificadas conforme o nível de produtividade agrícola, 

associadas às características econômicas relacionadas ao perfil agrícola de cada região.  

 Posteriormente, traz a relação entre ambas as variáveis. Inicialmente, foram distribuídos 

os dados de chuva em períodos decendiais para facilitar a relação com os períodos fenológicos da 

planta de soja, sobretudo, considerando os períodos críticos de seu ciclo de desenvolvimento. 
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Posteriormente, foi aplicado o teste de Kendall em 62 pontos representativos da área de estudo, 

buscando possíveis correlações estatisticamente positivas ou não. 

 Alguns resultados foram expressivos no que diz respeito à relação chuva anual 

acumulada – razão e variação da produtividade. Outros se relacionaram considerando o acúmulo 

decendial das chuvas em períodos importante no desenvolvimento fenológico da cultura. Há anos 

padrões, ora extremos chuvosos, ora extremos secos que se relacionam com a maior ou a menor 

produtividade da soja, tanto em variações interanuais, quanto entre os municípios. A partir da 

apresentação da proposta desta pesquisa, expõem-se os seus objetivos. 

 

1.2 Objetivos  
 

 Geral 

 Analisar a variabilidade pluviométrica e a produtividade de soja nos anos agrícolas entre 

1999/00 a 2009/10, na verte esquerda da bacia do Rio Paranapanema, observando as variações da 

produtividade da soja em consequência das flutuações dos padrões de precipitação, conforme o 

autor esquematizou na Figura 2.  

 

Figura 2 - Organograma esquematizando o objetivo geral da pesquisa 

 
Org.: Carmello, 2011.  

 

 Específicos 

• Caracterizar a variabilidade das chuvas (períodos habituais e extremos) nos anos agrícolas 

de 1999/2000 a 2009/2010; 

• Analisar a expansão da cultura da soja nos anos agrícolas de 1999/2000 a 2009/2010;  

• Estudo estatístico das séries temporais dos 89 postos pluviométricos para a correlação entre 

a precipitação pluvial da bacia e a produtividade da cultura da soja. 

• Identificar características agrícolas predominantes no recorte de estudos, como contribuição 

para determinar o perfil agrícola dos municípios.  
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1.3 Procedimentos metodológicos  

  Na vertente paranaense da bacia do rio Paranapanema (Figura 3) estão inseridos uma 

notória parte de municípios do Estado que adotam culturas sazonais em seus calendários agrícolas. 

Estão localizados dois importantes centros de pesquisa agropecuária, IAPAR – Instituto 

Agronômico do Paraná e EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, além de 

universidades públicas, UEL – Universidade Estadual de Londrina, UEM – Universidade Estadual 

de Maringá e UEPG – Universidade Estadual de Ponta Grossa que desenvolvem pesquisas 

relacionadas à agricultura. São encontrados dois importantes centros urbanos, Londrina e Maringá e 

cidades com expressiva dinâmica regional, tais como Ponta Grossa, Paranavaí e Castro.  

 Além de estar inserida no estado do Paraná, cuja representatividade em relação à 

produção de soja é alta, sendo o segundo maior produtor de soja do Brasil, com perspectivas de se 

tornar o primeiro na safra de 2014/15. 

   

Figura 3 - Localização geográfica vertente paranaense da bacia do rio Paranapanema.   

 
 

 A Figura 4 é um suporte para compreender a lógica da pesquisa. Neste fluxograma da 

pesquisa estão as duas variáveis, chuva e produção de soja nas principais posições, entre elas 
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encontra-se a área de estudos: a vertente paranaense da bacia do rio Paranapanema e logo abaixo, 

estão os dados necessário para realizar e cumprir os objetivos da pesquisa, tanto na escala anual, 

quanto na mensal de chuva. Além da produtividade agrícola de cada município. 

 

Figura 4 - Fluxograma metodológico para elaboração da pesquisa. 

 
Org.: Carmello, 2011. 

 

�  Escolha dos postos pluviométricos e coleta dos dados de chuva  

 Para gerar séries temporais que possibilitaram analisar a variabilidade das chuvas, os 

dados de precipitação diários e mensais foram obtidos junto à antiga Superintendência de 

Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento (SUDERHSA), atualmente, Instituto Águas 

do Paraná. Esses dados, disponibilizados originalmente no formato texto, foram reestruturados em 

planilha eletrônica no programa Microsoft EXCEL®2010.  

 Foi observada uma boa distribuição de postos pluviométricos dentro da área de estudos. 

Notou-se a existência de 154 postos pluviométricos instalados nos limites da vertente, porém, nem 

todos os postos presentes mostraram uma série de dados completa e sem falhas para o período 

pretendido.  Como critério de escolha dos postos pluviométricos, optou-se por realizar as coletas de 

dados provenientes dos postos pluviométricos cuja série histórica demonstrou consistência na série 

histórica. Assim, averiguou-se a existência de 89 postos pluviométricos (Figura 5 e Tabela 1). 
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Tabela 1 - Estações utilizadas na vertente paranaense da bacia do rio Paranapanema de acordo com 
o município de localização, o nome do posto e suas respectivas altitudes.  

 Município Posto Pluviométrico Altitude 
1 Paranapoema Fazenda Guanabara 299 
2 Jardim Olinda Jardim Olinda 318 
3 Santo Antonio do Caiuá Santo Antonio do Caiuá 327 
4 Diamante do Norte Diamante do Norte 329 
5 Paranavaí Fazenda Santo Antonio 333 
6 Leópolis Campo Alegre 344 
7 Sertaneja Paranagi 365 
8 Paranavaí Fazenda Aurora 367 
9 Primeiro de Maio Primeiro de Maio 370 

10 Santo Inácio Santo Inácio 373 
11 Andirá Andira 375 
12 Cafeara Cafeara 377 
13 Lupionópolis Maira 377 
14 Sertanópolis Sertanópolis 380 
15 Londrina Sitio Igrejinha 390 
16 Paranavaí Cristo Rei 400 
17 Tambaracá São Joaquim do Pontal 402 
18 Cambará Cambará 422 
19 Andirá Nossa Senhora Aparecida 423 
20 Porecatu Porecatu 425 
21 Londrina Volta Grande 433 
22 Cambé Prata 438 
23 Leópolis Leopólis 445 
24 Loanda Fazenda Erechim 446 
25 Uraí Urai 458 
26 Santa Amélia Santa Amélia 471 
27 Santa Fé Santa Fé 485 
28 Jundiaí do Sul Jundiaí do Sul 496 
29 Centenário do Sul Centenário do Sul 500 
30 Ibaiti Calixto 518 
31 Santo Antonio da Platina Santo Antonio da Platina 520 
32 Figueira Usina Figueira 526 
33 Cambará Fazenda Flora 528 
34 Congonhinhas Santa Maria Rio do Peixe 531 
35 Assaí Cerro Leão 533 
36 Maringá Maringá 542 
37 Santana Do Itararé Santana Do Itarare 543 
38 São José Da Boa Vista Sao José Da Boa Vista 550 
39 Nova Fátima Doutor Clovis 570 
40 Astorga Astorga 572 
41 Nova Esperança Nova Esperança 582 
42 Maringá Guaiapó 584 
43 Japira Japira 600 
44 Guapirama Guapirama 600 
45 Sto. Antonio Da Platina Conselheiro Zacaria 603 
46 Ribeirão Do Pinhal Ribeirão Do Pinhal 613 
47 Ibaiti Fazenda Santa Laura 636 
48 Curiúva Lageado Liso 640 
49 Sengés Sengés 650 
50 Rolândia São Martinho 653 
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51 Santo Antonio do Paraíso Santo Antonio do Paraíso 670 
52 Tamarana Fabrica de Papelão (Serraria) 673 
53 Tibagi Tibagi 720 
54 Ibaiti Patrimônio do Café 730 
55 Londrina São Luiz 740 
56 Pinhalão Ribeirão do Café 750 
57 Sapopema Sapopema 764 
58 Ibaiti Amorinha 780 
59 Ribeirão Claro Ribeirão Claro 782 
60 Ortigueira Ortigueira 789 
61 Califórnia Califórnia 790 
62 Arapongas Arapongas 793 
63 Arapoti Caratuva 836 
64 São José Da Boa Vista Barra Mansa 850 
65 Imbituva Imbituva 869 
66 Palmeira Usina Manoel Ribas 870 
67 Imbituva Apiaba 872 
68 Palmeira Vieiras 892 
69 Ivaí Bom Jardim do Sul 900 
70 Leópolis Tres Cantos (Despedida) 904 
71 Ipiranga Cerro Azul 905 
72 Reserva José Lacerda 919 
73 Ponta Grossa Bocaina 950 
74 Palmeira Mandaçaia 951 
75 Arapoti Fazenda Redomona 957 
76 Piraí Do Sul Guaricanga 962 
77 Castro Chácara Cachoeira 975 
78 Ponta Grossa Uvaia 975 
79 São Jerônimo Da Serra Terra Nova 989 
80 Jaguariaíva Eduardo Xavier Da Silva 1000 
81 Ortigueira Barra Ribeirão das Antas 1000 
82 Carambeí Catanduva de Fora (R. Porco) 1000 
83 Castro Abapã 1007 
84 Ortigueira Bairro Tres Vendas 1011 
85 Castro Colonia Iapó 1015 
86 Piraí Do Sul Capinzal 1026 
87 Piraí Do Sul Pirai Do Sul 1068 
88 Castro Tabor (Fazenda Marão) 1100 
89 Tibagi Fazenda São Carlos (Sabão) 1200 

Org.: Carmello, 2012. 

 

� A definição dos anos agrícolas e o tratamento estatístico dos valores de chuva  

 As coletas dos dados de precipitação se deram levando em consideração os meses que 

constituem normalmente a safra agrícola de soja no estado do Paraná, embasando-se no calendário 

agrícola e nas fases fenológicas da soja expostas por Almeida (2005). Foram analisadas as 

informações a respeito da precipitação de onze anos (anos agrícolas, de outubro a abril): 1999/00, 

2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09 e 2009/10.  
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 O período mais crítico para a cultura da soja são os meses de janeiro e fevereiro (Figura 

6), considerando-se, sobretudo, as necessidades hídricas de desenvolvimento vegetativo, 

dependendo do período de plantio. Isso é importante para as correlações pretendidas entre a variável 

chuva e a variável produtividade da soja.  

 
Figura 6 - Período de cultivo da soja e os estádios de desenvolvimento da cultura. 

 
Fonte: Almeida (2005).  

 

 Com o intuito de comparar mais atentamente os períodos de desenvolvimento da soja 

com os registros de chuva, foram realizadas somas decendiais dos registros e representados em um 

quadro tempo espacial, mostrando cores que indicassem períodos extremamente chuvosos, 

chuvosos, habituais, secos e extremamente secos. Foi inserido o período fenológico crítico da soja 

em destaque para comparar com os decêndios de chuva.  

 

� Teste de Mann-Kendall e Pettitt  

 Neste trabalho foram utilizados dois testes estatísticos, o de Pettitt e o Mann-Kendall, 

além da correlação de Kendall. Conforme Moraes et al. (1995) o teste considera que uma série 

temporal de Xi de N termos (1≤ i ≤ N), consiste na soma tn do número de termos mi da série, 

relativo ao valor Xi cujos termos precedentes (j < i) são inferiores ao mesmo (Xj < Xi), isto é: 

 
A significância estatística é testada a partir de tn para a hipótese nula usando um teste 

bilateral, esta pode ser rejeitada para grandes valores da estatística u(t) dada por: 
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O teste de Mann-Kendall se baseia na hipótese nula ou H0 que não existe uma tendência na 

série, e em mais três hipóteses alternativas sendo as de tendência negativa, tendência zero e 

tendência positiva.  

O Teste de Pettitt (PETTITT, 1979; MORAES et. al.,1995; BACK, 2001) utiliza uma versão 

do teste de MannWhitney, no qual se verifica se duas amostras X1,....Xt e Xt+1, ....,XT são da mesma 

população, ou seja, se todos os anos na série histórica possui pertecem as mesmas classes. O 

processamento do calculo em Ut,T faz uma contagem do número de vezes que um ano ro da primeira 

amostra é maior que o membro da segunda, e pode ser escrita: 

 

para t = 2..., T 

 

onde sgn(x) = 1 para x> 0; sgn(x) = 0 para x = 0; sgn(x) = -1 para x < 0. A estatística Ut,T é então 

calculada para os valores de 1 < t <T e a estatística k(t) do teste de Pettitt se escreve: 

 

� Técnica do percentil  

 A determinação dos anos agrícolas padrões foi realizada considerando toda a série 

histórica por meio da classificação proposta por Sant’Anna Neto (1990), em que se dividem os 

dados em: habituais, chuvosos, extremamentes chuvosos, secos e extremamente secos, utilizando a 

técnica do percentil. A técnica do percentil consiste em dar o valor 1 ao ano com a menor 

precipitação e o valor m (número de anos da série) para o ano com a maior precipitação. Em 

seguida, estes valores são normalizados por m, obtendo-se, desta forma, uma série com valores 

entre 0 e 1 (MEISNER, 1976). Sua função é representada por: 

 
 Em que P é uma ordem quântica (probabilidade); F(x) é a função de distribuição da 

variável aleatória X em causa de um quantil Q(p) desta variável. Assim, um quantil na cauda 

superior (máximos) será aquele com valor próximo a p = 1, enquanto que os quantis na cauda 

inferior (valores mínimos) apresentarão valores próximos de p = 0, ou p = 0. Foram convertidas em 

percentis de ordem e; os quantis (q) 10, 35, 65 e 90 foram utilizados para delimitar as faixas de 

chuva do Quadro 1. Essas faixas de chuva foram distribuídas em um painel têmporoespacial, e esse 

representa, conforme Sant’Anna Neto (1990) concomitantemente a variação temporal dos 
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fenômenos climáticos num eixo espacial, tornando possível a visualização de diferentes feições da 

pluviosidade, contribuindo para a análise sistêmica do espaço geográfico. 

 

Quadro 1 - Divisão do percentil entre períodos extremamente seco, secos, habituais, chuvosos e 
extremamente chuvosos.  

� Anos de padrão Extremamente Seco  (ES)  aqueles que ficaram abaixo do quantil 10; 

� Anos de padrão Tendente a Seco  (S) entre os quantis 10 e 35;  

� Anos de padrão Habitual (H) ficaram entre os quantis 35 e 65;  

� Anos de padrão Tendente a Chuvoso  (C) entre os quantis 65 e 90;  

� Anos de padrão Extremamente Chuvoso  (EC) com valores acima do quantil 90.  

 

� Uso de imagem de satélite  

 O uso da teledetecção, principalmente do SPOT como ferramenta para se analisar a 

disponibilidade de água no sistema e a variação espaço-temporal dos valores de NDVI, segundo 

Dubreuil et al. (2010), é efetuado em escala de uma parcela ou de um conjunto de parcelas graças 

aos dados de satélite do SPOT.  

 Para aplicação desse procedimento foi necessário escolher dois períodos entre as safras 

de 1999/00 a 2009/10, nos quais foram utilizadas as séries temporais do NDVI (Normalized 

Difference Vegetation Index), derivadas das imagens do SPOT-Vegetation.  

 As imagens foram coletadas no website do Spot Vegetation e, depois, descompactadas, 

renomeadas e colocadas numa mesma pasta, visando à criação de um novo projeto dentro do 

software IDRISI. Foram realizadas correções e os pixels foram transformados em NDVI.  Para 

realizar os recortes necessários, foi utilizada a função Rastervector do IDRISI, em que foi inserido 

um Layer da Bacia. Os pixels foram reclassificados pela função Reclass e, posteriormente, realizou-

se recorte mediante a função Overlay.  

 Para Dubreuil et al. (2010), a partir da natureza do comportamento espectral dos 

vegetais pode-se estabelecer uma simples relação entre o NDVI e a evapotranspiração por 

intermédio da resistência estomática à transferência do vapor d’água. Esses autores defendem que 

essas correlações são significativas em associação aos dados de precipitação e para a detecção de 

ocorrência de secas.  

 Como contribuição ao estudo da ocupação agrícola da cultura da soja, foram 

consideradas as pesquisas desenvolvidas por Arvor et al. (2007), cujos estudos estiveram pautados 
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nos perfis temporais  para o monitoramento da cultura da soja de determinadas áreas que serão 

adaptadas ao nosso universo de análise. 

 

� Espacialização dos valores de chuva  
 Utilizou-se da geoestatística analítica do Arcgis e do software estatístico Variowin. A 

krigagem é um processo de estimativa de valores de variáveis, em que são distribuídas no espaço 

e/ou no tempo, a partir de valores adjacentes, enquanto são consideradas como interdependentes 

pelo semivariograma. Trata-se de um conjunto de técnicas de estimativa de superfície baseada na 

modelagem da estrutura de correlação espacial (CAMARGO, 1997 apud JACOMO, 2011). 

 A krigagem utiliza informações do semivariograma (Figuras 7 e 8) definido e 

modelado de acordo com o comportamento e a distribuição espacial da variável em estudo para 

encontrar os pesos adequados a serem associados às amostras que irão estimar um ponto, área ou 

volume. Ela busca fornecer estimativas não-tendenciosas e com variância mínima, ou seja, a 

diferença entre os valores estimados e verdadeiros para o mesmo local deve ser nula (LANDIM, 

2002 apud JACOMO, 2011). 

 Para a modelagem, foram considerados os valores de nugget (efeito pepita), range 

(alcance), sill (patamar) e modelo (Quadro 2), gerados a partir do aplicativo Model, encontrado no 

software Variowin e da elaboração dos semivariogramas apresentados nas Figuras 7 e 8. Esse 

procedimento foi aplicado para os dois anos agrícola padrão extremo seco e extremo chuvoso. 

  

Figura 7 - Semivariograma para os totais anuais do ano agrícola de 1999/00.  

 
 

Figura 8 - Semivariograma para os totais anuais do ano agrícola de 2009/10. 
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Quadro 2 - Representação dos valores de Nugget, Range, Sill e Model.  
Ano Nugget Range Sill Model 

1999/00 5120 91000 11680 Exponencial 

2009/10 11880 61060 31320 Gaussian 

 

� Dados de produtividade da soja  
 Os dados de produção de soja e de área cultivada, a partir do ano agrícola de 1999/00 

até 2009/10, foram obtidos junto à SEAB – Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do 

Paraná. Essas informações foram organizadas em planilhas eletrônicas no programa Microsoft 

EXCEL®2010 e, assim, foram efetuados os cálculos de produtividade, dividindo o total da 

produção anual de cada município por sua área destinada à cultura da soja.  

 Foram realizados cálculos de desvio anual para os resultados gerados, integrando todos 

os 132 municípios, somando-se a produtividade e chegando a um valor total referente a toda área 

correspondente à vertente sul da bacia do rio Paranapanema.  

 O gráfico Boxplot (Figura 9) pode ser interpretado da seguinte forma: primeiro quartil 

(Q1), valor que representa as 25% menores observações da amostra ordenada; o segundo quartil ou 

mediana (Q2), que divide o conjunto de dados em duas partes, de maneira que seu valor contemple 

50% das menores observações da amostra ordenada e; o terceiro quartil (Q3), o qual apresenta o 

valor que se observa até 75% da amostra ordenada.  

 

Figura 9 - Esquema de um gráfico Boxplot. 

 
Org.: Silvestre, 2012.  
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 O gráfico Boxplot é constituído de um retângulo e duas linhas, uma acima e outra 

abaixo do mesmo. A linha desenhada no centro do retângulo representa o valor da mediana (Q2), a 

linha inferior do retângulo o primeiro quartil (Q1) e, a linha no topo, o terceiro quartil (Q3). A partir 

do terceiro quartil é acrescentada uma linha que se estende até o maior valor observado para a 

variável, desde que esse não exceda o limite superior: LS=Q3+1,5(Q3-Q1).  

 Abaixo do primeiro quartil, é representada outra linha que se estende até o menor valor 

observado da variável, desde que esse não exceda o limite inferior: LI=Q1-1,5(Q3-Q1).  Os 

asteriscos representam as observações da amostra considerada como valores extremos, também 

chamados “outliers”, os quais excedem os limites inferior ou superior.  

 Optou-se por determinar grupos homogêneos, segundo os níveis de produtividade da 

cultura. O total de grupos a serem formados foi definido, previamente em número de três. O 

objetivo é formar grupos que mostrem níveis com baixa, média e alta produtividade, integrando os 

11 anos agrícolas. 

 Estes procedimentos foram realizados pelo método Ward (aglomeração hierárquica) e a 

medida da distância euclidiana entre os pares de objetos (municípios), conforme Wilks (1995). Esta 

aglomeração contribui para um conhecimento detalhado da produção de soja entre os municípios da 

vertente sul do Paranapanema.  

 Na análise descritiva dos grupos formados a partir do método de Ward destacam-se: 

produtividade média, máxima e mínima, além do número de municípios que se enquadram em cada 

um destes grupos (Grupo P1, Grupo P2 e Grupo P3).  Com esta classificação dos municípios entre 

três grupos, foi realizada a espacialização num sistema de informações geográficas no programa 

ArcGIS.  

 

� Correlação estatística  

Para os testes de correlação realizados foi utilizado o software XLStat®, em que foram 

testadas duas formas de correção estatísticas. Entretanto, o que predominou, e está presente, nesta 

pesquisa é o teste de Kendall. O coeficiente de correlação linear refere-se a um procedimento 

numérico entre as variáveis, e não implica numa relação de causa e efeito, mas como medida da 

intensidade de um relacionamento linear entre as duas variáveis (ANDRIOTTI, 2004). 

A interpretação dos produtos Correlação Linear sugere a leitura de três resultados. O 

primeiro indica o sinal, o segundo é o valor absoluto e, o último é o quadrado do coeficiente de 

correlação. O sinal do coeficiente de correlação linear, indicado por valores positivos, mostra que as 

duas variáveis tendem a aumentar ou diminuir conjuntamente. A existência de valores negativos (-) 

aponta que as duas variáveis testadas mostram sinais contrários. 
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O valor absoluto do coeficiente demonstra a intensidade estatística da correlação; o 

valor nulo mostra ausência de correlação; enquanto que os valores absolutos iguais à unidade 

revelam perfeita relação entre as duas variáveis testadas e; o quadrado do coeficiente de correlação 

(R²) mostra o percentual da variância, que pode ser explicado por uma das variáveis em relação à 

outra. A vantagem sobre os coeficientes de Kendall, é que esse teste trata os valores diretos da série, 

não dos seus respectivos ranks1. Isso refletirá em uma relação mais estreita entre duas variáveis, 

caso exista (FALCÃO, 2012). A representação gráfica e cartográfica dos resultados alcançados foi 

realizada junto ao software ArcGis.  

