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INTRODUÇÃO 

O presente estudo foi realizado com os dados de estações climatológicas de quatro 

municípios da região Norte do Paraná, todas situadas no Terceiro Planalto Paranaense: 

Cambará situado no Norte Velho (Nordeste do Estado), Londrina e Maringá, situados no 

Norte Novo (centro-norte do estado) e Paranavaí, situado no Norte Novíssimo (Noroeste do 

Estado). Todos esses municípios encontram-se localizados em latitudes menores que 

23º27’, ou seja, a norte do Trópico de Capricórnio, em zona de transição do clima tropical 

para o subtropical. Estes municípios apresentam características distintas quanto à forma de 

colonização e tipos de solos, principalmente Paranavaí, a noroeste do Estado. 

Os dados climatológicos foram obtidos junto ao Instituto Agronômico do Paraná 

(IAPAR). Os dados de rendimento de grãos, junto a Secretaria de Abastecimento (SEAB), 

(Jacarezinho3, Londrina, Maringá e Paranavaí). 

  

Figura 1: Mapa do Estado do Paraná, com a transecta sobre o Trópico de Capricórnio e a 

localização dos municípios em estudo. 

                                                 
1 Mestre pela Universidade Estadual de Maringá. (gar.marcia@bol.com.br). 
2 Doutor, docente da Universidade Estadual Paulista e orientador da pesquisa 
(jonas@ourinhos.unesp.br) 
3 O município de Cambará pertence a SEAB regional de Jacarezinho. 
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A agricultura é uma atividade extremamente importante no Estado. O Paraná lidera a 

produção nacional de milho e é o segundo produtor de soja, perdendo apenas para o estado 

de Mato Grosso. 

Já o trigo, por ser uma cultura de clima temperado, é cultivado quase que 

exclusivamente na região Sul, mas a área destinada a este cultivo tem sido reduzida nos 

últimos anos. No Paraná, principal produtor brasileiro, no período de 1988-98, mais de 50 

mil produtores deixaram de plantar trigo. O Estado respondeu por 64% da área cultivada e 

68% da produção brasileira (EMATER, 2000). Essa redução se deu em função da abertura 

do mercado brasileiro ao mercado internacional, sem a existência de uma política agrícola 

que amparasse o agricultor, política essa comum em países como EUA, França, Canadá, 

Argentina, por exemplo. 

O município de Cambará tem a agricultura como sua principal atividade econômica. 

Dela dependem os agricultores, que se caracterizam basicamente como pequenos e médios 

produtores, assim como os trabalhadores rurais (bóias-frias), o comércio local e regional. A 

agricultura também é uma atividade muito importante para o município de Paranavaí, onde 

também se destaca a pecuária. 

Os municípios de Londrina e Maringá apresentam os setores secundário e terciário 

mais desenvolvidos, concentrando agências bancárias, centros médico-hospitalares, 

universidades, além de diversos ramos industriais, dentre os quais a agroindústria, que 

ingressam na industrialização, verticalizando a produção, buscando agregar valor à 

produção econômica regional e, por conseguinte, à região (TEIXEIRA, apud MORO, 2003). 

Estas agroindústrias foram atraídas, dentre outros fatores, pela oferta de matéria-prima 

existente na região (soja, trigo, milho e outros). 

Tendo em vista a significativa influência climática na produção de grãos, 

pesquisadores têm se dedicado a estudos das anomalias climáticas, buscando compreendê-

las, na tentativa de minimizar seus impactos socioeconômicos. 

Estudos feitos por Matzenauer e Machado (2002), Confalone e Dujmovich (1999), 

Cunha et al. (1998), Berlato e Fontana (1999), dentre outros, mostram uma forte correlação 

entre a precipitação pluvial, as condições climáticas, o fenômeno El Niño – Oscilação Sul 

(ENOS) e a produtividade agrícola. Desta forma, pretende-se através deste estudo, realizar 

análises de dados climáticos e correlacioná-los com dados de produtividade de cada 

município selecionado, com a finalidade de verificar a relação dos elementos meteorológicos 

com o rendimento de grãos. 
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HISTÓRICO E CARACTERIZAÇÃO 

A colonização do Norte do Paraná está estreitamente relacionada com a expansão 

da cafeicultura paulista. 