 

� Dados qualitativos, decêndios de chuva e estatísticas de correlação  

 Parte da pesquisa baseia-se na discussão acerca do perfil agrícola dos municípios e para 

isso, determinados alguns pontos para representar e gerar discussão acerca de outros atributos 

inerentes às praticas agrícolas. Foram coletados dados complementares para reduzir a análise 

generalizada. No caso dos dados recolhidos para alicerçar e gerar discussão acerca dos 

agrupamentos dos municípios, segundo o histórico de produtividade foram escolhidos três 

municípios: Ibaiti, Ponta Grossa e Santo Inácio.  

 A partir desses municípios foi possível representar cada grupo. Grupo P1 – Ponta 

Grossa, Grupo P2- Ibaiti e Grupo P3 – Santo Inácio. Ibaiti e Santo Inácio destinam cerca de 5% de 

seu território para a cultura da soja e Ponta Grossa dedica 28%.  E também, esses três municípios 

apresentam postos pluviométricos em seus limites, o que facilitou a coleta dos dados diários de 

chuva para a análise dos decêndios e melhor representação.  

 Com estes pontos, buscou-se no site do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, mais especificamente no Censo Agropecuário de 2006, informações relevantes que 

pudessem contribuir para levantar o perfil dos três municípios, refletindo para os demais municípios 

de cada grupo de produtividade.  

 Para a determinação e representação dos decêndios de chuva, foram coletados os dados 

diários de chuva dos postos pluviométricos localizados em Ponta Grossa, Ibaiti e Santo Inácio.   

 Os pontos, onde foram aplicados os testes de correlação de Kendall, foram 

determinados considerando a presença de postos pluviométricos. Todos os municípios, entre os 132, 

que apresentam postos pluviométricos em seus limites foram selecionados para aplicar a técnica. 

Assim, foram aplicados testes de correlação em 62 municípios. Cada município com pelo menos um 

posto pluviométrico em seus limites.  

                                                             
1 posição relativa dos valores. 
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PARTE 2  
O CLIMA COMO UM DOS FATORES RESPONSÁVEIS PELA 

ORGANIZAÇÃO PRODUTIVA EM UNIDADES TERRITORIAIS 
AGRÍCOLAS 

 

 

“Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar” 

Medo da chuva – Raul Seixas 

 

“O vento vai dizer lento que virá  

E se chover demais  

A gente vai saber,  

Claro de um trovão,  

Se alguém depois sorrir em paz”. 

O vento – Los Hermanos   

 

 Para adaptar-se da melhor forma possível na superfície terrestre, o homem busca 

compreender o meio ambiente em que habita, entre os temas de sua inquietação estão àqueles 

aspectos relacionados aos fenômenos atmosféricos. Entretanto, vale sublinhar, que da mesma forma 

que o homem busca compreender as configurações do tempo atmosférico, ele edifica uma relação 

que, nos dias atuais, acaba desconstruindo a ideia de homem dependente, colocando-o como 

entidade indissociável do universo. Constitui-se um processo em que homem e meio intercambiam 

matéria e energia, numa relação que não deve ser considerada dicotômica, concordando, assim, com 

Moreira (2007).   

 Subsidia-se tal posicionamento ao considerar os estudos realizados por Sant’Anna Neto 

(1998), quando destaca que desde os primórdios da história humana, verifica-se o interesse pelo 

tempo e pelo clima devido a comprovada influência que seus fenômenos e os aspectos a eles 

relacionados exercem em maior ou menor grau nas atividades humanas.  

 Para esse mesmo autor, o interesse do homem em compreender os fenômenos 

originados na atmosfera e que repercutem na superfície terrestre é tão antigo quanto a sua própria 

percepção do ambiente habitado, derivada dos primórdios da epopéia humana na Terra. Assim, 

evidencia-se, neste ponto, a importância da compreensão dos fenômenos atmosféricos para a 

fixação do homem em determinados territórios da superfície terrestre.  
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 A história da climatologia brasileira foi traçada por Sant’Anna Neto (2001) e, esteve 

fundamentada nos aspectos históricos da compreensão do homem em relação às questões climáticas 

desde o conhecimento do clima entre os indígenas brasileiros até o paradigma do ritmo proposto por 

Monteiro (1973), cujo desenvolvimento de métodos de análise construiu novas abordagens 

geográficas relacionadas aos climas. Este trabalho pode ser considerado primordial dentre aqueles 

que consideram a geograficidade do clima e a interpretação de suas manifestações no território 

habitado e inerente ao homem.  

 A leitura da história da climatologia no Brasil faz compreender a trajetória da 

compreensão e interpretação dos fenômenos da atmosfera e, isso se torna importante ao analisar os 

mesmos fenômenos nos dias atuais, cuja técnica e o acesso a instrumentos diluíram as dificuldades 

inerentes a este estudo, sobretudo, quando se analisam o registro e a coleta de dados 

meteorológicos, tanto de precipitação quanto de temperatura, umidade, velocidade dos ventos e etc.  

 Ao considerar este fato, é necessário atribuir relevância ao que Mendonça e Danni-

Oliveira (2007) consideram em relação ao aumento da velocidade do sistema de comunicação 

planetário, possibilitado pela Internet, cuja materialização se dá em um período de intensa 

circulação de informações, o que facilita a difusão de dados meteorológicos e climáticos.  

 Para esses autores, desvendar a dinâmica dos fenômenos naturais, dentre eles, a 

dinâmica da atmosfera, é importante, ao considerar a evolução do homem, como necessária, desde o 

período em que os primeiros grupos sociais superaram a condição de meros sujeitos às intempéries 

naturais e passaram à compreensão do funcionamento de alguns fenômenos atmosféricos e à 

condição de utilitários do clima em diferentes escalas.   

 A utilização de instrumentos capazes de monitorar as condições atmosféricas do tempo 

é fundamental, principalmente quando se consideram as relações presentes na sociedade 

contemporânea, cuja interação com o meio físico-ambiental é bastante expressiva. Há anos esta 

integração se faz pertinente e, nos dias atuais, isso se torna amplamente considerável, já que a 

população contemporânea é expressivamente maior, as necessidades multiplicaram-se, o consumo 

de alimentos assumiu outros patamares, as formas de agricultar a terra são outras, o acesso à 

habitação tornou-se desigual e contraditório, entre outros exemplos.  

 Em relação aos benefícios desses instrumentos, Azambuja (1996) afirma que o estudo 

do tempo e do clima voltado, sobretudo à agricultura, tem aumentado, graças à tecnologia dos 

satélites, radares e computadores, que torna as previsões mais precisas. 

 Atribuir relevância às questões relacionadas ao tempo histórico é outro fator conexo 

junto às pesquisas como um todo, já que muitas dessas análises servem como base estruturante para 

responder grande parte dos questionamentos inseridos em uma hipótese. Assunção (2002) ressaltou 
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importantes mudanças que ocorreram no espaço rural brasileiro nos últimos 30 anos, com destaque 

ao processo de modernização da agricultura e utilização de ferramentas capazes de minimizar a 

interferência climática junto às áreas de plantio. Para esse autor, grande parte dessas mudanças deve 

ser atribuída ao Estado, o qual, por meio do direcionamento de políticas públicas para o setor 

agrário, subordinou a agricultura aos ditames do capital. 

 Muitas das inovações ocorridas no campo estão relacionadas a este novo perfil criado 

pelo Estado, em prol de uma modernização voltada à exportação e à produção em larga escala, 

afetando, consequentemente, os instrumentos e as formas de manejo nessas áreas de cultivo. Assim, 

as questões relacionadas ao clima passaram a ser gradativamente incorporadas a pesquisas, visando 

interpretar sua atuação como forma de atenuar influências em favor da estabilidade no mercado e da 

segurança alimentar.  

 Considera-se o clima, conforme Almeida (2005), como um dos elementos mais 

complexos e imprevisíveis entre aqueles constituintes da “natureza”, apresentando condições muito 

diferentes em qualquer segmento temporal de análise, seja este anual, sazonal e mensal. No mesmo 

sentido, torna-se importante avaliar suas interações.  

 O clima é produzido pelo sistema Sol – Atmosfera – Terra, influenciando o homem em 

suas diferentes e numerosas atividades na organização e habitação do espaço (AYOADE, 1983). O 

clima é um dos fenômenos principais para a ocupação e a organização espacial do homem na Terra, 

desde a sua sobrevivência e demais seres vivos, até as principais formas de produção. Sobre a 

relação entre o clima, a agricultura e a sociedade, Monteiro (1981, p.32) alerta que: 

 

se os processos de organização agrícola afetam negativamente o quadro ecológico, 
qualquer evento climático fora dos padrões habituais é capaz de deflagrar uma 
reação em cadeia que não só afeta a produção agrícola como danifica o ambiente. 
Ao mesmo tempo, o descompasso entre os benefícios econômicos e o seu retorno 
social, ao impacto de qualquer risco climático eventual, põe a nu toda a fragilidade 
da organização social (MONTEIRO, 1981, p. 32).  

 

 A agricultura é um sistema tecnológico artificial, desenvolvido pelo homem com o 

objetivo de se obter alimento. Num determinado momento, fatores econômicos, com vistas ao 

mercado externo, direcionaram os rumos da agricultura para um viés de cunho político pouco 

articulado com as necessidades reais da sociedade. Um exemplo disso é a produção do etanol a 

partir do cultivo da cana-de-açúcar em grande parte do estado de São Paulo, Sul do Mato Grosso do 

Sul e regiões do Paraná.  

  “Numa dada área rural, a disponibilidade de energia e de água determina o seu 

potencial de produtividade agrícola [...]” (PEREIRA et al., 2002, p.1). Desta mesma forma, 

concorda-se com Ayoade (1983), quando esse define que a agricultura depende do clima para 
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funcionar sendo o principal responsável pela variabilidade da produção agrícola em uma 

determinada região. Seguindo este mesmo pensamento, Chang (1968, p.1) afirma que “[...] 

plants/agriculture depend for growth and development on their genetic constitution and on the 

environmental conditions of soil and climate”.  

 Fundamentado por estes aspectos é importante ressaltar que entre 60% e 70% da 

variabilidade anual da produção agrícola é explicada pela variação do tempo atmosférico, sem 

considerar as políticas públicas (Figura 10). Esta pirâmide esquematizada por Ortolani (1995 apud 

ROLIM, 2008) busca representar os resultados de pesquisas realizadas em fazendas de café do 

estado de São Paulo. 

 O clima é o principal fator responsável pelas oscilações anuais de produção de grãos no 

Brasil (CAMARGO, 1984). Em relatório sobre segurança agrícola, elaborado pelo Ministério do 

Planejamento e avaliado por Göpfert et al., (1993), é possível encontrar a ocorrência de secas como 

o principal evento sinistrante (71% dos casos), seguida por chuva excessiva (22% dos casos), 

granizo, geadas, pragas e doenças.  

 Nesse sentido, nota-se a importância do estudo da interferência climática nas relações 

entre clima e agricultura. Além de determinar em larga escala a distribuição global dos cultivos, o 

clima exerce influência sobre as lavouras durante as diversas fases de manejo das culturas, tanto no 

preparo da terra para receber as sementes, quanto no rendimento final da produção, concordando, 

assim, com Ayoade (1983). 

 

Figura 10 - Causas da variabilidade anual da produção agrícola. 

 
 Fonte: Ortolani (1995 apud ROLIM, 2008). 
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 Ely et al. (2007) buscaram compreender a variabilidade termopluviométrica em relação 

à organização produtiva em unidades familiares de produção em uma fazenda adquirida por meio 

do programa Federal de Crédito Fundiário no distrito de São Luiz em Londrina – Pr. A fazenda foi 

dividida entre pequenos agricultores e o propósito da pesquisa foi avaliar a vulnerabilidade da 

produção agrícola ali realizada. Ao final, os pesquisadores concluíram que a organização produtiva 

da fazenda, desenvolvida com baixo investimento tecnológico, apresenta alta dependência em 

relação à variabilidade climática, sobretudo, à pluviométrica.  

 A cafeicultura irrigada foi o foco de estudo da tese desenvolvida por Assunção (2002), 

cujo objetivo foi elaborar uma proposta de abordagem da climatologia geográfica aplicada à 

irrigação na região dos Cerrados, de forma geral e, em particular, no caso da cafeicultura irrigada no 

município de Araguari – MG. Em seu trabalho, a abordagem da Climatologia Geográfica esteve 

relacionada ao ritmo climático em entendimento com o ritmo fenológico da cultura, associado ao 

ritmo criado pela irrigação. O autor concluiu que a sustentabilidade da cafeicultura irrigada torna-se 

possível quando ocorre o funcionamento harmonioso entre esses três ritmos.  

 Vale ressaltar a diferença entre os dois casos expostos acima, cujo acesso às formas de 

irrigação que contribua para melhores desempenhos da produção pode estar longe de ser alcançado 

pelos pequenos produtores exemplificados na pesquisa de Ely et al. (2007), em contrapartida aos 

produtores de café do Triângulo Mineiro estudados por Assunção (2002). Essa relação é pertinente, 

quando são consideradas as distintas formas de acesso ao manejo agrícola adequado em prol de uma 

produção menos díspar, sobretudo, em relação às manifestações dos fenômenos climáticos.  

 A partir da leitura realizada, nota-se que os cafeicultores do Triângulo Mineiro possuem 

uma organização consolidada acerca da produção de café. Por trás de tudo, há uma tradição 

histórica inerente à constituição daquele território cafeeiro, evidentemente diferenciada da produção 

de cará realizada na fazenda estudada por Ely et al. (2007). Essa distinção interfere no modo de 

conduzir o plantio, principalmente, quando se consideram os investimentos empregados.  

 Isto nos remete ao que avaliou Pereira et al. (2002), ao  expor que das atividades 

econômicas, a agricultura é sem dúvida aquela com maior dependência das condições do tempo e 

do clima. Todavia, segundo Assunção (2002), é preciso lembrar que o efeito do clima sobre a 

produção é extremamente variável, considerando que existe uma flutuação temporal e espacial das 

condições atmosféricas não facilmente mensuráveis.  

 Um exemplo disso é a estiagem e suas repercussões no tempo e num determinado local. 

Sabe-se que a ocorrência de um período longo de estiagem pode estar associada a um ciclo, 

podendo demorar alguns anos ou décadas para ser observada novamente, após um registro, 
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entretanto não se deve descartar a possibilidade da ocorrência dessa no ano seguinte, ou até mesmo, 

no próximo período chuvoso. 

 Com isso, nota-se a preocupação de Pereira (2002), quando sublinha que as 

consequências de situações meteorológicas adversas levam constantemente à graves impactos 

sociais e enormes prejuízos econômicos. Este fator pode estar associado ao risco agrícola, que será 

tratado mais adiante, entretanto não se deve desconsiderar a associação do risco às condições 

adversas do tempo que são frequentes e imprevisíveis em médio e em longo prazo. 

 Ayoade (1983), em um capítulo específico voltado à relação entre clima e agricultura, 

demonstrou a importância que se deve dar ao planejamento dos recursos climáticos, que envolve, de 

um lado, o uso racional dos efeitos benéficos do tempo e do clima e, do outro, a prevenção, a 

eliminação ou mesmo a minimização dos seus efeitos adversos.  

 Muitos são os trabalhos, tanto de geógrafos quanto de outros pesquisadores de áreas 

diversas, que relacionam o clima e o tempo com a produtividade agrícola, entre eles podem ser 

citados os de Guadarrama (1971); Barrios (1987); Francisco (1996); Cunha (1999); Ely et al. (2003, 

2007); Almeida (2000; 2005); Berlato, Farenzena e Fontana (2005); Silva e Sant’Anna Neto (2006); 

Sentelhas e Monteiro (2009); Braido e Tommaselli (2010); Souza e Galvani (2010) e; Andrade 

(2010).  

 Diante do exposto, pode-se extrair conclusões relacionadas principalmente ao fato de 

que as pesquisas voltadas à análise da relação entre clima e tempo com a produtividade agrícola, 

principalmente àqueles de cunho geográfico, ainda possuem pouca visibilidade, já que este tipo de 

análise está mais consolidado nas ciências agrárias. Além do mais, a má distribuição das 

precipitações é, ao mesmo tempo, o grande problema e desafio encontrado em grande parte dos 

resultados e discussões lidos em trabalhos científicos da área e inseridos nesta etapa da pesquisa, 

como embasamento teórico.  

 Da mesma forma, percebe-se que as soluções apresentadas pelos autores para minimizar 

os impactos na agricultura originários da distribuição irregular das chuvas ainda estão relacionadas, 

em sua maioria, com questões econômicas e de acesso à tecnificação, mecanização, ciência e 

tecnologia. Em parte, esta pesquisa procura responder, neste mesmo sentido, inquietações e 

questionamentos relacionados a esse viés, apontando questões, sobretudo, direcionando-as aos 

aspectos geográficos, em um universo de análise diferenciado, com repercussões na vertente 

paranaense da bacia do Paranapanema. 

 Acoplar este estudo junto aos debates da climatologia geográfica poderá contribuir para 

as discussões e o aumento de trabalhos com resultados voltados a agricultura, levando em 

consideração a importância do insumo climático sobre as atividades agrícolas, como contribuição às 
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atividades no campo, com reflexos em diversas áreas da economia. Para tanto, é importante 

compreender o papel das chuvas nas mais diversas configurações existentes no meio agrícola, de 

forma combinada às questões sociais, físicas, biológicas, etc. 

2.1 Quanto ao papel das chuvas na obtenção de água pelas plantas 
 As trocas de energia que ocorrem em um ambiente predominantemente agricultado 

relacionam-se diretamente ao ritmo e à variabilidade das chuvas, em consequência das 

características predominantes na atmosfera. Essas se dão de forma conjunta, em uma associação 

contínua e necessária. A atmosfera, segundo Assunção (2002), representa uma fina camada de 

gases, que envolve e está presa a Terra graças à força de gravidade. O conteúdo do vapor d’água na 

atmosfera está estritamente ligado à disponibilidade de água na superfície terrestre, sendo também, 

conforme Assunção (2002), influenciado pela temperatura do ar.  

 Ayoade (1983) descreve a atmosfera sendo uma camada fina de gases, sem cheiro, sem 

cor e sem gosto, compreendendo uma mistura mecânica estável de gases, sendo que os mais 

importantes são o nitrogênio, o oxigênio, o argônio, o bióxido de carbono, o azônio e o vapor 

d’água. Esse mesmo autor descreve que a atmosfera é extremamente volátil, compressível e tem a 

capacidade de expansão. Essas características explicam alguns dos aspectos fundamentais da 

estrutura atmosférica, bem como muitos aspectos do tempo atmosférico e do clima.  

 Outra definição de atmosfera é exposta por Fina e Ravello (1973), que a compreende 

como una envoltura gaseosa de la Tierra constituida por una mezcla de gases junto con otros 

elementos no gaseosos, tales como el llamado polvo atmosférico y seres microscópicos o partes de 

seres mayores. Ainda segundo estes autores sin la atmósfera, la vida no sería posible en la Tierra; 

tampoco existirían nubes, vientos o tormentas, es decir no existiría el tiempo meteorológico.  

 Buscando entender o tempo e o clima, Dias e Silva (2009) atribuem à atmosfera, a 

característica de ser extremamente complexa e desafiadora das definições mais simples. As autoras 

associaram o que se sente no dia a dia, as chuvas, o calor, o frio, a passagem de frentes frias e 

quentes, ciclones e anticiclones, ondas atmosféricas, tempestades das mais variadas, entre tantos 

outros fenômenos, cuja gênese e a ação se dão na atmosfera, com repercussões na superfície 

terrestre.   

 Dentre essas repercussões esta a chuva, derivada de um ciclo natural decisivo para o 

balanço de energia que ocorre próximo à superfície do solo. É considerado um ciclo pelo fato da 

água sabidamente se apresentar em três estados, o sólido, o líquido e o gasoso, conforme esquema 

elaborado por Reichardt (1990) e apresentado na Figura 11, sendo esta, de acordo com o mesmo 

autor, a substância mais reciclável na natureza.  
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Figura 11 - Esquematização do ciclo hidrológico e dos sistemas agrícolas. 

 
        Fonte: Reichardt (1990 apud Assunção 2002) 

 

 Para Mota e Agendes (1986) o balanço de energia configura-se como um processo de 

troca e têm uma grande importância para as atividades biológicas. As plantas estão imersas a estes 

processos de troca de energia, destacando dois principais domínios de significância biológica: 1) o 

balanço de energia radiante e o do calor sensível e; 2) o balanço da água ou o fluxo de energia 

latente.  

 A água é um dos principais elementos para a manutenção e preservação das funções 

vitais da planta, agindo na manutenção da turgescência das células dos tecidos, na posição da planta 

e de suas folhas em relação à radiação solar (principal fonte de energia), no condicionamento dos 

mecanismos metabólicos para os processos de fotossíntese, no controle da temperatura, na 

evapotranspiração e na determinação de flores e frutos (AWAD; CASTRO, 1989).  

 Ao analisar as revisões das pesquisas de Kramer (1963), desenvolvidas por Chang 

(1971), percebe-se que almost every process occurring in plants is affected by water. Assim, a água 

mostra-se essencial em diversas fases fisiológicas das plantas. Segundo os mesmos autores, the 
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water is an essential element for the maintenance of plant turgidity, necessary for all enlargement 

and growth. Este posicionamento é observado na Figura 12, cujo ciclo da água na agricultura é 

ilustrado por Reichardt (1990).  

 

Figura 12 - Esquematização do ciclo da água na agricultara. 

 
Fonte: Reichardt (1990 apud Assunção 2002) 
 

 Assunção (2002), corroborando com esta temática, afirma que as condições energéticas 

da água associam-se principalmente a evapotranspiração das plantas, em um processo de 

transferência de água na forma de vapor para a atmosfera, configurando um conjunto indissociável 

denominado: sistema solo - planta – atmosfera. 

 Este processo de transferência é melhor observado na Figura 13, cuja representação das 

variáveis de entrada e saída de água são esquematizados. Dentre os componentes classificados 

como aqueles de entrada, estão: a precipitação, a irrigação, o escorrimento superficial, a drenagem 

lateral, a ascensão capilar e o orvalho e; dentre esses, classifica-se a irrigação como uma forma de 

se controlar adversidades do tempo atmosférico desenvolvidas tecnicamente.  

 No grupo das saídas estão: a evapotranspiração, o escorrimento superficial e a drenagem 

profunda, sendo os dois últimos relacionados à remoção do excesso de água do solo visando à 

aeração e podem ser calculados conforme característica do solo e do relevo.  
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Figura 13 - Sistema Solo – Planta – Atmosfera. 

 
Fonte: Pereira et al.(2002 apud Rolim 2012).  
 