Até o século XVIII, a cafeicultura esteve basicamente restrita ao Vale do Paraíba do 

Sul. A ausência de técnicas de cultivo e de conservação levou o solo a exaustão em poucas 

décadas, forçando os fazendeiros a procurar novas áreas de cultivo. Terra não era o 

problema, pois havia muita a ser desbravada a oeste do Estado de São Paulo e o Estado do 

Paraná era ainda praticamente “despovoado”, com exceção do litoral e regiões próximas. 

Em 1908, os trilhos da Estrada de Ferro Sorocabana chegaram a Ourinhos-SP, 

margem direita do rio Paranapanema. Este fato estimulou a produção cafeeira no norte do 

Paraná, onde existiam terras muito férteis e que estavam sendo povoadas desde o final do 

século XIX. 

Em 1910, a família do major Antonio Barbosa Ferraz Júnior vendeu suas terras na 

região de Ribeirão Preto e comprou terras na margem esquerda do Paranapanema, próximo 

a Cambará. Sabendo da dificuldade em escoar a produção, o major Antonio, 

posteriormente, se une a outros fazendeiros da região, entre os quais Willie Davids, Gabriel 

Ribeiro dos Santos, Antonio Ribeiro dos Santos e Manoel da Silveira Correa, para prolongar 

os trilhos da ferrovia Sorocabana até Cambará. Fundaram a Companhia Ferroviária São 

Paulo – Paraná e iniciaram a construção de um trecho de 29 Km, (CMNP, 1975). 

Muitos mineiros e paulistas atravessaram o rio Paranapanema e se instalaram em 

sua margem esquerda, onde existia uma densa floresta com solos férteis. Desta forma 

foram surgindo núcleos de povoamento que, mais tarde, deram origem às cidades de Santo 

Antonio da Platina, Jacarezinho, Cambará, Andirá e outras. 

Entretanto, esta expansão foi devastadora: A caixa de fósforos que, segundo Setzer, 

é o instrumento agrícola favorito do plantador brasileiro, nunca esteve tão ativa! 

(M0NBEIG,1984, p. 87). 

Em 1924, Lord Lovat, diretor da Sudan Cotton Plantations Syndicate, assessor para 

assuntos de agricultura e reflorestamento da Missão Montagu e outros integrantes 

chegaram à fazenda do major Barbosa Ferraz para conhecer a terra roxa, com a finalidade 

de cultivar algodão para a indústria têxtil inglesa. Estes foram informados de que havia 

excelente terra roxa à margem esquerda do Tibagi e se os trilhos da estrada de ferro fossem 

prolongados até lá, seria um extraordinário negócio. 

Em 1925, Arthur Thomas, sob orientação de Lovat e outros, organizou e registrou a 

Companhia de Terras Norte do Paraná (CTNP), com capital inglês. Entre 1925 e 1927 a 
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Companhia adquiriu títulos totalizando 515.000 alqueires de terras férteis cobertas por mata 

exuberante. 

Em 1928 resolveram aceitar a proposta feita anteriormente e adquiriram a 

Companhia Ferroviária São Paulo – Paraná, com a finalidade de prolongar seus trilhos até 

as terras da CTNP, na margem esquerda do Tibagi. 

Em 1929 iniciou-se o audacioso projeto de colonização. Chegaram à região onde 

seria construído o Patrimônio Três Bocas, como foi chamada a futura Londrina, em meio à 

floresta, onde foi aberta uma clareira e construído um hotel para abrigar os futuros 

compradores de terras. 