 Para Galvani (2008), a chuva e o orvalho dependem do clima da região, enquanto que as 

demais entradas dependem do tipo de solo e de relevo, conforme dito anteriormente. O orvalho 

representa uma contribuição com ordem de magnitude muito pequena (no máximo 0,5mm/dia), 

muito menor que o consumo diário de uma vegetação em pleno crescimento ativo. 

 Nas regiões tropicais, Pereira, Angelocci e Sentelhas (2002) consideram a chuva como a 

forma principal pela qual a água retorna da atmosfera para a superfície terrestre após os processos 

de evaporação e condensação, em ciclo hidrológico, exposto acima no esquema. Para esses autores, 

a quantidade e a distribuição de chuvas que ocorrem anualmente em uma região determinam o tipo 

de vegetação natural e também o tipo de exploração agrícola possível.  

 O termo precipitação é usado para qualquer deposição hidrometeorológica em forma 

líquida ou sólida derivada da atmosfera. O termo refere-se, conforme Ayoade (1983), às várias 

formas líquidas e congeladas de água, como a chuva, a neve, o granizo, o orvalho, a geada e o 

nevoeiro (Figura 14).  

  

Figura 14 - Processo hidrometeoro - formas da precipitação. 

 
Fonte: Rolim (2012). 
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 A precipitação não se forma apenas pelo processo de condensação, já que este processo 

constitui gotículas muito pequenas, denominadas, segundo Pereira, Angelocci e Sentelhas (2002), 

elementos de nuvem, que permanecem em suspensão pela força da flutuação térmica. Assim, para 

que haja precipitação, deve haver a formação de gotas maiores e, isto ocorre pela coalescência das 

pequenas gotas, de forma que a ação da atmosfera supere a força de sustentação da força de 

flutuação térmica.  

 Fina e Ravello (1973) são mais precisos ao definirem que las nubes están constituidas 

por gotitas de agua de muy pequeño diámetro, 0,01 mm y éstas caen muy lentamente por efecto del 

rozamiento y, en consecuencia, de la resistencia que aquél opone. Sublinham, ainda, que si por 

alguna causa se forman gotas más grandes, éstas vencen a las corrientes ascendentes de aire y 

caen; esto es la lluvia.  

 Percebe-se a importância direta das chuvas no ciclo vegetativo, na obtenção de energia e 

no desenvolvimento fisiológico da planta. A importância está relacionada, sobretudo, à deposição 

de água no solo em um movimento cíclico que constituirá o organismo vegetal como um todo 

(Figura 15). 

 
Figura 15 - Esquema representando o solo como um reservatório de água. 

 
Fonte: Reichardt (1990 apud Assunção, 2002). 
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 Observa-se neste esquema, conforme Assunção (2002), o movimento realizado pela 

água na fase líquida de A até C. Posteriormente, a água muda de fase para o vapor, saindo da folha 

diretamente para a atmosfera. Percebe-se que essa passagem de fase líquida para fase gasosa é 

realizada dentro da folha em camadas subestomatais. Os estômatos, por sua vez, possuem contato 

com a atmosfera, representando pequenas aberturas constituídas de células de forma especiais. 

 Há, segundo Bernardo (1995), Bergamaschi (1999) e Nepomuceno et al. (2001), 

inúmeros processos cujas plantas, ao considerar suas necessidades fisiológicas, são capazes de 

realizar em prol de sua sobrevivência. Estes autores destacam, sobretudo, a necessidade relacionada 

ao déficit hídrico em que, plantas de culturas diversas podem lançar mão da alta absorção de água, 

acarretando murchamento ou queda das folhas. 

 Tais afirmações remetem ao fato das plantas, ao longo da história, terem passado por 

inúmeras mudanças em suas estruturas fisiológicas, que as capacitaram para, segundo Nepomuceno 

et al., (2001, p.12), sobreviverem em ambientes relativamente secos. Essas mudanças, segundo 

esses mesmos autores:  

 

resultaram de mutações genéticas e recombinações, que, através da seleção natural, 
permitiram às plantas sobreviverem e se reproduzirem em ambientes com 
limitações diversas, mostrando assim, a capacidade das mesmas em adquirirem 
resistência perante adversidades. 

  

 Vale ressaltar a questão das adversidades que, neste caso, estão associados às questões 

do clima. Assim, muito há de se levar em consideração para compreender o papel do clima na 

capacidade das plantas em adquirir resistência em prol de sua sobrevivência. Entre esses aspectos, 

destacam-se a severidade e a duração destes episódios ligados ao genótipo, ao estádio de 

desenvolvimento e à natureza do estresse da planta.   

 Compreender o processo, isto é, as condições necessárias da planta de adaptação para 

obter energia necessária ao seu desenvolvimento, é algo pertinente em pesquisas que consideram 

esta temática, já que, conforme Nepomuceno et al. (2001, p.12): 

 
tais implicações não se limitam apenas ao universo da planta, mas também, ao 
plantio como um todo, transcendendo ao homem do campo, aos produtores e 
agentes ali empregados com consequências diretas no aumento dos preços dos 
alimentos, na segurança alimentar, na instabilidade do mercado e, sobretudo, na 
sociedade de forma geral. Sendo estes apenas alguns exemplos.  
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2.2 Variabilidade interanual das chuvas, soja e risco agrícola 
 Outro fator que deve ser levado em consideração nos estudos da influência das chuvas 

para obtenção de água pelas plantas é a questão do regime da precipitação e; das variáveis no tempo 

e no espaço. A variabilidade é a alteração de curto prazo, nas características climáticas, sem que 

haja mudança do clima (CHRISTOFOLETTI, 1989).  

 A variabilidade é, consoante Conti (2005) produto tanto do espaço quanto do tempo, 

elaenvolve a atmosfera, oceano, superfícies sólidas, neve, gelo, etc., e sua atuação nunca é igual de 

um ano para o outro, e nem de década em décadas, pois são verificadas flutuações em curto, médio 

e longo prazo. Para Sant’Anna Neto e Zavattini (2000), são flutuações climáticas que dependendo 

da escala temporal podem caracterizar uma mudança climática ou apenas uma variabilidade - ciclos 

periódicos que tendem a se repetir de tempos em tempos.  

 Estas flutuações contínuas, associadas em sua maioria com mecanismos distintos de 

produção da precipitação, interferem diretamente no papel das chuvas na obtenção de água pelas 

plantas, conforme explicitado em parágrafos anteriores. Tais variações nos padrões de precipitação 

desencadeiam períodos ora de baixa, ora de alta pluviosidade e, ocasionam períodos curtos, médios 

e longos de estiagens. As variações catalisam e estão associados à formação de geadas e de 

veranicos, etc.  

 Assim, é importante compreender, a partir da leitura de pesquisas desenvolvidas na área 

da climatologia, o relevante papel que a variabilidade, neste caso, das chuvas, possui dentro do 

universo agrícola. Suas interferências aparecem desde o manejo do solo até o transporte e a 

comercialização do alimento cultivado, podendo, conforme sua magnitude, desencadear um (des) 

arranjo em diversas escalas da sociedade.  

 A agricultura é muito sensível aos impactos decorrentes da variabilidade climática, 

sobretudo das chuvas. Na região sul do Brasil, Carmona e Berlato (2002) defendem que estes 

episódios são as principais causas da variabilidade dos rendimentos agrícolas e estão associados aos 

fenômenos de El Niño e de La Niña.  

 Esses autores realizaram um estudo considerando os efeitos associados ao El Niño e La 

Niña sobre o rendimento e sobre os elementos meteorológicos mais importantes para a cultura do 

arroz irrigado no Rio Grande do Sul e, concluíram que a menor disponibilidade de insolação 

ocorrida no período de outubro a fevereiro é uma das causas do evento El Niño, sendo esse episódio 

desfavorável à cultura do arroz para a região (CARMONA e BERLATO, 2002).  

 Corroborando os estudos do clima e, consequentemente, as pesquisas da variabilidade, 

Sant’Anna Neto (2011) demonstrou as escalas geográficas do clima definindo-as como: 
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as escalas do clima não devem ser entendidas apenas como as dimensões espaciais 
e temporais na quais os elementos climáticos se manifestam, mas, sim, como 
processos dinâmicos dotados de atributos altamente sensíveis aos ritmos, variações 
e alterações de todas as forças terrestres, atmosféricas e cósmicas que de alguma 
forma exercem, ou provocam qualquer tipo de interferência no sistema climático 
(SANT’ANNA NETO, 2011).  

  

 Os processos climáticos são essencialmente temporais, manifestando-se em todas as 

escalas espaciais. Entretanto, alterações espaciais em escalas inferiores (locais e regionais), podem 

resultar em modificações na circulação da atmosfera, que são capazes de afetar todo o planeta 

(SANT’ANNA NETO, 2011). Os três conceitos “chave” para a compreensão dos processos 

climáticos e suas determinações espaciais podem ser observados na Figura 16.   

 O tempo curto relaciona-se diretamente ao tempo histórico, ou seja, as variações do 

clima estão associadas à presença do homem e da sociedade como agentes de transformação das 

paisagens (regional e local), ou como grupo social que percebe e sofre a suas variações.  Entretanto, 

conforme Sant’Anna Neto (2011), não quer dizer que, no tempo histórico, as forças terrestres e 

astronômicas deixam de influenciar os climas terrestres, isso apenas significa que as interações 

entre ambos tornam-se mais complexas e de difícil determinação.  

 

Figura 16 - Escalas geográficas do clima. 

 
Fonte: Sant’Anna Neto (2011) 
 

 Nunes e Lombardo (1995) buscaram discutir a questão da variabilidade mediante 

diversos artigos que de alguma forma são voltados para isto, porém, à luz de diferentes propósitos, 

técnicas e áreas de abrangência. Nessa pesquisa, os autores averiguaram que não há consenso 

quanto à questão, que leve a um conhecimento amplo desse objeto. Entretanto, a proposta está dada 

para que estudos possam ser elaborados nas mais distintas interpretações que os estudos 

climatológicos dentro da geografia permitem. Partirá do sujeito (pesquisador) lidar com essas 



Análise da variabilidade das chuvas e sua relação com a produtividade da soja na vertente paranaense da bacia do rio Paranapanema 
Vinicius Carmello 

46 

distinções, contribuindo para uma estrutura que não necessariamente venha a ser trivial, mas sim, 

dentro dos limites esperados que levem em consideração seus reflexos nas diversas atividades 

humanas.  

 Considerando o conhecimento desenvolvido no campo da variabilidade pluviométrica, 

em associação ao que se conhece sobre a dependência da agricultura às flutuações do tempo 

atmosférico, é importante atenta a questão do risco agrícola. Toda a atividade humana possui um 

nível de exposição às demais variáveis que compõem um ambiente. Assim, o risco está presente 

desde as indústrias que produzem conforme necessidades do mercado interno e externo, por 

exemplo, quanto na agricultura.  

 O risco é definido por Veyret (2007), como uma ameaça, de um perigo para aquele que 

está sujeito a ele e o percebe como tal. Um “problema” num ambiente agrícola, como um período 

de seca ou de estiagem prolongada, pode deteriorar a produção alimentar e degradar o tecido social. 

Os mesmo autores definem, também, que o risco natural e os riscos decorrentes de processos 

naturais são agravados pela atividade humana e pela ocupação do território.  

 Pesquisando a variabilidade das chuvas na bacia do rio Ivaí, Baldo (2006) abordou o 

fato da distribuição das chuvas, no decorrer do ano, ser de grande importância para os mais 

diferentes segmentos econômicos, principalmente, para aqueles voltados à agropecuária, pois é a 

partir do seu ritmo mensal e sazonal que essas atividades são programadas. Para desenvolver uma 

pesquisa que pretendeu visualizar a variação espaço-temporal da pluviosidade anual da bacia 

hidrográfica do rio Ivaí, tornando possível a visualização de diferentes feições ao longo de toda uma 

série histórica, especialmente daqueles anos “atípicos”, bem como sua repercussão no espaço. 

 Azambuja (1996) alerta para o fato de que, sendo a agricultura uma atividade de risco, 

está fortemente sujeita aos efeitos do tempo e do clima. A questão do risco no setor agrícola está 

associada, sobretudo, às possíveis perdas ou diminuições de produção/produtividade, resultante, 

particularmente, da variação dos padrões de precipitação e temperatura em fases fenológicas das 

culturas. Assim, a agricultura é considerada uma atividade de risco, já que seu desenvolvimento 

segue, em sua grande parte, as flutuações do tempo atmosférico. Numa relação indissociável, estão 

outros ramos da logística por trás da atividade agrícola, como o comércio e as indústrias. Com isso, 

os investimentos para amenizar tais riscos são expressivos.  

 Essa questão foi tratada por Fraisse (2011), ao representar dentre seus estudos de 

variabilidade e produção agrícola o organograma apresentado a seguir na Figura 17. O objetivo do 

autor ao desenvolver este esquema foi mostrar a compreensão que há entre a variabilidade 

pluviométrica e o risco agrícola.  
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 Na esteira destes riscos, os quais a agricultura incorpora, principalmente, quando se 

consideram as variações do tempo atmosférico, vem à questão da disponibilidade hídrica, 

interferindo diretamente nos resultados da colheita, observados por meio do rendimento. Ela atinge 

o perfil socioeconômico da área, no que diz respeito ao mercado interno e externo, à segurança 

alimentar e à geração de empregos e renda.  

 O risco agrícola está associado ao fator socioeconômico, pois, conforme Veyret (2007), 

ele está relacionado ao risco natural, definido, por exemplo, como aquele que é percebido e 

suportado por um grupo social ou um indivíduo sujeito à ação possível de um processo físico, tanto 

no campo, quanto na cidade.   

 

Figura 17 - Organograma da pesquisa de Fraisse (2011) que buscou compreender a relação da 
variabilidade climática e o risco agrícola.  

 
Fonte: Fraisse (2011). Org. e adapt.: Carmello, 2011.  
  

 Por último, seguem as doenças e pestes que possuem nas variações climáticas suas 

origens e proliferações. Ayoade (1983) explica que a produção agrícola também sofre quebras 

periódicas provocadas por pestes e doenças, que são dependentes do clima, concordando, assim, 

com o esquema de Fraisse (2011), demonstrado na Figura 17.  
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 As epidemias são muitas vezes dependentes do clima, tanto em termos de condições 

climáticas locais, como em termos de ventos predominantes que ultrapassam grandes escalas 

regionais. 

 Para concluir, vale ressaltar que a variabilidade pluviométrica associa-se basicamente à 

parcela da água da chuva que é interceptada pela vegetação, sendo componente importante no ciclo 

hidrológico, conforme discutido em parágrafos anteriores. No caso das culturas anuais, Pereira, 

Angelocci e Sentelhas (2002) expõem que a interceptação da chuva é dependente da espécie e do 

estádio de desenvolvimento em que as plantas se encontram em relação à variabilidade tempo-

espacial das chuvas.  

 Neste sentido, é válido refletir a questão da variabilidade das chuvas no 

desenvolvimento agrícola e na questão do risco, já que o que pode ser considerado favorável em um 

ano agrícola, no próximo poderá ser um problema de grandeza imensurável. Os mecanismos 

atmosféricos por trás da configuração das chuvas são fatores determinantes para se obter uma boa 

ou má distribuição da precipitação em um período de safra agrícola, interferindo diretamente na 

produtividade final, mesmo com os investimentos em políticas públicas para o desenvolvimento de 

técnicas favoráveis para minimizar tais efeitos. 

 Há diversos aspectos considerados constituintes da atmosfera que transfigura, move e 

altera o ritmo habitual junto à superfície terrestre. Esses elementos são inerentes aos estudos 

climatológicos e se fazem fundamentais em diversos parâmetros analíticos.  

 Esses mecanismos, concebidos como componentes da atmosfera criam “backgrounds” 

entre si e, agem conjuntamente em escalas espaciais e temporais diferentes. Mas se interconectam, 

definem os padrões observados, podem se reforçar ou enfraquecer dependendo de suas escalas, 

porém não se eliminam, exemplos disso são: a circulação da atmosfera, a zona de convergência, as 

oscilações oceânicas, a temperatura da superfície do mar, a interação oceano-atmosfera, e etc. 

 

2.3 Algumas características climáticas regionais e os componentes formadores de chuva  
 Ayoade (1986) explicita que há a possibilidade de se definir áreas na qual o clima é 

relativamente uniforme, sendo usualmente conhecidas como regiões climáticas. Nesta etapa a 

propositura é levantar alguns dos principais componentes e fenômenos formadores de chuva para 

região como suporte teórico para as análises climáticas.  

 A margem sul da bacia do rio Paranapanema está localizada no estado do Paraná, o qual 

se localiza na região Sul do Brasil. O Sul do país apresenta um contraste em relação aos regimes de 

precipitação e temperatura predominantes (GRIMM, 2009), justamente porque, segundo Mendonça 
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e Danni-Oliveira (2007), a região sul do Brasil, está inserida na faixa dos climas subtropicais, que 

apresentam os valores mais baixos de temperatura dentro do recorte nacional. 

 No contexto da região Sul do Brasil, além da influência da radiação solar e dos aspectos 

do relevo, Grimm (2009) mostra que o clima, sobretudo no estado do Paraná é basicamente 

determinado pela intensidade da alta subtropical do Atlântico Sul (sistema semipermanente de 

pressão) e à circulação anticiclônia associada a este sistema. 

 
A maior parte da região Sul brasileira localiza-se ao Sul do Trópico de Capricórnio, 
em uma zona onde predominam as características de um clima temperado. 
Influenciada pelo Sistema de Circulação Perturbada de Sul, responsável pelas 
chuvas, principalmente no verão e pelo Sistema de Circulação Perturbada de Oeste, 
que acarreta chuva intensa, por vezes acompanhadas de granizo, com ventos com 
rajadas de 60 a 90Km/h (NERY, 2005b, p. 63). 
 

 A Região Sul do Brasil é o campo de ação das três principais massas de ar da vertente 

atlântica da América do Sul. A massa Equatorial Atlântica atua de forma mais direta no verão; a 

massa Tropical Atlântica possui atividade na área durante o ano inteiro; bem como a massa Polar 

Atlântica (MONTEIRO, 1968).  

 As chuvas dessa região possuem sua gênese associada às oscilações da Frente Polar 

Atlântica, no verão apresenta um movimento sazonal e, consequentemente, maior evaporação, 

associado ao posicionamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) em latitudes mais altas 

e, a presença marcante dos sistemas equatoriais e tropicais na maior parte do território brasileiro 

(TARIFA, 1994).   

 Quanto ao regime térmico da região Sul do país, o inverno é frio e o verão é quente. A 

temperatura média anual situa-se entre 14o e 22o C; nos locais com altitudes acima de 1.100m a 

temperatura média alcança, aproximadamente, 10o C (NERY, 2005b). 

 Para o estado do Paraná, Nimer (1989) aponta a atuação de, principalmente, quatro 

massas de ar: Massa Equatorial Continental, Massa Tropical Continental, Massa Tropical Atlântica 

e Massa Polar atlântica. Além disso, salienta que a região possui uma distribuição espacial anual 

uniforme. A variabilidade climática do Paraná é discutida por Mendonça (2000), quando o autor 

explica que, devido a sua posição meridional em relação ao país, o estado é afetado tanto pelas 

massas de ar quentes vindas da Amazônia, quanto pelas massas polares frias e secas vindas do sul.  

 O estado do Paraná possui um caráter que pode ser definido como de zona de transição, 

cujas áreas de características climáticas tropicais destacam-se ao norte e subtropicais em direção à 

região central e sul no estado do Paraná (MENDONÇA, 2000).  

 Em pesquisa desenvolvida por Almeida (2005) é possível notar essa transição. Ao 

observar a Figura 18, desenvolvida pelo autor, nota-se, por exemplo, que ao Norte do estado do 
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Paraná ocorre uma redução dos totais de chuva no período de inverno, diferente da região 

representada por Ponta Grossa, como característica da transição entre a zona tropical e subtropical. 

Ambas as regiões, Londrina e Ponta Grossa, constituem parte da margem sul da bacia do rio 

Paranapanema e, com isso, percebe-se que este recorte possui diversas especificidades relacionadas 

ao clima e aos ritmos pluviométricos.  

 Troppmair (1990) considerou em alguns de seus estudos o conhecimento das massas 

tropicais marítimas predominantes no verão, as quais formam correntes de norte e nordeste, com 

sucessivos avanços e recuos acompanhados de instabilidade pré e pós-frontais, originando chuvas 

pesadas quase que diárias.  

 As correntes de oeste predominam nos meses de transição, principalmente no outono, 

formando a linha de instabilidade tropical, originando chuvas convectivas. Monteiro (1968) 

considerou que as precipitações frontais, produzidas no avanço da massa polar, provocam as chuvas 

mais abundantes nas proximidades do litoral. Para o autor, no inverno é a frente polar que se 

relaciona com a maior parte da pluviosidade na porção setentrional do Estado. Os ventos alísios 

também agem nas precipitações do estado. Segundo Pereira et al. (2008), o papel dos alísios se dá 

através do forçamento da umidade transportada pelos ventos marítimos que sopram de E, NE e SE, 

e trazem a umidade marítima para a faixa leste, exercendo enorme influência no Litoral, quando 

desviados pela Serra do Mar. 

 

Figura 18 - Distribuição mensal da pluviosidade exemplificando a transição entre áreas de 
características climáticas tropicais (Londrina) e subtropicais (Cascavel e Ponta Grossa) no estado do 
Paraná. 

 
Fonte: Almeida (2005). 



Análise da variabilidade das chuvas e sua relação com a produtividade da soja na vertente paranaense da bacia do rio Paranapanema 
Vinicius Carmello 

51 

 O principal sistema atmosférico genética de produção de chuva é a Frente Polar 

Atlântica, conforme Mendonça (2000) e Mendonça e Danni-Oliveira (2007). Esses autores 

defendem que esse sistema não é responsável diretamente, porém ele dinamiza as linhas de 

instabilidade e provocam chuvas convectivas que, por sua vez, se associam aos ciclones 

extratopicais e aos vórtices ciclônicos em altos níveis (MENDONÇA, 2000; MENDONÇA e 

DANNI-OLIVEIRA, 2007, LOURENÇO, 1996). 

 A margem sul da bacia do rio Paranapanema está localizada na rota preferencial das 

frentes polares e demais correntes perturbadas do sul, sendo sempre afetada pelo sistema de 

circulação extratropical do anticiclone migratório polar e, também, pelo sistema de circulação 

tropical do anticiclone do Atlântico Sul. 

 Isso favorece a explicação de que as massas de ar e os sistemas frontais geradores de 

chuva são conduzidos e barrados pelo relevo, na baixa troposfera, determinando tanto a quantidade 

quanto a intensidade das chuvas precipitadas sobre as vertentes destes relevos (BOIN, 2000). 

Observando o mapa do relevo da vertente paranaense da bacia do rio Paranapanema, juntamente 

com a localização dos postos pluviométricos, tem-se uma visão de conjunto destas variáveis 

(Figura 19). 
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Figura 19 - Relevo da vertente sul da bacia do rio Paranapanema, desenvolvido para sustentar a 
ideia da influência da geomorfologia para determinação da intensidade das chuvas. 

 
 
  Os sistemas produtores de chuva no Paraná são antagônicos em suas gêneses e em suas 

características termofísicas e opõem-se e se equilibram dinamicamente com os aspectos da 

geomorfologia e relevo do estado. Em síntese, os trajetos das correntes superficiais dos sistemas 

atmosféricos e seus impactos pluviais se dão sobre as direções que avançam as posições de 

vertentes e as formas do relevo (Nimer, 1979, Troppmair, 1990, Mendonça, 2000, Mendonça e 

Danni-Oliveira, 2007 e Nogarolli, 2007; 2010).  

 Ao se prender a essas características, percebe-se que o terceiro planalto paranaense e 

norte da porção sul da bacia do rio Paranapanema, localizadas no curso do rio Paranapanema, são 

invadidos ora por massas tropicais (ondas de noroeste provindas do Chaco), ora por massas polares 

(GARCIA, 2004). O norte da porção sul da bacia do rio Paranapanema apresenta média anual de 

chuva entre 1200 a 1600 mm, os menores valores no estado, juntamente com a região de Curitiba.  

 Na área central do recorte de análise os valores médios anuais entre 1600 a 2000 mm. 

Além disso, é importante salientar que essas características se dão por diferentes configurações 

relacionadas às componentes atmosféricas, sendo necessário um desprendimento bastante rigoroso 
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para se levantar todas as questões por detrás desta temática. Atribuir relevância no fato do clima e 

do tempo possuírem ritmos independentes da necessidade do homem é fator relevante para os 

estudos da climatologia. Há de se considerar o clima como algo fascinante, emancipado, 

independente e influenciador. 
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PARTE 3  
CARACTERIZAÇÃO GERAL DA SOJA CULTIVADA: das questões 

teóricas às fisiológicas 
 

A soja (Glycine max (L.) Merrill) 

(EMBRAPA, 2012) 

  

 Este capítulo apresenta um tema que vem tomando proporções consideráveis na política, 

na economia, na ciência e tecnologia e nas relações sociais, locais, nacionais e transnacionais, 

sobretudo, pós 1939. Esta temática está relacionada com a cultura da soja, cuja representatividade 

se dá por ser o principal produto agrícola na pauta de exportações brasileiras e o maior responsável 

pelo aumento da colheita nacional de grãos, conforme aponta Campos (2011).   

 A presença da soja no território brasileiro completou 130 anos em 2012 e, vem se 

apresentando vital para o cenário nacional e internacional, principalmente ao considerar os fatores 

econômicos relacionados à comercialização desse produto, à geração de empregos por trás de toda a 

logística que se faz necessária e; a segurança e integridade dos complexos agroalimentares, cuja 

soja possui representatividade ao considerá-la componente de uma cadeia produtiva2.  

 Existe controversas ao se propor estudar este complexo mundo da soja. A Funbio 

(2010), por exemplo, mostra que há questões contraditórias no universo da sojicultura, 

principalmente ao considerar a concentração da terra, a produção com intensa mecanização visando 

à exportação, especialmente do grão sem beneficiamento, o impacto do plantio da soja na produção 

de alimentos locais e a precarização do trabalho, análoga ao trabalho escravo, principalmente, para 

a abertura de novas áreas para o plantio do grão.  

 Assim, levou-se em consideração apenas sua importância quanto uma cultura sazonal e, 

assim, ao construir uma relação com a precipitação, buscar sua vulnerabilidade. A pesquisa prender-

se-á aos aspectos inerentes à sua produção, quanto à produção/comercialização/transporte, etc. e, 

consequentemente, àqueles que dependem dessa cultura para geração de renda.  

 Em levantamento desenvolvido pela Funbio (2010), observou-se o número de pessoas 

que possuem relação direta com a produção de soja no Brasil. Em 2006, o número de pessoas 

ocupadas com esta atividade, segundo dados do IBGE (2006), foram de 420 mil pessoas 

                                                             
2 A cadeia produtiva da soja envolve as atividades de produção agrícola propriamente dita (lavoura, pecuária, extração 
de óleo vegetal) e aquelas relacionadas ao fornecimento de insumos nas ligações a montante (TAVARES, 2004).  
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diretamente e 1.5 milhões indiretamente. Roessing e Lazzaroto (2004) mostraram dados até 1996 e 

de CONAB (2009).  

 Segundo os autores há aspectos além da relação produção de soja versus geração de 

emprego, justamente porque é possível notar que esta ligação não é proporcional. Os registros 

indicam aumento da produção de soja, porém com diminuição do número de empregos 

relacionados. Estes dados são indicativos do quanto à soja, ao longo de 20 anos, mostrou-se menos 

dependente das atividades humanas e aumento da mecanização no campo.   

 As informações que cercam este mundo por trás da produção agrícola da soja, em sua 

grande maioria, trazem consigo fundamentos questionáveis acerca do quanto esse crescimento 

econômico, gerado pelos altos índices de produtividade agrícola, pode estar realmente associado ao 

desenvolvimento regional.  

   

Figura 20 - Produção e número de empregos na cultura da soja. 

 
Fonte: Funbio (2010).  
  

 Entretanto, muito se sabe do potencial que a agricultura detém, por exemplo, para o 

surgimento de aglomerações urbanas, comunidades e etc. Ao implantar um sistema agrícola em um 

determinado local. Logo em seguida, muitas transformações acontecem em uma área inóspita, 

antes, pouco habitada, por exemplo. O homem, para atender suas necessidades fisiológicas, não 

sobrevive sem extrair do ambiente, recursos fundamentais à sua existência, concretizando, assim, a 

ideia de que onde há local habitado, há o cultivo de alimentos diversos.  

 Estas novas estruturas que surgem a partir da implantação agrícola são, assim como 

aponta Bernardes (2012, p.1), “[...] dotadas de novas funções”, constituídas pela implantação de 

serviços destinados a atender às necessidades da produção ali iniciada, permitindo que esta região 
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possa acompanhar a velocidade das mudanças e incorporar os elementos que facilitam sua 

competitividade no mercado global.  

 Há diferenças dentro de um modo de produção agrícola praticado por determinados 

países, por exemplo. Neste sentido, questiona-se também o fato de uns serem considerados grandes 

celeiros da humanidade e outros economias consolidadas. É necessário realizar um reconhecimento 

geral, sobretudo, do crescimento, que a produção de soja apresenta ao longo dos anos, 

considerando-a numa escala global e também local.  

 Foram coletados dados de produção de soja entre os anos de 1999/00 até 2008/09 dos 

cinco países mais produtores, incluindo o Brasil.  

 Ao observar a Figura 21, que contém a variação histórica da produção anual em 

milhões de toneladas, percebe-se a notoriedade da produção estadunidense com linhas que 

ultrapassam 70 milhões de toneladas do grão em praticamente todos os anos, exceto pela safra de 

2003/04. A produção de soja nos Estados Unidos é bastante significativa, sendo que grande parte do 

que é produzido em território norte-americano não é exportado e, sim consumido. O plantio de 

grãos, não só da soja, neste país é bastante expressivo e tradicionalmente cultivado (Figura 22).  

 

Figura 21 - Notícias jornalísticas vinculadas no The New York Times evidenciando a importância 
da sojicultura para os EUA.  

 
Fonte: Jornal The New York Times (virtual). 
 

 Na maioria dos casos, é exposta a liderança norte-americana no mercado de produção de 

grãos e, consequentemente, seus benefícios em relação à produção de combustível e alimentos. 

Campos (2011, p.2) explica esta supremacia norte-americana, sublinhando que, “[...] em 1949, após 

a Revolução promovida por Mao Tse-Tung, a China saiu do mercado mundial de soja, e assim, os 

Estados Unidos tornou-se, já na safra de 1955-59, o maior produtor mundial deste grão”. Entre os 

países produtores segue, com destaque bastante considerável o Brasil, que apresentou aumento 

anual, notadamente, nas safras de 2002/03 e 2007/08. Na safra 2006/2007, a cultura ocupou uma 
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área de 20.687 milhões de hectares, o que totalizou uma produção de 58.4 milhões de toneladas 

(EMBRAPA, 2010).  

 Neste contexto, é importante salientar que o Brasil começou a aparecer nas estatísticas 

mundiais em 1949 com uma produção, segundo Farias et al. (2009), de 25 mil toneladas. Em 

meados da década de 1950, o país já produzia 100 mil toneladas e, em 1969, superou seu primeiro 

milhão. Fato marcado pela estabilização da soja como cultura de grande importância econômica.  

 Na década de 1970, a produção saltou para 15 milhões de toneladas, já notando que a 

inserção de incremento da produtividade e, também, pela disseminação desta cultura a outras áreas 

do sul do país. Voltando à análise do gráfico da Figura 22, percebe-se que, na safra 2009/2010, o 

Brasil produziu 11 milhões de toneladas de soja a mais em relação à safra de 2008/2009.  

 

Figura 22 - Comparativo entre os cinco principais países produtores de soja. 
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Fonte: Os dados foram obtidos junto ao M.A.P. A (2009) e organizados por Carmello, 2011.   
 

 A produção de soja do Brasil em 2009/2010 foi estimada em um recorde de 68 milhões 

de toneladas (EMBRAPA, 2010). A produtividade média da soja brasileira é de 2823 kg/hectares, 

chegando a alcançar cerca de 3000 kg/ha no estado de Mato Grosso, o maior produtor brasileiro de 

soja. Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior mostram que a soja 

tem uma importante participação nas exportações brasileiras. Em 2006, alcançou US$ 9,3 bilhões, o 

que representou 6,77% do total exportado (EMBRAPA, 2010).  

 Em seguida, pode-se observar a Argentina, com variabilidade parecida com a do Brasil, 

porém com números menores de produção final, explicando sua posição entre os cinco países em 

destaque, sobressaindo-se na safra de 2006/07. Já os números representando a China, quarta na lista 
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dos cinco países destacados na Figura 22, mostram-se bastante descompassados quando se leva em 

consideração, na história, a posição deste país há 70 anos. 

 No início da produção de soja no Brasil, a concentração era praticamente toda 

localizada nos três Estados da região sul do país. Porém, sabe-se que esta leguminosa foi 

introduzida a princípio no estado da Bahia em 1882, contudo, sem sucesso (FARIAS et al. 2009). 

Posteriormente, uma nova tentativa foi realizada no estado de São Paulo com melhores adaptações. 

Entretanto, foi no estado do Rio Grande do Sul que este grão foi mais bem propagado e, em 1980, 

houve forte expansão da cultura para a região Centro – Oeste. 

 Atualmente, o Brasil é o segundo maior produtor de soja no mundo. A produção de soja 

no Brasil, nos dez anos apresentados no gráfico da Figura 23, aumentou em mais de 30 milhões de 

toneladas no intervalo de 2000 a 2010, com flutuações no decorrer da série histórica. A produção de 

soja é considerada líder na pauta de exportações de grãos e geração de dividendos para os estados 

produtores e para o país. 

 O estado do Paraná é o segundo maior produtor de soja do Brasil, ficando atrás apenas 

do Mato Grosso e, em seguida Rio Grande do Sul. Considera-se que o principal produto agrícola na 

pauta de exportações brasileiras presente na região da vertente paranaense da bacia do rio 

Paranapanema é, sem muitos questionamentos e com perspectivas de aumento, a soja. 

 

Figura 23 - Produção de soja no Brasil.  
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Fonte: Os dados foram obtidos do MAPA (2009) e organizados por Carmello, 2011. 
 

 A produção de soja durante os anos de 2000 a 2010 no Paraná e nos 132 municípios 

inseridos total ou parcialmente na vertente sul da bacia do rio Paranapanema mostrou variação 

(Figura 24). Porém, as oscilações da produção de soja para o estado do Paraná são mais evidentes. 

Houve um aumento gradativo, começando no ano de 2000 até 2003. Após este período é verificado 



Análise da variabilidade das chuvas e sua relação com a produtividade da soja na vertente paranaense da bacia do rio Paranapanema 
Vinicius Carmello 

59 

uma queda de produção bruta entre 2004 e 2006. Em 2007 e 2008, os valores apresentaram-se 

maiores, com queda de produção em 2009. Em 2010, os dados de produção de soja são os que 

indicaram os maiores registros. 

 

Figura 24 - Produção de soja no Paraná e na vertente sul do rio Paranapanema (132 municípios). 
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Fonte: Os dados foram coletados junto a SEAB (2011) e organizados por Carmello, 2011. 
 

 As oscilações da produção de soja para o estado do Paraná são mais evidentes. Houve 

um aumento gradativo, começando no ano de 2000 até 2003. Após este período é verificado uma 

queda de produção bruta entre 2004 e 2006. Em 2007 e 2008, os valores apresentaram-se maiores, 

com queda de produção em 2009. Em 2010, os dados de produção de soja são os que indicaram os 

maiores registros.  

  Aparentemente, segundo as Figuras 23 e 24, é possível averiguar um aumento da 

produção de soja no ano de 2003, ao levar em consideração os dados referentes ao Brasil. Isto não 

ocorre para o estado do Paraná, assim como os dados de produção dos 132 municípios presentes na 

verte sul da bacia do rio Paranapanema. Esses aumentos são observados tanto no Brasil, quanto no 

estado do Paraná a partir do ano de 2007. Assim como a queda ocorrida em 2009 e, posteriormente, 

um crescimento visível em 2010.  

 Analisar essa trajetória histórica e, ao mesmo tempo, realizar um comparativo entre três 

ou mais escalas de produção agrícola se faz pertinente para se compreender, de forma articulada, o 

histórico da soja ao longo do tempo e em espaços distintos. Foi possível perceber tais trajetos 

destacando os cinco principais países produtores de soja do mundo e, em seguida, as três escalas 

próximas ao recorte de estudo utilizado nesta pesquisa. 
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3.1 Características ecofisiológicas da planta de soja 
 A descrição da fenologia da soja permite identificar e agrupar os estádios de 

desenvolvimento da cultura e relacioná-los com suas necessidades específicas no decorrer do ciclo 

(NEPOMUCENO et al. 2001). A soja (Glycine max) cultivada em território nacional para a 

produção de grãos é originária da China e de uso milenar na Ásia. Ela foi disseminada no ocidente a 

partir do século XVIII. É uma planta herbácea, com caule híspido, pouco ramificado, com raízes 

num eixo principal e muitas ramificações. Possuem folhas trifoliadas e flores de cor branca, roxa ou 

intermediária, desenvolvem vagens levemente arqueadas que, à medida que se desenvolvem, 

mudam de cor verde para amarelo-pálido, marrom ou cinza, podendo conter de uma a cinco 

sementes (FARIAS et al. 2009).  

 Para Almeida (2005, p.37) “é considerada uma planta anual classificada em grupos de 

maturação, determinados pelo ciclo de vida que pode variar de 70 a 180 dias, contados a partir da 

emergência até a maturação [...]”. Dependendo das condições do ambiente e da variedade do grão, a 

estatura das plantas varia, conforme Farias et al. (2009), sendo o ideal entre 60 e 110 cm, que em 

lavouras comerciais, o tamanho da planta pode facilitar a colheita mecânica e evitar o acamamento. 

Sua floração também varia, já que a soja é uma planta de dias curtos, atrasando seu florescimento 

em dias longos. Atualmente, a soja é plantada fora do seu ambiente de origem natural/característico, 

devido à sua tropicalização.  

 É neste sentido que se pode afirmar que:  

 
em número de dias, esses grupos não são concordantes entre cultivares e entre as 
diversas regiões de adaptação, ou seja, uma mesma cultivar pode atingir diferentes 
ciclos, conforme as condições de manejo e, principalmente, das condições edáficas 
e climáticas entre regiões distintas (ALMEIDA, 2005, p.37). 
 

 Considera-se também, que a adaptação de diferentes cultivares de soja a determinadas 

regiões depende, além das exigências hídricas e térmicas, de sua exigência fotoperiódica 

(CONFALONE; DUJIMOVICH, 1999). Esses mesmo autores expõem que a sensibilidade ao 

fotoperíodo é característica variável entre cultivares, ou seja, cada cultivar possui seu fotoperíodo 

crítico (FC), acima do qual o florescimento é atrasado. Por esta razão, a soja é, como descrito 

anteriormente, considerada cultivo de dia curto. 

 A soja pode ser cultivada sob condições ambientais muito variáveis e, 

predominantemente, sem irrigação. Assim, está sujeita ao déficit hídrico e, dependendo da maior ou 

menor intensidade desse, o desenvolvimento da planta pode ser afetado (CONFALONE; 

DUJIMOVICH, 1999). Atualmente, a Embrapa Soja, localizada em Londrina – PR tem realizado 
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pesquisas com o objetivo de selecionar cultivares ou genótipos suscetíveis e tolerantes às condições 

climáticas adversas, sobretudo, às ligadas à distribuição anual irregular da chuva.  

 É conhecido o fato de que a necessidade de água na cultura da soja vai aumentando com 

o desenvolvimento da planta, atingindo o máximo durante a floração-enchimento de grãos (7 a 8 

mm/dia), decrescendo após esse período (BERLATO; FONTANA, 1999; MATZENAUER et al. 

2003) 

 A necessidade total de água na cultura da soja para obtenção do máximo rendimento 

varia entre 450 a 800 mm/ciclo, dependendo das condições climáticas, do manejo da cultura e da 

duração do ciclo. Estiagens nos meses de janeiro a março são frequentes no estado do Paraná e, 

geralmente, coincidem com o período crítico das culturas de verão (floração e enchimento de 

grãos). Elas têm sido apontadas como fator limitante ao rendimento da soja (BERLATO; 

FONTANA, 1999; MATZENAUER et al. 2003), conforme pode ser observado no esquema da 

Figura 25. 

  

Figura 25 - Limitações da cultura da soja derivadas da atuação climática. 

 
Fonte: EMBRAPA (2006).  
 

 Plantas sob déficit hídrico são afetadas por uma dificuldade na absorção da água, na 

germinação de sementes, no fechamento estomático, na transpiração, na fotossíntese, na atividade 

enzimática, no metabolismo do nitrogênio, dentre outros processos. (AWAD; CASTRO, 1989). A 

maneira exata na qual a escassez de água afeta o crescimento e o desenvolvimento das plantas tem 

sido foco de debates. Há evidências de que o estresse hídrico interfere no crescimento das plantas 

por meio de mecanismos diretos e indiretos que alteram as relações hormonais, nutricionais e de 

formação de carboidratos (KOSLOWSKI, 1968; NEPOMUCENO et al. 1993). 
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 Para reforçar alguns aspectos fisiológicos da soja é necessário levar em consideração os 

dois períodos de desenvolvimento, nos quais a disponibilidade de água é muito importante: a 

germinação-emergência e a floração-enchimento dos grãos (Figura 26). Na germinação, tanto o 

excesso quanto a falta de água são prejudiciais ao estabelecimento de uma uniformidade no estande 

da população das plantas, pois a semente precisa absorver pelo menos 50% de seu peso em água 

para adquirir boa germinação. Durante esse período, o conteúdo de água no solo não deve exceder a 

85% do total máximo de água disponível e nem ser inferior a 50% (EMBRAPA, 2006). 

 No caso da falta significativa de água durante a floração, ocorrem alterações fisiológicas 

na planta, como o fechamento dos estômatos e o enrolamento de folhas e, consequentemente, a 

queda prematura de flores e folhas e o abortamento de vagens; o que, por fim, leva à redução do 

rendimento dos grãos (EMBRAPA, 2006). 

 A soja é bem adaptada à temperatura do ar entre 20ºC e 30ºC, sendo que a temperatura 

ideal para seu crescimento e desenvolvimento é aquela próxima aos 30ºC. A semeadura da mesma 

não deve ser realizada quando a temperatura do solo estiver abaixo de 20ºC, pois a germinação e a 

emergência são prejudicadas. A temperatura do solo, na ocasião da semeadura, pode variar entre 20 

e 30ºC; no entanto, para uma emergência rápida e uniforme, a temperatura ideal é de 25ºC, 

caracterizando, desta forma, a soja como cultura de verão (EMBRAPA, 2006). 

 

Figura 26 - Estádios de desenvolvimento em que se encontra uma planta de soja denominada pelas 
letras V (vegetativo) e R (reprodutivo), detalhando a germinação-emergência e o florescimento-
maturação. 

 
Fonte: Fehr e Caviness (1977). 
 

 O crescimento vegetativo da soja é muito pequeno ou inexistente sob temperaturas 

inferiores ou iguais a 10ºC. Já temperaturas acima de 40ºC possuem efeito adverso na taxa de 

crescimento, diminuem a capacidade de retenção de vagens e provocam distúrbios na floração. 
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Esses problemas são acentuados quando há déficits hídricos (CASTRO, KLUGE e SESTARI, 

2008).  

 Estes mesmos autores mostram que a floração da soja é induzida apenas quando 

ocorrem temperaturas acima de 13ºC. As diferenças nas datas de floração entre cultivares semeadas 

na mesma época podem ser decorrentes da variação de temperatura.  

 Na Figura 27 são representados, dentro dos meses que constituem o período agrícola de 

plantio os seguintes estágios: o desenvolvimento e a colheita da soja, a curva de comprimento dos 

dias e, a incidência diária de luz solar nos períodos de safra de soja. 

  

Figura 27 - Quadro esquemático sobre o período de plantio e desenvolvimento da soja em relação à 
incidência de luz. 

 
Fonte: Castro, Kluge e Sestari (2008). 
 
  A partir disso, nota-se que nos meses iniciais do calendário agrícola da soja (Outubro, 

Novembro e Dezembro), período de plantio, germinação e florescimento há menor incidência de luz 

e os dias são mais curtos. O período do ano em que os dias são muito longos pode contribuir 

fisiologicamente com o desenvolvimento da soja, acarretando num crescimento irregular, 

estimulado-a florescer precocemente (COAMO, 2011). Nos meses de janeiro, fevereiro e março, os 

dias são mais longos e a incidência de luz é direta, contribuindo fisiologicamente para que a planta 

absorva energia para o período de enchimento das vagens e maturação dos grãos. 

 De acordo com Peske e Delouche (1985) a disponibilidade insuficiente de água no solo 

é considerada uma das causas mais comuns da baixa germinação de sementes de soja em várias 
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regiões, uma vez que estiagens são frequentes na época do plantio. Neste período, chuvas, orvalho e 

alta umidade relativa promovem adsorções de água nas sementes, sendo que o sol e a baixa 

umidade relativa fazem com que elas desidratem. As sementes de soja estão constantemente num 

processo de troca de umidade com o ar circundante, procurando o equilíbrio higroscópico. Dessa 

forma, o seu teor de água está em função da umidade relativa do ar e da temperatura do meio 

(AHRENS; PESKE, 1994).  

 Assim, as principais características fenológicas da cultura da soja são importantes  para 

a compreensão das técnicas mais favoráveis ao melhor desempenho da cultura, visto que, a má 

disponibilidade hídrica, durante o período fenológico de crescimento da planta de soja, constitui-se, 

ainda, na principal limitação à expressão do potencial de rendimento da cultura, que, de acordo com 

Nepomuceno et al. (2001), a maior causa de variabilidade dos rendimentos de grãos observados de 

um ano para outro, principalmente, nos estados do sul do Brasil.  

 Nesse contexto, é importante lembrar que para contornar tais percalços, muitos são os 

investimentos, os incrementos e os procedimentos inovadores utilizados cientificamente para se 

alcançar bons rendimentos em prol da demanda da atual agricultura, que é globalizada e 

internacionalizada em redes de comercialização e investimentos financeiros, com bases nas 

exigências básicas à competitividade. São esses fatos que ocorrem hoje com a sojicultura praticada 

no Brasil.  

3.2 O papel do zoneamento agroclimatológico no ordenamento das atividades agrícolas para o 
plantio da soja 
 Para compreender o zoneamento agroclimático num viés geográfico, deve-se considerá-

lo como: 
produto oriundo da investigação sobre as possíveis consequências da atuação e 
dinâmica de sistemas naturais sobre uma superfície que esteja sob domínio de um 
sistema natural criado pelo homem. Da mesma forma, essa dinâmica não se 
restringe apenas ao aumento à fertilidade e movimentos da água no solo, mas 
também aos movimentos atmosféricos, aos processos geomorfológicos e, 
principalmente, às repercussões socioeconômicas ocorridas nas áreas cultivadas, 
em especial nas áreas rurais (WOLLMANN; GALVANI, 2010, p.2). 

  

 Nepomuceno et al. (2001), definindo áreas menos sujeitas a risco de insucessos, devido 

à ocorrência de adversidades climáticas, sublinha que o zoneamento agroclimático constitui-se 

numa ferramenta de fundamental importância em várias atividades do setor agrícola. Para a cultura 

da soja, o zoneamento agroclimático procurou delimitar as áreas com maior aptidão climática para o 

desenvolvimento da cultura, visando à obtenção de maiores rendimento e menores riscos.   

 Em pesquisas realizadas no Centro Nacional de Pesquisa de Soja (CNPSO) – Embrapa, 

Farias et al. (2001) desenvolveram trabalhos objetivando caracterizar o risco de déficit hídrico nas 
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regiões produtoras de soja no Brasil. Para tanto, levaram em consideração o cenário agrícola 

globalizado, associado à competitividade que envolve a produção de grãos. O intuito do trabalho foi 

delimitar áreas menos sujeitas a riscos de fracassos, em razão da ocorrência de adversidades 

climáticas.   

 O resultado da pesquisa foi o mapa de zoneamento agroclimático para a cultura da soja 

no Paraná (Figura 28), a partir dele, nota-se que as áreas favoráveis representam as regiões onde é 

menor o risco de ocorrência de déficit hídrico durante as fases mais críticas. Segundo Farias et al. 

(2001), as áreas desfavoráveis determinam as regiões de alto risco de ocorrência de veranicos 

durante as fases mais críticas da cultura da soja. As áreas intermediárias representam as regiões em 

que o risco é mediano, situando-se entre as duas áreas anteriormente definidas. 

 Porém, os períodos favoráveis não indicam, necessariamente, os períodos de semeadura 

para obtenção dos maiores rendimentos de grãos, mas sim, aqueles em que há menor probabilidade 

de perdas por ocorrência de déficit hídrico. Deve-se salientar, ainda, que se trata de um zoneamento 

de risco climático e não de aptidão. Desta forma, nem todos os municípios favoráveis são aptos ao 

cultivo da soja (NEPOMUCENO et al. 2001). 

 Ademais, para Farias et al. (2001, p.415), “[...] o aumento de eficiência no uso de 

recursos e de insumos, a melhora qualitativa dos produtos agrícolas e a preservação dos recursos 

naturais são desafios da moderna agricultura”. Mas, mesmo sob tais conclusões, os autores 

identificaram que a soja necessita de água em todas as fases do seu crescimento e desenvolvimento, 

sendo que a sua falta não pode determinar se a lavoura terá um bom rendimento ou uma quebra 

expressiva de produção. Para melhor compreender essas colocações, consideram-se auxiliares os 

trabalhos realizados por Cunha et al. (2001), cujo intuito foi fazer o zoneamento agrícola para época 

de semeadura da soja no estado do Rio Grande do Sul (RS).  

 Esse estudo procurou analisar a disponibilidade hídrica versus períodos críticos de 

desenvolvimento, levando em consideração o nível de tecnologia adotado e a variabilidade 

climática do estado para explicar grande parte das flutuações no rendimento de grãos da cultura de 

soja cultivada no estado. Dessa pesquisa resultou a definição de um calendário de semeadura para 

soja no RS, sendo entre 11 de outubro e 31 dezembro. 

 Essa indicação de períodos de semeadura foi baseada, exclusivamente, no critério 

disponibilidade hídrica para a cultura, o que não implica que, necessariamente, todos os municípios 

do Rio Grande do Sul, incluídos nesse zoneamento, apresentem o mesmo nível de potencial de 

rendimento de soja em decorrência de diferenças associadas a outras variáveis de solo e de clima 

(CUNHA et al. 2001).  
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 De forma geral, a região onde se encontra a vertente paranaense da bacia do rio 

Paranapanema possui várias faixas diferenciadas de iniciar o plantio da soja. Praticamente todo a 

área da vertente paranaense da bacia do rio Paranapanema situa-se onde os autores definiram e 

denominaram “intermediário” e, em direção ao centro sul do recorte, notam-se menores 

inadequações em relação à data de plantio da soja.  

 Observando o mapa de zoneamento agroclimático, percebe-se que o melhor período 

para se plantar soja na região, cuja pesquisa vem trabalhando, é a partir do mês de dezembro. Em 

síntese e para concluir essas reflexões, o zoneamento agroclimatológico é a delimitação da aptidão 

das regiões de cultivo quanto ao fator clima em escalas macroclimáticas e regionais. 

   

Figura 28 - Exemplo de zoneamento agroclimático da cultura da soja para nove épocas de 

semeadura, no estado do Paraná, desenvolvido pela EMBRAPA. 

 
Fonte: Farias (2011). 
 

 Ele leva em consideração, além dos elementos do clima, a associação de fatores ou 

critérios, como o solo e o meio socioeconômico, com o intuito de organizar a distribuição das 

culturas economicamente rentáveis, respeitando as características sociais e culturais de cada região, 
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servindo, portanto, de base o planejamento territorial do uso da terra (WOLLMANN; GALVANI, 

2010).  

 

3.3 Chuva e soja: análise dos resultados de pesquisas desenvolvidas por pesquisadores da área  

 Existem muitos trabalhados científicos publicados em periódicos e anais de eventos, que 

objetivaram realizar estudos que compreendam a produção de soja e a relação da chuva, refletindo 

na produtividade final desta cultura.  

  Uma análise da influência da precipitação pluvial na produtividade da soja nas 

condições ambientais da fazenda experimental Gralha Azul da PUCPR foi realizado por Fendrich 

(2003), visando avaliar as condições da relação entre a produtividade da soja e a precipitação 

acumulada da região, verificando a possível necessidade de implantar sistemas de irrigação na 

cultura da soja. O autor constatou que na região de estudo não há necessidade de suplementação 

hídrica, pois, a precipitação regional supre a necessidade da cultura. 

 Fendrich (2003) concluiu que houve disparidades entre a produção do estado do Paraná 

em relação à produção da fazenda experimental Gralha Azul, entretanto, não por consequência de 

chuvas abundantes, normais ou de “déficit” hídrico, e sim, exclusivamente, por questões do manejo 

da cultura da soja. Mariano et al. (2011) mostraram a importância das chuvas para a produtividade 

da soja na microrregião do sudoeste de Goiás. Os autores procuraram analisar os efeitos adversos do 

clima, observados por meio dos anos secos ou chuvosos e suas relações com a quebra das safras ou 

aumento da produtividade da soja no período agrícola de 1978/79 a 2002/03.  

 Os resultados alcançados pelos autores das duas pesquisas evidenciaram que os 

municípios de Perolândia, Portelândia, Serranópolis, Mineiros e Caiapônia tiveram os maiores 

índices (47%, 45%, 33%, 27% e 23% da variação dos rendimentos da soja, respectivamente), 

demonstrando que são significativamente dependentes da variabilidade da precipitação pluvial. Para 

Mariano et al. (2011), o clima, apesar das tecnologias avançadas aplicadas principalmente ao 

cultivo da soja, é considerado como um suporte significativo para a produção do grão nos 

municípios estudados.  

 Para o estado de Goiás, Farias e Assunção (2010) buscaram comprovar a influência da 

variabilidade espacial das chuvas em relação à produção de grãos e concluíram que o clima é fator 

primordial e, a otimização da utilização dos fatores ambientais é essencial para aumentar a 

produtividade das culturas de verão sem que haja aumento nas áreas destinadas a esse tipo de 

cultura, preservando, assim, o pouco que resta do ambiente natural do cerrado. 

 Já para os estados de Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Diniz 

(2009) considerou os eventos climáticos extremos, ocorridos no Brasil em 2008, para analisar suas 
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interferências e impactos na quebra da produção agrícola de algumas culturas sazonais cultivadas 

nesses estados. O autor concluiu que parte da região sul do Brasil vem sendo comprometida ao 

avaliar os eventos extremos associados à falta de chuvas e ao alto déficit hídrico, e suas 

repercussões em culturas de verão, como a soja. No Rio Grande do Sul, o plantio da soja foi 

severamente atingido pela forte estiagem de dezembro/2007 a fevereiro/2008.  

 Em outro trabalho, Furlan et al. (2012) desconsideraram o papel do clima, colocando-o 

como secundário em resultados de estudos realizados no estado de Rondônia. Esses autores 

tomaram como objetivo descrever as variáveis climáticas nos municípios de Vilhena e Cerejeiras e 

quais as relações dessas com a produtividade da soja. Para tanto, utilizaram cálculos de balanço 

hídrico e de correlações, encontrando, no final da proposta, pouca relação entre as variáveis 

estudadas, ligando basicamente os índices de produtividade às técnicas de manejo empregadas.  

 Carmello et al. (2011) buscaram compreender o rendimento de grãos de soja em 

diferentes condições de disponibilidade hídrica no solo. Para tanto, utilizaram dados das safras de 

2005/06 e 2006/07. O objetivo da pesquisa foi compreender a suscetibilidade da soja em relação ao 

déficit hídrico.  Assim, os autores observaram que a diferença entre as médias das duas safras foi de 

7,2%. Na safra 2006/07, as chuvas foram bem distribuídas, resultando em melhor desenvolvimento 

das plantas e, consequentemente, favorecendo rendimentos ligeiramente maiores do que na safra 

anterior.  

 Ao discutir o papel do ritmo climático na produção de soja no sudeste de Mato Grosso, 

Santos (2005) partiu do pressuposto de que o ritmo climático pode ter reflexos tanto diretos sobre o 

rendimento final dos cultivos de soja, influenciando o suprimento das necessidades hídricas, quanto 

indiretas, interferindo na realização das operações agrícolas planejadas pelos agricultores.  

 Os resultados atingidos por Santos (2005) mostraram que são muitas as estratégias e 

tecnologias utilizadas pelos produtores para contornar os efeitos adversos do ritmo climático, 

sobretudo nos sistemas de produção agrícola comercial presentes na região escolhida para o estudo.  

 Vilhena et al. (2012) consideraram a produção de soja no estado do Pará para 

desenvolver uma pesquisa que, além de avaliar a variabilidade climática nas áreas de plantio de soja 

do estado, avaliou também o crescimento da monocultura de soja e a busca de novos locais para o 

seu cultivo na Amazônia. Nesse sentido, o intuito da pesquisa foi analisar a precipitação em um 

pequeno período do ciclo do cultivo da soja. Os autores concluíram que houve precipitação em 85% 

dos dias que constituíram o período observado e, que a chuva se apresenta como principal fator da 

variabilidade na região, em termos espaciais e temporais.  

 Visando contornar os riscos na produção agrícola da cultura da soja, Fraisse et al., 

(2010) em parceria com o Inter-American Institute for Global Change, a Universidade da Flórida e 
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as instituições de pesquisas brasileiras, desenvolveu um projeto, cujo intuito é, conforme seu 

próprio objetivo: reduce production risks associated with climate variability. Essa proposta 

pretendeu levar em consideração os principais componentes da variabilidade climática que atuam 

no sul do Brasil e leste do Paraguai. Os pesquisadores se pautaram no fato de que a variabilidade 

climática, particularmente, a falta ou ao excesso de chuvas é, segundo Fraisse (2010), a major risk 

for soybean production.  

 Considerando que diversos estudos têm mostrado que a variabilidade climática, 

especialmente, a variabilidade interanual da precipitação, é a principal causa da variabilidade dos 

rendimentos e da produção de soja do Rio Grande Sul, Berlatto e Cordeiro (2005) realizaram uma 

pesquisa cujo objetivo foi analisar a influência das variações das chuvas na produção agrícola da 

soja no período de 1950/51 a 2000/01. Os autores puderem concluir que em anos de condições 

pluviométricas favoráveis, o estado produziu perto de 20% da produção de grãos do país. 

Entretanto, a variabilidade de ano para ano é muito grande, atingindo, com elevada frequência, 

níveis de frustração das safras agrícolas.  

 Lermen e Nery (2002) trouxeram à comunidade científica contribuições acerca da 

relação que há entre variabilidade climática, principalmente a pluviométrica e o rendimento de 

grãos, em especial a soja, para o estado do Paraná. Para tanto, buscou-se analisar dados de 

precipitação e de rendimento agrícola no período de 1980 a 1998 e, com isso, os autores 

constataram uma relação significativa entre as duas variáveis estudadas, porém, pouco homogêneas, 

ao considerar o nível técnico inserido em diferentes regiões do estado.  

 Garcia (2004), ao desenvolver uma pesquisa que o intuito foi avaliar a influência 

pluviométrica junto à produtividade de grãos nas cidades localizadas acima do Trópico de 

Capricórnio no estado do Paraná, considerou em suas análises, num período de 13 anos, dados 

climatológicos e de rendimento disponibilizados por órgãos do estado do Paraná. Assim, a autora 

pôde concluir que as safras desenvolvidas em períodos com grande excedente hídrico, desde o 

plantio até o período da colheita, apresentaram rendimentos superiores em relação aos anos com 

menor disponibilidade hídrica.  

 Ao considerar a precipitação pluviométrica como o elemento climático mais irregular 

espaço-temporalmente, foi que Almeida (2000) objetivou em suas pesquisas correlacionar o grau de 

dependência da cultura da soja em relação às chuvas nos anos agrícolas de 1975/76 a 1994/95, no 

estado do Paraná. Nesse trabalho, o autor constatou que as variabilidades interanuais dos 

rendimentos de soja são decorrentes das excepcionalidades climáticas caracterizadas por seca. 

Percebeu-se que o estado do Paraná é menos sujeito a insucessos de produção por adversidades 

climáticas, devido à qualificação técnica dos produtores paranaenses.  
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 Ainda referindo-se ao estado do Paraná, Carmello e Ely (2011) analisaram a 

vulnerabilidade da cultura da soja em cinco municípios da região metropolitana de Londrina – PR. 

Para tanto, os autores buscaram nos dados de produção agrícola e nos dados de precipitação, 

cedidos por órgãos públicos do estado, as bases necessárias para realizar essa pesquisa. Ao término 

do trabalho, concluíram que houve influência significativa em dois anos agrícolas analisados, 

2008/09 e 2009/10, principalmente pela ocorrência de períodos caracterizados como estiagens.  

 Em súmula, percebe-se que o estado do Paraná, assim como o estado do Rio Grande do 

Sul, apresenta algumas das principais pesquisas relacionadas à relação entre variabilidade 

pluviométrica e produção/rendimento da cultura da soja. É possível associar tal evidência ao fato do 

Rio Grande do Sul e do Paraná se caracterizar pelo predomínio de culturas sazonais, sendo 

representativas em ambos os estados. Além disso, considera-se também o fato de nesses estados 

estarem localizados centros de pesquisas, como universidades e demais órgãos do governo, como o 

CNPSO-EMBRAPA, em Londrina/Pr, além de empresas privadas derivadas de incorporações 

nacionais e internacionais.   

 Cabe ressaltar a menor quantidade de trabalhos encontrados que leve em consideração o 

estado do Mato Grosso, sendo que este é o primeiro no ranking dos estados produtores de soja do 

país. Esta constatação baseia-se nas avaliações dos trabalhos para a revisão bibliográfica realizada 

nesta pesquisa.  
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PARTE 4 
CHUVA E SOJA NA VERTENTE PARANAENSE DA BACIA DO RIO 

PARANAPANEMA: Análise dos resultados. 
 

 

 Para iniciar a discussão dos resultados relacionados aos dados de precipitação, foi 

realizado um levantamento das técnicas estatísticas favoráveis para observar a tendência e a 

homogeneidade dos valores de chuva, levando em conta a série histórica de dados. Este tipo de 

análise foi importante para subsidiar a etapa seguinte relacionada à variabilidade anual dos valores 

de chuvas dos períodos determinados pelo calendário agrícola, entre os anos de 1999/00 até 

2009/10, determinando-se os anos agrícolas padrão. 

 Posteriormente, dois anos padrões foram escolhidos para aplicar novas técnicas e, 

assim, elaborar novas análises. Sendo os períodos selecionados, o ano agrícola mais chuvoso e o 

ano agrícola mais seco. A partir disso foi possível aplicar técnicas favoráveis para as interpretações 

dos índices de vegetação, associando-se também, a distribuição espacial dos dados.  

  

4.1 Tendência e ruptura em série de dados de precipitação pluviométrica  

 Foram representados os resultados derivados do teste de tendência (Figura 29) e 

percebe-se que grande parte dos postos pluviométricos mostrou resultados estatisticamente 

insignificantes. Dos 89 postos pluviométricos analisados, 13 mostraram tendência de aumento de 

chuvas dentro da série histórica estudada, representando 14% dos totais de postos pluviométricos. 

Estes são os postos: Amorinha, Arapongas, Caratuva, Centenário do Sul, Fazenda Erechim, 

Fazenda Santa Laura, Jardim Olinda, Jundiaí do Sul, Lajeado Liso, Prata, Santa Fé, Urai e Volta 

Grande e, todos eles estão localizados na porção norte. 

 Os postos pluviométricos que apresentam tendência de aumento das chuvas estão 

localizados predominantemente onde há características climáticas tropicais, conforme descreve 

Mendonça (2000). Observar-se que houve tendência de aumento das chuvas no período de safra 

(estação chuvosa), basicamente na porção tropical. Com isto, levantam-se hipóteses importantes 

referentes à variação dos totais de chuva registrados onde se predominada as características 

tropicais. De forma contrária, com a utilização desse mesmo teste estatístico, foi possível observar 

que não houve postos pluviométricos com registros tendentes à diminuição das chuvas.   

 A partir da fundamentação teórica, Mendonça (2000) salienta que o estado do Paraná 

possui um caráter que pode ser definido como de zona de transição, cujas áreas de características 

climáticas tropicais destacam-se ao norte e, subtropicais em direção à região central e sul do estado. 
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Devido à posição meridional do Paraná em relação ao país, ele é afetado tanto pelas massas de ar 

quentes vindas da Amazônia, quanto pelas massas polares frias e secas vindas do sul.  
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 Já em outra medição foi aplicado o teste de Pettitt (Figura 31). Esse tipo de teste 

estatístico tem como objetivo verificar a homogeneidade dos dados que constituem uma série 

histórica. Além disso, por meio desse teste é possível averiguar períodos em que ocorreram 

oscilações estatisticamente significativas, consideradas como rupturas. A grande contribuição desse 

tipo de teste é a verificação dos níveis de homogeneidade dos dados.  

 Dos 89 postos pluviométricos, apenas três postos apresentaram rupturas na série. Os 

demais se mostram nulos, constatando que os dados são homogêneos, sendo esse um fator positivo 

para a pesquisa. Não há uma tendência espacial em relação aos postos que demonstraram ruptura 

em sua série. É importante salientar, que as rupturas apresentadas nos postos Arapongas (Figura 

30a), Caratuva (Figura 30b), e Legeado Liso (Figura 30c) podem estar relacionadas com outros 

mecanismos, como, por exemplo, o manuseio dos equipamentos, o registrar e a catalogação dos 

dados coletados ou problemas na aparelhagem dos postos pluviométricos.  

 Mesmo considerando que as rupturas ocorridas podem estar associadas a outros 

mecanismos, elas ocorreram entre os primeiros anos da série histórica, sobretudo entre 1999/00 e 

2003/04. Nos postos Arapongas e Caratuva as rupturas ocorreram em 2003/04 e no posto Legeado 

Liso, em 2001/02. Essas rupturas podem ser observadas nos gráficos apresentados a seguir.  

 

Figuras 30a, 30b e 30c - Gráficos mostrando as rupturas e os anos em que ocorreram. 
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Quadro 3 - Análise dos 89 postos pluviométricos pelo teste de tendência de Mann-Kendall e o teste 
de ruptura de Pettitt. 

Testes Estatísticos Rupturas/Tendência 
Positiva (+)

Rupturas/Tendência 
Négativa (-)

Sem tendência/ 
rupturas 

Teste de Pettitt 3 0 86
Teste de Mann-Kendall anual 13 0 76  
Org.: Carmello, 2013.  
 

 O quadro 3 traz uma síntese dos resultados derivados dos testes de Pettitt e Mann-

Kendall, nele pode-se observar a quantidade de postos pluviométricos que apresentaram 

rupturas/tendência positiva (+), rupturas/tendências negativas (-) ou sem tendência/rupturas.  

 Conhecer a variabilidade das chuvas é fator que contribui para o zoneamento 

agroclimático e consequentemente para definir, ou mesmo, reordenar o calendário agrícola da soja. 

Houve variações e aumento das chuvas no período que defini o cultivo de soja no estado do Paraná. 

Puderam-se constatar tendências de aumento das chuvas através dos registros realizados por postos 

pluviométricos localizados na porção tropical, e assim, ao considerar o estado do Paraná uma região 

de transição climática, justifica-se a importância de se levar em consideração este tipo de resultado. 

 Por mais que existam sementes e plantas adaptadas para suportarem as manifestações e 

variações do tempo, há inúmeras variáveis, dentro do universo agrícola, que são dependentes das 

oscilações atmosféricas. Assim, compreender, por exemplo, que os dados de chuva mostraram 

tendência de aumento no período de plantio de soja, é eficaz para criação de políticas de 

desenvolvimento, controle e adaptação da cultura. 

  

4.2 Variabilidade das chuvas para a escolha dos “anos agrícolas padrão” 

 

A partir da técnica do Percentil: 

 Optou-se em realizar a análise da variabilidade das chuvas para os períodos de safra 

agrícola a partir da determinação dos “anos-padrão”, utilizando, para isso, o cálculo do Percentil. 

Assim, ao perceber que houve variações numa condição extrema e que pudessem ser associadas aos 

desvios de produção agrícola, concordando, assim, com a metodologia utilizada por Almeida 

(2000).  

 Definiu-se o uso da técnica do Percentil, após a realização de um comparativo com a 

técnica de Desvio Padrão. Dessa maneira, conclui-se que a técnica do Percentil ressalta com mais 

propriedade os anos extremamente secos e extremamente chuvosos, contribuindo para uma análise 

mais próxima aos extremos, para tanto, foi utilizada uma divisão a partir de cinco classes: dados 

extremamente secos, secos, habituais, chuvosos e extremamente chuvosos. Esses podem ser 
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visualizados no Quadro 4, utilizando-se de cores frias e quentes para demonstrar as variações das 

cinco classes. A partir disso, alguns anos agrícolas se destacaram, sendo eles: 1999/00, 2002/03, 

2003/04, 2006/07, 2008/09, 2009/10. 

 Para se chegar aos resultados representados no Quadro 4, foram contabilizados o total 

de aferições por posto pluviométrico e por ano. Para exemplificar, observa-se no ano agrícola de 

1999/00, que dos 89 postos pluviométricos analisados, 32 aferiram valores agrupados como secos. 

Assim como, os 42 postos pluviométricos desse mesmo ano, que marcaram valores considerados 

pela técnica como as de um ano seco.  

 O ano agrícola de 2002/03 apresentou 59 postos pluviométricos com registros de dados 

considerados, pela técnica do percentil, como chuvosos. Em 2003/04, 56 postos pluviométricos 

registraram dados considerados secos e extremamente secos. 

 O ano agrícola de 2006/07 se sobressai pelas medições, com dados aferidos, mostrando 

um período chuvoso em 45 postos pluviométricos. Em 2008/09, seguindo essa mesma lógica, a 

quantidade de aferições, dentro do que foi delimitado ano seco, chegou a 46 aferições. Já no ano 

agrícola de 2009/10, os postos que mostram período chuvoso e extremamente chuvoso, chegaram a 

88, praticamente 100% dos 89 postos analisados. 

 

Quadro 4 - Quantificação das aferições por posto pluviométrico. 
1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

Ext.
 Seco 32 7 6 1 26 1 7 0 1 17 0

Seco
42 24 37 1 30 16 32 5 12 46 0

Hab
itu

al
14 31 37 17 23 41 37 29 41 21 1

Chuvo
so 1 23 8 59 9 28 12 45 30 5 24

Ext.
 C

huvo
so

0 4 1 11 1 3 1 8 5 0 64

 
Org.: Carmello, 2012. 
 

 Já no gráfico da Figura 32, esses mesmos valores foram postos em porcentagem, no 

sentido de averiguar, nesta mesma lógica, as variações temporais das chuvas. 

 

Anos chuvosos e extremamente chuvosos:  

 O ano agrícola de 2002/03 apresenta 12% dos postos com valores extremos de chuva, 

seguido por 66% dos postos que mostram valores dentro do que foi representado como chuvoso. No 
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ano agrícola de 2006/07, 9% dos postos pluviométricos demonstram valores considerados 

extremamente chuvosos e 51% dos postos apresentam valores que foram classificados como 

chuvosos após aplicação dessa mesma técnica. O ano agrícola de 2009/10, por sua vez, mostrou que 

dos 89 postos pluviométricos, 72% aferiram valores considerados como extremamente chuvosos e 

27% como chuvosos.  

 

Anos secos e extremamente secos:  

 Já em relação a períodos extremamente secos e secos, a partir da técnica do Percentil, 

destacam-se os anos agrícolas de 1999/00, 2003/04 e 2008/09. Em 1999/00, dos 89 postos 

pluviométricos, 35% apresentaram valores extremamente secos e 46% mostram dados que se 

enquadram como seco. Para 2003/04, 17% dos postos pluviométricos mostraram valores extremos 

de seca, e 33% valores considerados como seco. No ano agrícola de 2008/09, 11% dos postos 

apresentaram valores extremamente secos, e 48% foram secos.  

  

Figura 32 - Percentual de aferições de dados por posto pluviométrico indicando anos Secos, 
Habituais, Chuvosos, Ext. Secos e Ext. Chuvosos. 
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 Para concluir a determinação dos anos padrões, é válido destacar que o ano agrícola de 

2009/10 foi o que apresentou maior quantidade de postos pluviométricos cujas aferições mostraram 

valores extremos de chuvas, sendo 72% do total de postos indicando estes valores. O ano agrícola 

de 1999/00 foi o que apresentou uma quantidade maior de postos pluviométricos cujas medidas 

mostram valores extremamente secos, sendo 35% do total de 89 postos analisados. O próximo 

quadro a ser apresentado é uma síntese dos anos agrícolas para todos os postos pluviométricos que 

se destacaram em relação aos períodos de maior ou menor registro de chuva (Quadro 5). 
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Quadro 5 - Variação temporal da pluviosidade no período de safra para a vertente esquerda da 
bacia do rio Paranapanema.  

 
Org.: Carmello, 2012 
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4.3 Distribuição espacial dos totais anuais de chuva: exemplo do ano agrícola seco de 1999/00 

e o ano agrícola chuvoso de 2009/10 

 Ao mesmo tempo em que foram aplicados os testes estatísticos aos dados de 

precipitação, buscou-se também técnicas favoráveis à representação dessas informações. No caso 

das Figuras 33, foram representados os totais anuais de chuva para os dois anos agrícolas padrão 

que apresentaram os maiores e os menores valores de precipitação.  

 O ano agrícola de 2009/10 apresentou os valores mais altos de precipitação, atingindo o 

volume de 1776,4 mm na porção leste da bacia. O menor valor foi de 1047 mm e, segundo a 

localização do posto pluviométrico, encontra-se na porção sudeste da vertente sul da bacia do rio 

Paranapanema. Os menores valores aferidos do ano agrícola de 1999/00 foram de 477,7 mm. Os 

maiores valores foram por volta de 1153,7 mm, observados na fração leste e próximos à porção 

norte dentro da bacia.  
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Figura 33 - Representação dos totais anuais  

 
Org.: Carmello, 2013.  
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4.4 Variação espaço temporal dos índices de NDVI 

  A seca é um constrangimento notável em climatologia, afetando os recursos de água, 

tornando problemático o crescimento da cobertura vegetal e a análise integrada entre clima e 

teledetecção, dentro dos estudos geográficos, assevera a utilização dos dados fornecidos pelos 

satélites meteorológicos renovou completamente os conhecimentos e a compreensão do sistema 

Terra-Atmosfera (DUBREUIL, 2005).  

 Levando esse argumento em consideração, foram comparados os anos agrícolas de 

1999/10 e 2009/10, que foram os anos mais seco e o mais chuvoso da série histórica trabalhada. E é 

exatamente no ponto relacionado ao crescimento da cobertura vegetal, que as análises pretendidas 

foram desenvolvidas. Foram calculados o índice de vegetação (combinação de informações 

procedentes de diferentes bandas espectrais) às datas diferentes, observando-se o estado da 

cobertura vegetal em diferentes momentos do ano, com efeito, a refletância dos vegetais em função 

da estrutura de suas células, fortemente dependente do seu teor de água (DUBREUIL, 2005).   

  A densidade de cobertura vegetal, vistas a partir da variação do NDVI (Normalized 

Difference Vegetation Index) entre 0.02 a 0.92. O NDVI é, segundo Dubreuil (2005, p.93), “[...] o 

índice de vegetação mais correntemente utilizado, permitindo efetivamente destacar a vegetação 

clorofílica utilizando as bandas vermelha e infravermelho próximo (IVP)”.  

 Os níveis de refletância, tanto no ano agrícola de 1999/00, quanto no de 2009/10, 

mostram uma tendência espacial de diminuição em outubro e novembro, sobretudo na porção norte 

dentro da bacia onde predominam características do terceiro planalto paranaense (Figura 34).  

   

1999/00  

 Há uma evidência de diminuição da densidade de cobertura vegetal nos meses de 

outubro a dezembro de 1999. Os meses de janeiro e fevereiro de 2000 apresentam uma melhor 

densidade de cobertura vegetal, porém pouco expressiva ao se comparar com o mês de fevereiro de 

2010, por exemplo. Durante os meses de março e abril, período de colheita da soja, os índices de 

refletância mostram uma diminuição da cobertura vegetal, principalmente no mês de abril de 2000, 

supostamente subsidiado pelo fato de grande parte da soja ter sido colhida ou estar num estádio 

vegetativo bastante avançado.  

 

2009/10  

 Nos meses de outubro e novembro, as imagens do NDVI evidenciam uma diminuição 

da densidade de cobertura vegetal (vegetação clorofílica) comparado aos demais meses. A partir de 

dezembro, as imagens apresentam uma maior densidade de cobertura vegetal, especialmente em 
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dezembro e fevereiro. Nos meses de janeiro, março e abril há uma diminuição da densidade de 

cobertura vegetal, assim como ocorrido na safra de 1999/00.  

 

Relação com o calendário agrícola da soja  

 Em uma análise integrada, relacionando essa comparação dos índices de NDVI com o 

calendário agrícola da soja, é possível realizar uma correlação com os principais períodos críticos 

da cultura. Os meses de janeiro e fevereiro são considerados períodos críticos para o 

desenvolvimento da cultura da soja. Entretanto, segundo os resultados apresentados na Figura 35, 

não se percebe diminuição da vegetação clorofílica.  

  Outubro, novembro e dezembro são os meses, de acordo com calendário agrícola, 

destinados à semeadura da soja. Fato que pode explicar as áreas menos densas em relação à 

cobertura vegetal e, dependendo da data de plantio, janeiro e fevereiro são os meses em que a planta 

de soja alcança seus picos de desenvolvimento, além da fase de floração e enchimento dos grãos. É 

neste período que as plantas de soja precisam de maior abundância de água.  

 Levando em consideração que a soja detém grande parte da área territorial destinada 

para a agricultura, especialmente e exclusivamente neste período do ano, pode-se afirmar que o 

desenvolvimento da soja esteve amparado por uma boa distribuição pluviométrica, sobretudo no 

ano agrícola de 2009/10.  

 O ano agrícola de 1999/00 mostrou menores índices de refletância nos primeiros meses 

do desenvolvimento da cultura e, assim, dependendo da data de plantio da soja, pode ter ocorrido 

comprometimento na fase de emergência e no período vegetativo. Estas afirmações podem também 

ser amparadas pela análise dos dados pluviométricos, que mostraram ser o ano de 2009/10 sendo o 

mais chuvoso no período que esta pesquisa abrange. 
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4.5 Indicadores da variação de produção de soja para o total anual produzido na vertente 

paranaense da bacia do rio Paranapanema 

  A produtividade agrícola da soja foi analisada considerando o desvio de produtividade 

apresentado pelo total produzido pela bacia, o teste de tendência de aumento ou diminuição da 

produtividade da soja entre os municípios e pela espacialização dos grupos de homogeneidade. 

 Esta produtividade da soja apresentou variações anuais e também, variações entre os 

municípios, mostrando perfis distintos quanto à produção de soja. Para iniciar as primeiras análises 

foi preciso realizar o cálculo de produtividade utilizando os dados de produção agrícola e de área 

destinada à cultura da soja. Esse cálculo deriva-se da divisão do total anual da produção de soja do 

município pela área destinada e cultivada com soja.  

 A variação total da produtividade, considerando o total produzido por todos os 

municípios da vertente paranaense da bacia do rio Paranapanema. Neste gráfico (Figura 35) foi 

utilizado o desvio de produtividade para representar a variação anual e, com isso, foi possível 

observar baixas de produtividade nos anos agrícolas de 1999/00, 2004/05, 2005/06 e 2008/09 e, de 

uma forma contrária, os anos que apresentaram números superiores a zero foram 2000/01, 2002/03, 

2006/07, 2007/08 e 2009/10, sendo este último, o que apresentou valores mais expressivos.  

 

Figura 35 - Desvio de produtividade agrícola da cultura da soja a partir do total produzido pelos 
municípios localizados na vertente paranaense da bacia do rio Paranapanema. 
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Fonte de dados: SEAB (2011). Org.: Carmello, 2011. 

 

 Numa relação direta com os resultados dos registros de chuva, percebe-se, mesmo de 

forma incipiente, que a produtividade total da bacia do ano agrícola de 2004/05 não acompanhou a 

tendência mostrada pelos anos agrícolas padrões, sendo que o ano com menores valores de chuva 

foi o de 1999/00. Em contrapartida, verifica-se que no ano agrícola de 2009/10, os desvios de 

produtividade podem estar associados aos valores registrados na análise das chuvas. 
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 A seguir, foi aplicado o teste de tendência ao total anual da produtividade de soja 

registrado pelos 132 municípios inseridos no recorte da vertente.  

 

4.6 Análise da tendência da soja  

 A expansão agrícola e o cultivo da soja no estado do Paraná, incentivado desde a década 

de 1990 pela inserção da soja onde se predominam características do mundo tropical, no caso, 

considerando o norte do estado do Paraná, considerado zona de transição climática. Historicamente, 

essa leguminosa foi introduzida no Brasil pelas regiões subtropicais, porém, nos dias atuais, sabe-se 

que a soja pode ser cultivada sob condições ambientais muito variáveis, já que nas últimas décadas 

essa situação vem mudando. 

  O Paraná vem apresentando desde os anos 90 um vigoroso crescimento em relação ao 

cultivo de soja, tanto de área como de produtividade, fruto de investimentos em pesquisa e 

tecnologia de entidades governamentais e de cooperativas e institutos privados de pesquisa 

(PAULA e FAVERET FILHO, 2000). 

 Na década de 1990, o setor agrícola do Paraná apresentou alterações significativas na 

sua estrutura produtiva, tendo como objetivo aprimorar sua competitividade, refletindo isso na 

década de 2000. Nos anos de 1990, ocorreu uma intensificação tecnológica acompanhada de uma 

concentração fundiária e restrição do crédito fundiária. Verificou-se a expansão da soja e do milho, 

culturas de alta produtividade, em detrimento dos produtos tradicionais e do trigo (REZENDE e 

PARRE, 2003).  

 Campos (2011) destaca que parte da incorporação dessas novas áreas se deve aos 

materiais genéticos produzidos em institutos de pesquisas brasileiros, voltados ao cultivo de soja em 

áreas tropicais.  Assim, este aumento da produtividade agrícola pode estar associado à consolidação 

e implementação dessas técnicas à cultura ao longo desta primeira década de 2000, refletindo no 

aumento da produtividade neste cinturão ao oeste. Um fator contribuinte pode estar também 

relacionado à criação de cooperativas agrícolas que tendem a incentivar a produção em larga escala 

e, consequentemente, o aumento da produção, visando ao aumento das exportações de grãos. Esta é 

uma ambição do estado do Paraná e o mesmo a vem alcançando. Associado a essas variáveis, está o 

incentivo ao desenvolvimento técnico-científico favorável ao desenvolvimento agrícola.  

 A variação da produtividade da soja na década estudada aponta uma área homogênea 

(Figura 38), onde os testes mostraram tendência de aumento nos registros de produtividade ao 

longo da série histórica. Esses resultados podem ser averiguados também na síntese do Quadro 8. 

 A área homogênea, na porção leste, é formada pelos municípios de Carlópolis, 

Congonhinhas, Conselheiro Mairink, Ivaí, Joaquim Távora, Leópolis, Pinhalão, Ribeirão do Pinhal, 
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Salto do Itararé, Santa Amélia, Santo Antonio do Paraíso, São Jerônimo da Serra, Sapopema, 

Siqueira Campos e Wenceslau Braz.  

 Outros dois municípios, Jandaia do Sul e Paranavaí, também mostraram tendência de 

aumento da produtividade, porém esses se localizam em outras porções do recorte de análise.  

  De forma contrária, segundo esse teste, o município de Santo Inácio apresentou 

tendência negativa. Isso quer dizer quer a produtividade da soja diminuiu ao longo da década 

estudada. A resposta pode estar principalmente ao observar o mapa da Figura 36, no qual estão 

espacializados os grupos de produtividade, nota-se que a região de Paranavaí, onde se localiza o 

município de Santo Inácio, está entre aquelas, cujo agrupamento mostrou níveis de produtividade da 

soja historicamente baixos. Essas características mostram uma homogeneidade espacial quanto ao 

cultivo da soja.   

 A tendência negativa apresentada pelo município de Santo Inácio, na região de 

Paranavaí, porção noroeste do Paraná esta relacionada, sobretudo ao perfil agrícola da região onde 

esta localizado.  Nesta região o perfil pedológico se diferencia, há a predominância arenítica do 

solo. Outra característica é apontada por Ramos, Boava e Donato (2011). Estas autoras mostraram 

que existe uma forte influencia dos movimentos de assentado na região, influenciando o perfil 

agrícola da região. Existem de 1 a 10 assentamentos em Terra Rica, São João do Caiuã, Paranacity e 

Nova Londrina, sendo que o município com maior número de assentamentos é Querência do Norte.  

 Além disso, no estado do Paraná, a cultura da cana-de-açúcar ocupa uma área de 380 

mil hectares, com uma produção anual de 31 milhões de toneladas, estima-se um aumento de 

150.000 ha na área plantada com a cultura para os próximos anos. O estado chegará a cultivar a 

cana-de-açúcar em uma área de aproximadamente 530.000 ha (Oliveira et al., 2008 apud Barros et 

al., 2012).  

 De forma geral, o teste foi significativo para mostrar que houve tendência de 

aumento da produtividade da soja para os municípios localizados em um cinturão específico, 

concentrado na porção oeste. Esse tipo de avaliação é importante no contexto geográfico e, para a 

análise das estruturas agrícolas e de suas influências, principalmente em relação ao universo da soja 

que detém responsabilidades nas transformações de áreas agricultáveis, refletindo em demais 

formas de uso do solo, concordando, assim, com Bernardes (2008, p.11) ao afirmar que:  

 
O complexo da soja é posto como aquele responsável pelas 
transformações mais recentes do sistema capitalista no contexto da 
globalização do campo, revalando novas formas de articulação 
espaço/tempo. Tais transformações estão relacionadas, sobretudo ao 
modelo de acumulação, impulsionado pelo progresso técnico-
científico, busca a reprodução ampliada do capital (BERNARDES, 
2008, p.11).  
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 É um processo que ao mesmo tempo em que ocorre em uma escala local, acarreta um 

esquema complexo e denso de transformações socioespaciais regionais e nacionais (CAMPOS, 

2011). Pode-se afirmar quanto aos municípios cujos valores são nulos, que aqueles que mantiveram 

registros de produtividade contínuos ao longo das safras, possivelmente são municípios que 

apresentam certa tradição no cultivo dessa cultura. 

 O Quadro 6 traz a síntese dos resultados encontrados com o uso do teste de Mann-

Kendall. Nele é possível observar a quantidade de municípios que tiveram tendências positivas ou 

negativas.  

 

Quadro 6 - Representação dos resultados do teste de Mann-Kendall. 

Testes Estatísticos Rupturas/Tendência 
Positiva (+)

Rupturas/Tendência 
Négativa (-)

Sem tendência/ 
rupturas 

Teste de Mann-Kendall anual 15 1 116
 

Org.: Carmello, 2013 
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4.7. Estatísticas descritiva e gráfica para os 132 municípios nos anos agrícolas de 1999/00 – 

2009/10 

 A avaliação estatística possibilita observar a variação dos dados (amplitude), tanto em 

relação aos anos, quanto essa mesma variação entre os municípios, considerando os 11 anos 

agrícolas. Assim, elegeram-se os gráficos boxplots (Figura 37), nos quais é possível visualizar a 

distribuição dos dados em cada ano. 

 Estão representados os anos agrícolas e suas respectivas variações nos totais de 

produtividade. A linha horizontal no interior das caixas representa o percentil 50 (mediana), os fins 

da caixa os percentis 25 e 75. Em cada boxplot há também uma linha abaixo do percentil 25 que se 

estende até o menor valor observado para a produtividade, desde que esse não exceda o limite 

inferior.  

  

Figura 37 - Variação da produtividade de soja em relação aos anos agrícolas, no período 1999/00 a 
2009/10. 

 
Org.: Silvestre e Carmello, 2011.  
 

 Por outro lado, a linha acima do percentil 75 vai até o maior valor observado, desde que 

este não exceda o limite superior. Os círculos que aparecem abaixo dessas linhas representam os 

municípios com valores muito discrepantes (outliers) e, que apresentam baixas ou nenhuma 

produtividade para o ano. 

 Numa análise geral do gráfico apresentado, nota-se que os anos de 1999/00, 2003/04, 

2005/06 e 2008/09 foram, segundo a altura dos retângulos, os anos com maiores variações entre os 



Análise da variabilidade das chuvas e sua relação com a produtividade da soja na vertente paranaense da bacia do rio Paranapanema 
Vinicius Carmello 

91 

municípios, com destaque para o ano de 2003/04, em que os municípios apresentaram valores muito 

distintos, ampliando a distância entre a mediana e o percentil 25. 

 Em sentido contrário, outros anos se sobressaem por uma produtividade intermunicipal 

com variações menores, com destaque para o ano de 2009/10, cuja altura do retângulo é 

expressivamente menor que as demais. Essa característica evidencia uma baixa variação e uma 

proximidade dos dados em relação à produtividade final de cada município para esse ano agrícola.  

 Tais afirmações podem ser associadas também nos anos de 2000/01, 2002/03, 2004/05, 

2006/07 e 2007/08. Comparando a distribuição dos municípios em relação ao anos considerados, 

observa-se que o período 2004/05 apresentou o menor valor para a mediana, além do menor 

percentil 75, indicando baixa produtividade para esse período, se comparado aos demais períodos. 

4.8 Agrupamento de acordo com a produtividade média anual relativa ao período 1999/00 a 
2009/10 
 O estado do Paraná possui especificidades que refletem na forma de conduzir as 

atividades no campo. Assim, é importante investigar a distribuição da produtividade da soja em 

relação aos municípios que possuem maior ou menor produtividade, resultado do perfil agrícola e, 

consequência daqueles que possuem maior ou menor tradição no cultivo da mesma. Melo, Fontana 

e Berlato (2004) realizaram o mesmo procedimento na região que se destaca pela maior produção 

de soja, no Rio Grande do Sul, responsável por 90% da produção de soja do estado. Esses três 

grupos de produtividade da soja estão representados no gráfico da Figura 38 e no dendograma 

apresentado da Figura 39. 

 

Figura 38 - Gráficos Boxplots para a produtividade média anual relativa ao período 1999/00 a 
2009/10, considerando os grupos formados pelo método de Ward. 

 
Org.: Silvestre e Carmello, 2011. 
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 Os municípios do primeiro grupo podem ser observados no Box, em que a produtividade 

média anual variou entre 2.0 e 3.0. Aqueles do segundo grupo (P2) mostram uma variação 

ligeiramente maior, porém, a maioria dos municípios, possuiu uma produtividade média anual 

acima dos 2.0. Já no terceiro grupo, a variação é bastante ampla, sendo que os municípios desse 

grupo demonstram uma produtividade média anual abaixo de 1.0.  

 Para se alcançar esses grupos homogêneos, os municípios foram separados e 

uniformizados, conforme descrito no Quadro 7. Nesse quadro, percebe-se a quantidade de 

municípios que foram classificados no grupo P1, o de maior produtividade, sendo, no caso, 106 

municípios; no grupo P2, de produtividade média, 14 municípios e; no grupo P3, com menor 

produtividade, 12 municípios. 

   

Quadro 7 - Estatística descritiva dos grupos formados pela análise de cluster, utilizando-se o 
método de Ward. 

Grupo No de Municípios Média Mínima Máxima 
GRUPO P1 106 2.549 2.011 3.128 
GRUPO P2 14 1.943 1.520 2.796 
GRUPO P3 12 0.578 0.000 1.953 

Org.: Carmello, 2011. 
 

 Além disso, são expostos os valores mínimos, médios e máximos de produtividade cujo 

método Ward determinou para cada grupo. Encontra-se no grupo P1, os municípios que 

apresentaram produtividade média entre 2.011 (kg/ha) e 3.128 (kg/ha). No Grupo P2 estão aqueles 

que, de alguma forma, tiveram sua produtividade média entre 1.520 (Kg/ha) e 2.796 (Kg/ha). Já o 

Grupo P3 constitui-se daqueles municípios que apresentaram média de produtividade entre 0 e 

1.953 (Kg/ha). 

 

4.9 Espacialização da produtividade média anual relativa ao período 1999/00 a 2009/10 e 
discussão do perfil agrícola de três municípios representativos 
 No mapa representado pela Figura 40, foram espacializados os resultados derivados dos 

grupos homogêneos definidos e apresentados pela Figura 38, o dendograma da Figura 39 e o 

Quadro 7. Nota-se uma expressiva predominância dos municípios cuja produtividade é considerada 

alta nas proximidades dos municípios de Ponta Grossa, Castro e Telêmaco Borba, assim como nas 

áreas próximas às regiões de Maringá e Londrina, num total de 106 municípios.  

  Os municípios do Grupo P2 estão na porção leste (maior concentração) e a noroeste 

dentro da bacia, num total de 14 municípios. Estão, neste grupo, cidades, como Paranavaí, 

Jacarezinho, Sapopema, Ribeirão Claro, Ibaiti, Wenceslau Braz, Santana do Itararé, entre outras. O 
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Grupo P3, considerado o daqueles municípios com produtividade baixa ou mínima de soja, 

agruparam-se basicamente na porção próxima ao município de Paranavaí, contabilizando um total 

de 12 municípios, representados por cidades, como Loanda, Nova Londrina, Diamante do Norte, 

Guairaça, Quatiguá, Santo Inácio, entre outros.  

 Os resultados que mostraram a variação interanual da produtividade agrícola entre as 

safras, tanto aqueles relacionados ao desvio de produtividade agrícola da cultura da soja, quanto os 

testes de tendência mostraram um descompasso na série histórica. Porém, verificou-se que há um 

padrão ao considerar a distribuição espacial desses municípios entre os três grupos de produtividade 

(Grupos P1, P2 e P3).   

 Assim, considerando os resultados obtidos através do agrupamento dos municípios, se 

faz importante verticalizar parte das análises, levantando variáveis inerentes às áreas destinadas à 

agricultura de cada município. Isso é importante, considerando que há diferenças físicas, 

relacionadas às características pedológicas e geomorfológicas, por exemplo, e sociais, como aquelas 

relacionadas ao manejo e acesso à técnica. Estas características são expressivas e estão diluídas nos 

padrões de conduzir as atividades no campo.   

 Para isso, foi escolhido um município representativo de cada grupo de produtividade 

para levantar indicadores que possam diferenciar e alicerçar os resultados provenientes das análises 

estatísticas que se encontram tanto nesta sessão, quanto na sessão seguinte. Tal eleição baseou-se 

nos dados do Censo agropecuário de 2006, disponibilizado pelo IBGE.  

 A Tabela 2, por exemplo, mostra uma série de variáveis inerentes às atividades no 

campo, como a média de área plantada com soja, considerando os dez anos; a área total dos 

municípios; a área total destinada à agropecuária; a porcentagem de área destinada à cultura da soja; 

o resultado do agrupamento; a quantidade de estabelecimentos agropecuários por municípios; os 

tipos de uso e; etc.  

 Nas informações distribuídas nesta tabela é possível notar diferenças nas estruturas 

fundiárias dos municípios escolhidos. Nota-se que o município de Ibaiti, mesmo apresentando uma 

área total destinada à agricultura inferior cerca de 40 mil hectares se comparado com Ponta Grossa, 

possui um número maior de estabelecimentos agropecuários. Isso leva a possíveis interpretações 

acerca da área total dos estabelecimentos agropecuários nos dois municípios, levando a crer que 

Ibaiti possui quantidade superior de propriedades de menor porte, considerando as divisões.  

 Apresentar propriedades rurais de menor porte pode refletir nas formas e no tipo de 

cultura que estão sendo cultivadas. Moro (1995) mostra que depois do café, a cultura da soja e do 

milho sucederam a monocultura comercial da paisagem agrícola do Paraná e que esse tipo de 

cultura necessita de áreas de terra bem superiores àqueles das pequenas e médias propriedades.  
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 O autor acrescenta ainda que a característica das propriedades que possuem tradição no 

cultiva da soja, reflete nos resultados oriundos da relação da área destinada à cultura da soja com a 

área dos estabelecimentos agropecuários – área total agrícola (Figura 40).  Ibaiti e Santo Inácio 

apresentam uma relação pouco significativa entre essas duas variáveis, se comparado com Ponta 

Grossa. Em média, esses municípios destinam 6% e 5%, respectivamente, do total da área agrícola 

para a produção de soja, sendo que Ponta Grossa destinou em 2006, 53% (Figura 40).   

 
Tabela 2 - Municípios determinados como representativos para análise decendial de precipitação, 
de correlação estatística e algumas características fundiárias.  

Município Ibaiti Ponta Grossa Santo Inácio 
Grupo de 

produtividade 2 1 3 

Número de 
estabelecimentos 

agropecuários 
1566 1522 288 

Área total destinada à 
agricultura 62.697 ha 104.586 ha 27.523 ha 

Área total do município 90.023 ha 202.570 ha 30.849 ha 
Média de área total 
plantada com soja 3817 ha 55929 ha 1422 ha 

Relação da média da 
área destinada para 
soja com a área dos 

estabelecimentos 
agropecuários 

6% 53% 5% 

Demais usos: Matas, 
florestas e reservas (ha) 12.883 ha 38.296 ha 1.294 ha 

Fonte: Censo Agropecuário 2006 
Org.: Carmello, 2013 
 
Figura 41 - Relação da área destinada à cultura da soja com a área total destinada aos 
estabelecimentos agropecuários por município em 2006. 
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Fonte: Censo Agropecuário 2006. Org.: Carmello (2013) 
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  Há um maior número de propriedades agrícolas de grande porte em Ponta Grossa e, 

consequentemente, uma tradição pelo cultivo de lavouras temporárias, como a soja e o milho, 

corroborando as afirmações de Moro (1995). Consultando outros produtos agrícolas cultivados nos 

municípios e registrados pelo Censo agropecuários de 2006, como, por exemplo, a cana-de-açúcar e 

a mandioca, é possível verificar que Ibaiti apresentou uma produção total de cana-de-açúcar 

superior a Ponta Grossa e Santo Inácio (Figura 41a).  

 Já em relação à produção de mandioca, nota-se que Ponta Grossa apresentou uma 

produção total consideravelmente superior em 2006, acima de 500 (t), seguido por Ibaiti, 

aproximadamente 200 (t) e Santo Inácio, com pouco mais de 60 (t) (Figura 41b).  

 A cana-de-açúcar não apresenta expressividade em Ponta Grossa, sendo o terceiro 

município, entre os pesquisados, com a menor produção total em 2006. Assim, ao considerar que 

tanto a soja quanto a cana-de-açúcar são cultivos associados à monocultura, percebe-se que Ponta 

Grossa possui uma tradição maior quanto à soja. Isso é comprovado pelo grupo de produtividade de 

soja, o qual este município agrupou-se, sendo aquele de maior rendimento. Desta forma, é possível 

que esta característica seja resultado da área onde Ponta Grossa está localizada, assim como Ibaiti.  

 Os dados de produção de mandioca podem indicar que no município de Ponta Grossa 

não são encontrados apenas produtos destinados à exportação e relacionados à monocultura, como a 

soja e o trigo, por exemplo. Isso pode ser justificado pelo fato do município possuir uma vasta área 

territorial, refletindo diretamente na quantidade de área destinada às praticas agrícolas, embarcando 

diferentes culturas, tanto relacionadas ao agronegócio, quanto à produção familiar e às pequenas 

propriedades.  

  

Figura 42 - Produção em toneladas de cana-de-açúcar. 41b Produção em toneladas de mandioca 

Fonte: Censo Agropecuário, 2006. 
Org.: Carmello, 2013.  
 
 Um dos dados que podem ser coletados no Censo agropecuário disponibilizado pelo 

IBGE é o da quantidade de estabelecimentos que possuem maquinário do tipo trator (Figura 44a). 



Análise da variabilidade das chuvas e sua relação com a produtividade da soja na vertente paranaense da bacia do rio Paranapanema 
Vinicius Carmello 

98 

Com esse tipo de variável é possível observar quais municípios possuem maior acesso a fatores que 

agilizam o manejo e as atividades agrícolas. Espera-se que a quantidade de tratores, por exemplo, 

acompanhe a quantidade de propriedades agrícolas. Entretanto, se comparar Ibaiti e Ponta grossa 

notam-se as diferenças. Conforme a Tabela 2 (p. 87) Ibaiti possui 1566 propriedades agropecuárias 

e Ponta Grossa, 1522 e mesmo com um número superior de propriedades agrícolas, Ibaiti possui 

apenas 11% delas com tratores, sendo que 35% dos estabelecimentos agrícolas de Ponta Grossa 

possuem acesso a esse tipo de maquinário e, em Santo Inácio são 26%. Quando se incorpora ao 

processo de produção agrícola os insumos (máquinas) há um rápido incremento de produtividade, e 

consequentemente, uma destruição da economia natural, ou seja, a técnica passa a controlar a 

natureza (CAMPOS, 2011, p.168).  

 Moreira (2007) considera que a enxada e o arado, por exemplo, fazem um todo em 

ambientes com o cultivo de culturas diversas, em regiões distintas do globo, sobretudo, as de cunho 

familiar: assim como o trator, que perante a agricultura moderna, faz um tudo em cultura 

especializadas, desde o começo da agricultura industrial até os dias atuais. Dessa maneira, é 

inerente relacionar a maior quantidade de tratores, sendo este um dos indicadores para entender o 

tipo de manejo do local, com propriedades grandes que direcionam sua produção ao mercado 

externo, priorizando as monoculturas sazonais. Paulino (2011) mostrou que a pequena propriedade 

é tida como reduto da baixa produtividade e da incapacidade de produzir em escala compatível com 

as demandas do mercado, resultante do baixo investimento do Estado.  

 Para este tipo de observação, leva-se em consideração o fato de Ibaiti apresentar uma 

quantidade mais elevada de pequenas propriedades agrícolas, conforme mencionado anteriormente. 

Nesse município há um número elevado de propriedades em uma área reduzida destinada à 

agricultura (62.697 hectares), se comparado com Ponta Grossa. Assim como já descrito, Ponta 

Grossa possui 104.586 hectares destinados à agricultura, porém com menor quantidade de 

propriedades agrícolas e com maiores investimentos em construções e benfeitorias, assim como 

quantidades de tratores. 

 As características agrícolas relacionadas ao município de Ponta Grossa, juntamente com 

o resultado do agrupamento onde grande parte dos municípios apresentou produtividade alta de soja 

(Grupo P1), somado aos resultados de tendência de aumento da produtividade em 15 municípios, 

podem ser reflexos do desenvolvimento técnico e dos investimentos do Estado em prol de 

articulações e interesses visando resultados que estejam relacionados aos complexos 

agroindustriais. Campos (2011) defende que este perfil da agricultura depende diretamente do 

desenvolvimento do setor industrial, de máquinas e equipamentos, com interesses do Estado que 

passou a representar interesses agrários, industriais e financeiros.  



Análise da variabilidade das chuvas e sua relação com a produtividade da soja na vertente paranaense da bacia do rio Paranapanema 
Vinicius Carmello 

99 

Figura 43 - número de estabelecimentos agropecuários com tratores. 41b: número de 
estabelecimentos agropecuários que realizaram construções e benfeitorias no ano de 2006 

Fonte: Censo Agropecuário 2006. Org.: Carmello, 2013. 
 
 Outra variável apresentada mostra o número de estabelecimentos agropecuários que 

realizaram construções e benfeitorias3 em suas estruturas físicas (Figura 41b). Das 1522 

propriedades agrícolas em Ponta Grossa, cerca de 70% realizaram algum tipo de benfeitoria ou 

construção, em Ibaiti, 52%. Mesmo localizado no grupo P3 de produtividade agrícola (Figura 40), 

Santo Inácio mostra que 69% das propriedades localizadas em seus limites receberam algum tipo de 

benfeitoria.  

 Os investimentos no campo, por vezes, associam-se às formas desiguais de distribuição 

de renda, relacionadas a interesses políticos e econômicos. A modernização do campo é um 

processo “doloroso”, justamente porque as relações de produção no meio rural privilegiam, 

sobremaneira, as frações do capital monopolista e em menor notoriedade, os pequenos e médios 

(MORO, 1995).  

 Com isso, tudo indica que Santo Inácio possui outra dinâmica quanto à agricultura, 

assim como os demais municípios do Grupo P3 de produtividade agrícola. Os municípios deste 

grupo, tomando base por Santo Inácio, mesmo com investimentos no campo, (69% de propriedades 

que receberam algum tipo de interferência benéfica e com 26% da propriedade com tratores), não 

apresentam expressiva produtividade quanto à cultura da soja.  

 É importante ressaltar que o município de Santo Inácio foi o único que apresentou 

tendência de diminuição da produtividade de soja no período da década estudada, (ver mapa Figura 

36). No mesmo sentido, Santo Inácio não possui expressividade, por exemplo, com a produção de 

cana-de-açúcar, conforme questionado anteriormente. 

 Considerando as duas variáveis (tratores e construções/benfeitorias), conclui-se que 

Ibaiti, mesmo apresentando um número superior de propriedades agrícolas, porém com indicadores 

                                                             
3 Os tipos de benfeitorias não são especificados pelo IBGE. 
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que mostram serem propriedades de pequeno e médio porte, registrou a menor relação tratando-se 

das duas variáveis mencionadas, sobretudo a de número de tratores.  

 Quando se trata da análise dos dados que mostram a quantidade de pessoas ocupadas 

com atividades no campo nos três municípios (Figura 42), é possível notar que a tendência segue o 

mesmo padrão das demais variáveis, com Ponta Grossa registrando o maior número, tratando-se do 

dado único e Santo Inácio com o menor índice, intermediado por Ibaiti.  

   

Figura 44 - Pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários. 
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Fonte: Censo Agropecuário 2006. Org.: Carmello, 2013 
 
 A diferença entre Ponta Grossa e Ibaiti é de 1178 pessoas. Porém, se comparar 

proporcionalmente o número total da população de cada município com o total de indivíduos 

ocupados com atividade agrícolas (Figura 43), verifica-se que 2% da população de Ponta Grossa, 

entre aqueles que residem no urbano e no rural, trabalham no campo, já em Ibaiti, essa porcentagem 

é de 14%. Esta relação pode ser observada nos gráficos seguintes. 

 O desenvolvimento de técnica, ciência e informação foi e está sendo determinante para 

a expansão da soja nos territórios agrícolas do estado Paraná, ao mesmo tempo em que cria cidades, 

novos objetos aparecem no espaço, outros mantêm a forma. Mas, muda a função, novas relações 

sociais são originadas, ações das empresas multinacionais e nacionais se materializam, na maioria 

das vezes, expulsando o pequeno produtor e ressignificando as funções dos fluxos e fixos dos 

lugares (CAMPOS, 2011).  

 O município de Ponta Grossa é o maior em relação à área territorial administrativa, 

assim como, à quantidade que destina para a agricultura, ao número de propriedades que possuem 

tratores (35%), ao número de estabelecimentos que realizaram benfeitorias/construções (70%). 

Porém, ele não se destaca quanto à quantidade de estabelecimentos agropecuários, indicando a 
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grande quantidade de propriedades de grande extensão e da quantidade de pessoal ocupado com as 

atividades agrícolas.  

 

Figura 45 - Relação entre o total da população residente por município e do pessoal ocupado em 
estabelecimentos agropecuários. 
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Fonte: Censo Agropecuário (2006) e Censo populacional (2010).  
Org.: Carmello, 2013  
  

 Esses indicadores remetem a uma agricultura mecanizada, de custo elevado e voltada à 

monocultura, mostrando, assim, a mecanização e, depois, a tecnificação do mundo rural contribuem 

certamente para a queda da participação da população rural (SANTOS e SILVEIRA, 2001 apud 

CAMPOS, 2011). Paulino (2011) concluiu que ao contrário do que se proclama, e se executa em 

termos de políticas territoriais para o campo, são exatamente os pequenos estabelecimentos os mais 

produtivos e os que mais geram empregos. É válido salientar que esta relação se dá considerando o 

tipo e a forma de conduzir as atividades no campo, assim como o tipo de cultura que é cultiva.  

 Não se deve generalizar este mesmo perfil e atribuir estas mesmas características aos 

demais 105 municípios presentes no Grupo P1, pois cada um possui suas especificidades 

geográficas. Entretanto, conforme a metodologia adotada, ao elencar Ponta Grossa como 

representativa e, considerando as variáveis elencadas para caracterizar seu perfil agrícola, percebe-

se que para uma alta produtividade de soja é praticamente inerente possuir investimentos, 

mecanização, manejo, sobretudo, em grandes propriedades, em uma relação indissociável aos 

complexos agroindustriais (SORJ, 1980).  

 Ibaiti, se comparada à Ponta Grossa, destaca-se por apresentar maior quantidade de 

propriedades destinadas à agricultura, porém em uma área municipal reduzida. Ibaiti, ainda, possui 

a menor relação de tratores por propriedade (11%), a menor relação dentre os três municípios, 

considerando os investimentos em benfeitorias/construções e, a maior relação quando se trata da 

porcentagem de pessoas que trabalham ou se ocupam com atividades agrícolas (14%). Nota-se, 
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também, que em Ibaiti o número total de produção de cana-de-açúcar é consideravelmente superior 

aos demais, mostrando um perfil diferente de Ponta Grossa.  

 O município de Santo Inácio, representativo para o Grupo P1 de baixa produtividade de 

soja, apresentou, na maioria das vezes, menores valores, considerando as principais variáveis 

retiradas do censo agropecuário. Isto pode ser justificado pela extensão territorial deste município, 

sendo o menor entre os três. Lembrando que este município é aquele que apresentou tendência de 

diminuição da produtividade.  

 Inerentes às esses dados levantados estão a chuva e consequentemente suas variações no 

tempo e no espaço, tornando-se protagonistas, ou não, dentro dos três grupos de produtividade. 

Cada grupo pode responder de uma determinada forma às variações das chuvas. Por exemplo, se 

considerar o município de Ponta Grossa, representativo para do Grupo P1, é possível notar 

diferenças no perfil fundiário/agrícola se comparado a Ibaiti e Santo Inácio. 

 Não se deve generalizar e deixar as especificidades que cada município provavelmente 

apresenta. Entretanto, é necessário partir de um exemplo concreto para gerar discussões. Assim, ter 

levantado alguns indicadores que mostrassem o perfil agrícola de cada região, por meio de um 

município representativo de cada grupo de produtividade, foi bastante importante.  

 Mediante cada dado analisado, somado à teoria levantada acerca das estruturas 

agrofundiárias/agroindustriais do Paraná, com as contribuições de Moro (1995), Campos (2011) e 

Paulino (2011), foi possível verificar diferenças significantes no perfil agrícola e interesses 

econômicos distintos ou controversos dissolvidos em cada município. O importante é ater-se ao fato 

que isso vai além dos grupos homogêneos de produtividade, vai além dos municípios desprovidos 

ou não de investimento públicos para o desenvolvimento rural, isso remete, sobretudo, aos 

proprietários de terras e aos produtores agrícolas. 
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PARTE 5  
CHUVA E SOJA: Análise da relação entre as variáveis  

   
 Foram mostrados os testes e as análises aplicadas às variáveis chuva e soja 

separadamente. Foi possível observar que os dados de chuva variaram no tempo e são distribuídos 

espacialmente diferenciadamente. Isto é justificado pelo dinamismo e pelas flutuações dos sistemas 

atmosféricos associados às formas distintas de relevo e geomorfologia, com consequências e 

repercussões no espaço geográfico e no território agrícola.  

 No caso da produtividade agrícola da soja foi notável a sua variabilidade cujos dados se 

apresentaram, tanto em relação aos anos agrícolas quanto em relação aos municípios, inseridos total 

ou parcialmente nos limites da bacia. Existem municípios em que a produtividade da soja é mais 

elevada, como o que foi avaliado em Castro, Ponta Grossa, R. M. de Londrina e Maringá, e existem 

áreas nas quais a produtividade da soja é inexpressiva, podendo ser exemplificadas pelos 

municípios localizados próximos ao curso do rio Paranapanema e as regiões de Loanda, Paranavaí, 

Terra Rica, Santo Antonio do Caiuã e Santo Inácio.  

 As correlações entre as duas variáveis foram objetivos desta pesquisa e se revelou como 

um grande desafio. 

 Em uma análise geral e avaliando os dados do Quadro 4 (pg. 68) e Quadro 5 (pg. 70) e 

do gráfico da Figura 38 (pg. 81), é possível verificar que o ano agrícola 2009/10, considerado como 

extremamente chuvoso, apresentou a maior produtividade observada para todo o período 

considerado, assim como os anos chuvosos de 2002/03, 2006/07 e 2007/08 que apresentaram bons 

resultados agrícolas. O ano de 2000/01 foi considerado um ano habitual e com uma boa 

produtividade, quando comparado com outros anos habituais como 2004/05 (pior produtividade 

entre os municípios) e 2005/06.  

 Os anos 1999/00, 2003/04 e 2008/09 foram considerados secos e extremamente secos e, 

em relação aos dados de produtividade apresentaram baixas. Ainda nesta parte, serão apresentadas 

as análises de correlação realizadas para melhor entender as relações entre a precipitação observada 

e a produtividade nos anos agrícolas restantes.  

 Este fator é importante para medir os níveis de dependência entre a variável soja em 

relação à chuva. Tal fator poderia determinar coeficientes, considerando outros aspectos, como o 

nível tecnológico e o manejo, inerentes à produção agrícola, sobretudo, da sojicultura. Outro fato 

que se deve levar em consideração é que a época de ocorrência da chuva pode ser prejudicial 

dependendo do estádio de desenvolvimento da planta e, isso pode ter ocorrido em 2004/05. 
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 De forma superficial, conforme as faixas de classificação dos totais de chuva, observou-

se que a produtividade da soja, em alguns anos agrícolas específicos, seguiu as variações dos 

registros de chuva (Quadro 5), porém foi pouco evidente em outros. Entretanto, para alicerçar 

devidas interpretações, é importante a utilização de técnicas favoráveis para melhor compreender se 

realmente as variáveis apresentam dependências, mesmo sabendo que o clima exerce grande 

influência na produtividade final de safras agrícolas.  

 Assim, nesta etapa da pesquisa, optou-se em seguir duas formas de correlação. O 

objetivo da primeira é verificar o acúmulo decendial das chuvas registradas em três postos 

pluviométricos específicos localizados nos municípios de Ibaiti, Ponta Grossa e Santo Inácio.  

 O intuito é realizar um comparativo com o calendário fisiológico da cultura da soja, 

destacando o período crítico para o desenvolvimento fisiológico da soja e, assim, observar se 

houveram fases inapropriadas para o desenvolvimento da cultura, sobretudo, no período crítico e se 

são esses os fatores responsáveis pela diminuição da produtividade agrícola nos anos padrões e no 

ano com a maior variação.  

 Foi verificado que o ano agrícola que apresentou maior variação na produtividade de 

soja foi o de 2003/04 (Figuras 35), entretanto, esse mesmo ano, conforme citado anteriormente, não 

é o mesmo classificado como padrão seco. Entretanto, na análise dos dados pluviométricos 

acumulados em decêndios, na Figura 44, nos três postos selecionados, representativos dos 

municípios de Ibaiti, Ponta Grossa e Santo Inácio, é possível observar no mês de janeiro, um 

decêndio extremamente seco registrado nos três postos pluviométricos. 

 Conforme a parte da fundamentação teórica que tratou das características fisiológicas da 

planta de soja, viu-se que estiagens nos meses de janeiro a março são frequentes no estado do 

Paraná e, geralmente, coincidem com o período crítico das culturas de verão (floração e enchimento 

de grãos). Esse período tem sido apontado como fator limitante ao rendimento da soja (BERLATO 

e FONTANA, 1999; MATZENAUER et al. 2003).  

 Analisando os decêndios do ano agrícola de 1999/00, notam-se períodos cujos registros 

de chuva mostraram valores considerados secos e extremamente secos nos meses de outubro, 

novembro, março e abril dos três postos. Os decêndios chuvosos foram nos meses de janeiro e 

fevereiro, em todos os três pontos.  

 Os dados de chuva do ano agrícola padrão de 2009/10 mostram períodos secos e 

extremamente secos em decêndios dos meses de fevereiro, março e abril nos postos de Ponta Grossa 

e Santo Inácio. Os registros do posto pluviométrico localizado no município de Ibaiti mostram 

decêndios chuvosos e extremamente chuvosos.  
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  Este decêndio em janeiro de 2003/04 contribuiu para a redução da produtividade da 

soja. Esta ideia é sustentada por Fürstenau (2004) onde mostrou que houve diferenças significativas 

entre as safras de 2002/03 e 2003/04. Em 2003/04, houve uma euforia gerada com o volume de 

produção de soja da safra de 2002/03, aliada aos preços remuneradores recebidos pelos produtores 

brasileiros, estimulou o aumento da área plantada na safra 2003/04. Os preços praticados no 

mercado internacional foram os melhores desde 1997 e, contribuíram para a capitalização dos 

agricultores, permitindo a utilização de maior tecnologia.  

 Essa motivação foi reflexo da safra de 2002/03 e provocou um alto investimento do 

Estado e dos produtores de soja, além da ampliação da área destinada à produção de soja. 

Entretanto, conforme Fürstenau (2004), no decorrer do desenvolvimento da lavoura, foi ficando 

claro que as previsões iniciais não haviam considerado que o recorde de produção de soja em 

2002/03 ocorreu em um ano em que as condições climáticas foram extremamente favoráveis a essa 

cultura em todas as regiões produtoras do sul.  

 Em contrapartida, a safra de 2003/04 sofreu com o fenômeno oposto, ou seja, a 

estiagem. Esse episódio afetou a metade sul da Região Centro-Oeste e o mesmo ocorreu no Paraná 

e no Rio Grande do Sul — no Paraná, as perdas com a estiagem em meados de março eram 

contabilizadas em 14%, enquanto, no Rio Grande do Sul, já chegava a 33% (FÜRSTENAU, 2004).  

 O que se percebe é que houve bastante otimismo por parte do Estado e dos produtores 

de soja, decorrente da produção bem sucedida da safra agrícola de 2002/03 para com a safra de 

2003/04. Entretanto, mesmo com todo o investimento não foi possível garantir o sucesso da safra de 

2002/03, justamente pelas condições do tempo atmosférico que se diferenciaram.   

  A segunda forma de correlação dos dados está baseada, conforme a metodologia, na 

utilização de técnicas estatísticas dentro do software XLStat®. Esse procedimento, assim como os 

testes de tendência e ruptura, foi desenvolvido durante parte do estágio de pesquisa no exterior. 

Além do aprendizado da técnica, foi possível encontrar resultados que são considerados 

significativos e, mesmo que isso seja inerente, sobretudo no mundo tropical, é importante para se 

compreender os níveis de correlação e determinação.   

 Falcão (2012) explica que a correlação entre duas variáveis num contexto de séries 

temporais mede o grau de concordância relativamente ao sentido da evolução dos valores 

assumidos por cada variável ao longo do tempo. 

 Os testes de correlação foram realizados utilizando o coeficiente de Kendall e aplicado 

em 62 municípios, considerando os dados de precipitação e produtividade. Os resultados foram 

significativos em 12 municípios e podem ser observados na Tabela 3 e no mapa da Figura 45, onde 

foram representados cartograficamente. 
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Tabela 3: Municípios com resultados significativos a partir do teste de Kendall.  

Município e posto Coeficiente de 
correlação 

Kendall 

Coeficiente de 
determinação 

Kendall % 

p-valor Grupo de 
produtividade 

(Figura 41) 
Cambara 0.514 26% 0.034 P1 
Castro 0.661 43% 0.006 P1 
Japira 0.574 33% 0.018 P2 
Leópolis 0.477 22% 0.050 P1 
Lupianópolis 0,722 52% 0.003 P1 
Ortigueira 0.496 24% 0.046 P1 
Ribeirão Claro 0.506 25% 0.044 P2 
Santa Amélia 0.587 34% 0.015 P1 
S. Antonio da 
Platina 0.587 34% 0.015 P1 

Sapopema 0.477 22% 0.050 P2 
Tibagi 0.648 42% 0.007 P1 
Uraí 0.709 50% 0.003 P1 
Org. Carmello, 2013 
 
 A representação cartográfica dos resultados mostrou uma concentração de pontos, cujas 

correlações foram significativas em uma determinada região, na porção leste dentro da bacia 

(Figura 45). Os maiores resultados de dependência foram em Uraí, Lupianópolis e Santo Antonio 

da Platina, todos esses municípios apresentam resultados estatisticamente significativos (Tabela 3). 

 Os pontos vermelhos representam os resultados estatisticamente significativos. Estes 

indicam os municípios cuja chuva pode ser um atributo de insumo à produtividade numa relação 

que vai de 22% a 50% de dependência. Sendo que nos demais 50 pontos, essa relação não foi 

considerada estatisticamente significativa. Abaixo, segue um quadro síntese com os testes aplicados 

e os resultados encontrados (Quadro 8).  

 

Quadro 8 - Síntese dos resultados de correlação para 62 municípios.  
Teste 

Estatístico – 
Correlação 

Municípios Variáveis Correlações 
significativas 

Correlações 
insignificantes 

Teste de 
Kendall 62 2 12 50 

 

 Os resultados de correlações dos dados de precipitação e produtividade da soja de Ibaiti, 

Ponta Grossa e Santo Inácio, municípios representativos da sessão anterior, não apresentaram 

significância nesse tipo de teste e, assim, não estão presentes nessas discussões.   

 É importante salientar que os níveis de correlação dependem muito das variáveis 

envolvidas. No caso dos testes de coeficiente de Kendall, os resultados estatisticamente 
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significativos são aqueles cujo p-valor apresentou-se abaixo de 0.05. Os coeficientes de 

determinação apresentados pelos municípios mostram uma correlação, conforme descrito 

anteriormente, entre 22% a 50%, sendo esses resultados fatores importantes para indicar que há 

dependência agrícola mediada pela relação entre a chuva e a produtividade da soja em parte dos 

municípios estudados.  

  Sugere-se atenção por parte dos produtores e agentes sociais que operam os 

investimentos no campo. Os níveis de influência dos fatores climáticos, sobretudo da chuva estão 

entre 22% e 50% e, de forma geral, mesmo que nos demais pontos esta influência não ultrapasse os 

20% e a produtividade da soja esteja mais relacionada a outras variáveis relacionadas às 

características físicas, limitantes como características climáticas, pedológicas e geomorfológicas e 

sociais, no âmbito da tecnificação, do manejo, do acesso a incentivos publicados e privados das 

localidades.  

 Logo, é importante manter os interesses, os investimentos e as pesquisas voltadas para 

esta questão, principalmente que colabore e priorize o pequeno e médio produtor, sobretudo por 

serem esses os que possuem menor acesso às formas de minimizar os efeitos adversos relacionados 

ao meio físico (clima, solo, geomorfologia), tornando-se vulneráveis, principalmente, se 

comparados aos grandes proprietários rurais.  
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PARTE 6  
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

  

 A partir do momento que optou-se por trabalhar com a temática relacionada ao clima e à 

agricultura, foi necessário considerar uma série de variáveis, justamente para não desenvolver 

apenas um trabalho atrelado aos dados e às análises estatísticas. Porém, mesmo que isso tenha sido 

uma das preocupações, grande parte da pesquisa esteve focada para analisar os registros de chuva e 

de produtividade da soja. Mesmo assim, a intenção foi, no final, alcançar resultados para além de 

correlações estatísticas, mas, também, de relações geográficas que gerassem discussões.  

 A história da humanidade é repleta de exemplos de superação das dificuldades 

encontradas na relação entre o clima e a agricultura. Na época dos Egípcios, um hectare de área 

plantada era suficiente para alimentar apenas uma pessoa e meia e, o clima era o grande responsável 

pelo baixo ou alto rendimento. Com o passar dos séculos, o perfil agrícola mudou ao longo dos 

períodos históricos, seguindo as necessidades humanas (Figura 46).  

 

Figura 48 - Trajetória histórica da relação clima e agricultura. 

 
Fonte: University College, London (2000).  
 
 Hoje, essa relação é menos intensa, o manejo, o solo e a biotecnologia têm absorvido 

parte das atribuições, antes relacionada, sobremaneira, ao clima. O perfil agrícola mudou e, agora, 

um hectare de área agricultável alimenta cerca de 155 pessoas. A forma de conduzir as atividades 

no campo é outra, e o Estado tem interferido a favor de uma competitividade e resultante do 
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desenvolvimento, contribuindo para a modificação do produtor rural que, hoje, tem outro perfil, 

com interesses ligados aos complexos agropecuários, à industrialização do campo e ao mercado 

internacional.  

 O território agrícola, então, pode ser discutido, considerando as relações de poder que 

são encontradas em uma determinada área produtora agrícola, onde pequenos, médios e grandes 

produtores rurais estão instalados, cada qual a sua forma de conduzir as atividades, segundo o 

acesso desigual à técnica e ao manejo. Isto reflete ou é determinado pelo perfil do município, como 

foi possível observar na comparação dos municípios de Ponta Grossa, Ibaiti e Santo Inácio.  

 Para concluir esta pesquisa, seguem os principais pontos levantados neste trabalho, além 

dos principais resultados.  

 Os resultados obtidos por meio dos testes de Pettitt (homogeneidade e ruptura) e do 

teste de Mann-Kendall (tendência positiva e negativa), aplicados à série histórica de registros de 

chuva, foram satisfatórios, sendo que dentre os dados analisados, apenas três postos apresentaram 

rupturas (Legeado Liso, Arapongas e Caratuva) e 13 postos mostraram tendência de aumento da 

precipitação para os períodos de safra de soja. O resultado do teste de ruptura foi satisfatório, pois 

ao aplicá-lo, constatou-se que as séries históricas dos dados de precipitação possuem 

homogeneidade.  

 Quanto melhor o conhecimento a respeito das condições climáticas de uma região, 

melhor serão as formas de conduzir a atividades agrícolas.  Os 13 postos pluviométricos que 

apresentaram tendência de aumento das chuvas foram agrupados na porção norte da bacia, onde há 

predominância das características tropicais, considerando, sobretudo, que o estado do Paraná 

localiza-se em uma região de transição climática. Assim, afere-se que esses resultados, somados ao 

fato do período estudado constituir os meses correspondentes à safra de soja, possam contribuir para 

uma nova interpretação do tipo climático desta região por parte dos agentes sociais, que levem isso 

em consideração para a definição e elaboração do calendário agrícola e do zoneamento 

agroclimático, como contribuição ao monitoramento agroclimático da região.  

 Segundo a técnica do percentil utilizada para determinar os anos agrícolas padrão, o ano 

de 1999/00 é aquele que apresentou parte expressiva dos postos pluviométricos com aferições 

mostrando valores baixos de precipitação (extremamente secos). O ano agrícola de 2009/10 foi o 

ano, cujas aferições mostraram exatamente o contrário, com volumes de chuvas mais expressivos. 

Esses dois anos agrícolas foram determinados como “anos agrícolas padrão”.  

 Em relação ao uso e ao tratamento das imagens de satélite para avaliar a variação dos 

índices de NDVI e, consequentemente, a identificação de períodos em que é possível observar 

menor ou maior diminuição da densidade de cobertura vegetal / refletância dos índices de 
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vegetação, pode-se afirmar que os resultados foram potencialmente positivos à pesquisa, sobretudo 

para a diferenciação entre os meses que compõem as safras estudadas. Foi possível observar uma 

tendência espacial de diminuição dos índices de refletância, com variações, conforme características 

pluviométricas registradas em cada ano agrícola. Além disso, a aprendizagem desse tipo de técnica 

foi de grande valia para a formação do autor.  

 Em relação aos dados de produtividade da cultura da soja, notou-se que a safra de 

2009/10 foi aquela com menor amplitude entre os municípios, sendo este, também, o ano agrícola 

de maior produtividade agrícola dessa leguminosa. A safra de 2003/04, de forma contrária, foi a que 

apresentou maior variação dos dados municipais de produtividade da soja. É fácil aferir que neste 

ano, em particular, houve uma vasta amplitude quanto aos totais de produtividade, mostrando que 

houve municípios com altos índices de produtividade em contrapartida a outros. 

 Com o teste estatístico de Mann-Kendall foi possível observar uma tendência de 

aumento da produtividade em 15 municípios, predisposição à diminuição da produtividade em um 

município e neutralidade na série histórica de 116 municípios. Após espacialização desses 

resultados, foi possível observar uma tendência espacial. Os municípios que apresentaram  

resultados estatisticamente significativos de aumento da produtividade da soja localizam-se na 

porção oeste dentro da área de estudos. Este fato reforça a idéia de que a soja tem sido priorizada no 

estado do Paraná. Isto se relaciona às políticas de desenvolvimento agrícola, incentivos e ações do 

Estado. 

 Em relação à espacialização dos dados de produtividade agrícola da soja, notou-se que o 

método Ward é uma técnica bastante eficiente para delimitação de áreas homogêneas e foi bem 

aplicada. Com isso, foi possível verificar com maior precisão as diferentes regiões de produtividade 

agrícola, delimitadas a partir dos grupos de municípios.  

 Observaram-se três regiões homogêneas, com grupos de produtividade divididos por 

alta, média e baixa. Cada qual, com características agrícolas distintas, definidas a partir de variáveis 

obtidas junto ao censo agropecuário. O objetivo não foi generalizar, porém buscar indicadores que 

pudessem mostrar alguns elementos favoráveis para explicar o agrupamento. Com esses resultados, 

observou-se que os municípios se diferenciam com forte influência do total da área em que ocupam 

e, consequentemente, do total que destinam para a agricultura e para a soja.  

 Pode-se asseverar que as regiões, onde estão localizados os municípios dos grupos P2 e 

P3, não são apropriadas ou não apresentam boas condições para o cultivo da soja. Esse tipo de 

resultado é importante para definir locais onde o risco para a produção de soja é mais intenso e, em 

razão disso, menos favorável como contribuição ao monitoramento e à criação de políticas públicas 

voltadas para a agricultura.  
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 O ano agrícola de 2003/04 foi o que apresentou maior variação quanto à produtividade 

da soja, ainda que esse não tenha sido o ano de menor produtividade. A menor produtividade da 

soja foi em 2004/05, sendo que esse ano não demonstrou os menores registros de chuva, seguido 

por 1999/00. 

 De forma geral, o ano de 2009/10, avaliado como extremamente chuvoso, apresentou a 

maior produtividade observada para todo o período considerado. Os anos chuvosos de 2002/03, 

2006/07 e 2007/08 obtiveram bons resultados agrícolas. O ano de 2000/01 foi considerado um ano 

habitual e com uma boa produtividade, quando comparado com outros anos habituais, como 

2004/05 (pior produtividade entre os municípios) e 2005/06. Os anos 1999/00, 2003/04 e 2008/09 

foram classificados como secos e extremamente secos e, em relação aos dados de produtividade, 

apresentaram baixas. 

 Já em relação ao teste estatístico de correlação, aplicado aos 62 pontos representativos, 

mostrou que há dependência entre as variáveis chuva e soja, com valores estatisticamente 

significativos em 19% dos pontos. Diante disso, concluiu-se que há uma dependência, em que a 

chuva é fator determinante, na ordem entre 22% a 50%.   
 Em levantamento teórico realizado durante parte do estágio de pesquisa no exterior, 

foram levadas em consideração as políticas de desenvolvimento agrícola voltadas para a ciência e 

tecnologia. Com isso, foi possível observar que, segundo Farias (2008), as políticas públicas vêm na 

forma de investimento com a intenção de conduzir trabalhos visando identificar estratégias 

associadas ao zoneamento climático, melhoramento genético, manejo e irrigação.  

 Segundo Farias (2006), os avanços tecnológicos em prol do monitoramento e do 

zoneamento agrícola da soja no decorrer dos últimos dez anos são expressivos e com parcerias com 

instituições nacionais (e.g. IAPAR, ESALQ) e internacionais (e.g. USDA-ARS, JIRCAS). Em 

2006, Farias et al. (2006) mostraram que já é possível atualizar alguns procedimentos utilizados no 

campo para melhoria da qualidade dos produtos gerados. Assim, novos avanços, sobretudo, aqueles 

relacionados à modelagem e a simulações do crescimento de culturas agrícolas vêm sendo testados 

em condições operacionais inovadores.  

 A agricultura no estado do Paraná, principalmente aquela de base, cujo interesse 

associasse à exportação é condicionada aos investimentos e às diretrizes do Estado, principalmente 

para o desenvolvimento técnico favorável para aumentar a produtividade e a diminuição da 

dependência das oscilações do tempo atmosférico, reduzindo processualmente o papel do clima 

como componente do manejo. Novas discussões no cenário global, como as mudanças climáticas 

globais, por exemplo, contribuem para aprimorar e incentivar a busca por novas adaptações.  
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 A agricultura é considerada um ecossistema transformado e, consequentemente, 

manipulado pelas ações do homem, estes gestam conforme as tradições e as possibilidades de 

manejo presentes em determinados locais, sendo que cada local possui especificidades que refletem 

nas formas de conduzir essas atividades, resultado das características humanas e ambientais, no fim, 

geográficas. Foi possível observar, neste trabalho, a dependência entre ambas as variáveis – chuva e 

soja. Entretanto, não foi de forma homogênea. Considerando os 132 municípios estudados e os 89 

postos pluviométricos, é importante salientar que cada ponto representativo possui especificidades 

que destoam entre si, porém, de forma que, por vezes, foi possível classificá-los, principalmente 

quando foram considerados alguns fatores apresentados nas discussões.   

 Todos os procedimentos foram fundamentais para responder o objetivo central desta 

pesquisa, cujo interesse foi analisar a variabilidade pluviométrica e a produção de soja nos anos 

agrícolas entre 1999/00 a 2009/10, observando as variações da produtividade da soja em 

consequência das flutuações dos padrões de precipitação. Uma vez que esse foi constatado, assim, 

pode-se afirmar que há relação entre os totais da produtividade agrícola da soja em consequência 

das variações das chuvas, tanto considerando as variações dos totais anuais, quanto aos acúmulos 

decendiais.  

 Não necessariamente o ano mais seco da série foi o que produziu menos, entretanto, foi 

o ano que apresentou um período de estiagem em uma fase crítica de desenvolvimento da cultura 

que o fez. O ano agrícola chuvoso apresentou os melhores registros de produtividade, resultante de 

uma boa distribuição decendial das chuvas. A escala de análise foi fundamental para compreender a 

verdadeira relação entre as variáveis. Isto favorece a importância de se reduzir a escala para 

constatar a teoria de que uma boa distribuição das chuvas contribui para melhores resultados de 

produtividade.  
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