A Companhia de Terras Norte do Paraná adotou diretrizes bem definidas. As cidades 

destinadas a se tornarem núcleos econômicos de maior importância seriam demarcadas de 

cem em cem quilômetros, aproximadamente, como é o caso de Londrina, que dista 

aproximadamente 135Km de Cambará, e de Maringá, que se encontra a aproximadamente 

100Km de Londrina. Entre estas, seriam fundadas cidades menores, distantes 

aproximadamente 20Km uma da outra, sendo centros comerciais de menor importância. A 

área rural seria cortada de estradas vicinais, abertas preferencialmente ao longo dos 

espigões, com lotes variando de 10 a 20 alqueires, indo do espigão ao fundo do vale. 

Com o início da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra passou a necessitar de 

recursos em grande escala para suprir seus gastos, por isso o governo britânico adotou uma 

política de retorno dos capitais ingleses aplicados no exterior. Assim foi colocada à venda a 

CTNP e a estrada de ferro (CMNP, 1975). Também, por motivos de segurança, o governo 

brasileiro proibiu a propriedade de grandes lotes de terra por estrangeiros, obrigando a 

venda da companhia inglesa a um grupo capitalista de São Paulo, (PADIS, 1981). Em 1944 

a Companhia de Terras Norte do Paraná passou a se chamar Companhia Melhoramentos 

Norte do Paraná (CMNP). 

A cidade de Maringá foi fundada oficialmente a 10 de maio de 1947. Só teve início 

após a definição oficial do traçado da ferrovia que iria até Guaíra, pois dependia desta para 

a estabelecer o local exato. Em 1942, teve início um núcleo de povoamento para o qual 

procurou-se atrair pessoas de diferentes profissões, com o objetivo de atender à população 

que para lá se dirigia. Este, mais tarde, recebeu o nome de “Maringá Velho”, (ENDLICH e 

MORO, 2003). 

Já a cidade de Paranavaí surgiu como um pequeno núcleo de povoamento na antiga 

Fazenda Montoya, recebendo este nome. Em 1930 existia no patrimônio, um cartório de 

registro civil. Mais tarde seu nome foi alterado para Colônia Paranavaí. Entretanto, o 

município só foi criado em 1952, quando desmembrado de Mandaguari. 
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No processo de colonização do Norte do Paraná, a principal cultura comercial foi o 

café, embora existissem lavouras de subsistência mantidas pelos agricultores em suas 

propriedades. O café manteve-se como principal produto cultivado até o final da década de 

1960. A partir deste momento surge a necessidade de mudanças, induzidas pelo governo: 

Com a política oficial de racionalização da cafeicultura, assentada na erradicação 

dos cafeeiros antieconômicos houve uma maior diversificação de culturas na 

região Norte do Paraná. As lavouras temporárias passaram a predominar sobre 

lavouras permanentes, destacando-se soja, trigo e cana-de-açúcar. A pecuária 

apareceu como uma atividade significativa no Norte Novíssimo (região de 

Umuarama e Paranavaí), onde o solo é, em grande parte, arenoso e, portanto, 

não tão favorável à prática da agricultura tradicional, (ENDLICH e MORO, 2003, 

p. 28). 

Desta forma, os cafezais foram praticamente erradicados do Norte do Paraná, 

principalmente a partir da forte geada de 1975. No Noroeste do Paraná, a partir da década 

de 1990, com o avanço dos equipamentos agrícolas e das pesquisas, adotaram-se novas 

técnicas de cultivo e rotação de culturas, o que possibilitou o plantio de milho e outras 

culturas temporárias, apresentando bons resultados, minimizando a erosão. 

A área em estudo, conhecida como Terceiro Planalto Paranaense, era a área de 

ocorrência da Floresta Estacional Semidecidual, também conhecida como Floresta Tropical 

Subcaducifólia ou Mata Pluvial-subtropical dos Planaltos do Interior, representando uma 

variação da mata pluvial-tropical do litoral, (MAACK, 2002). 

 Esta vegetação é condicionada pela dupla estacionalidade climática: uma tropical, 

com chuvas intensas de verão, seguidas por estiagens relativas e outra subtropical, com 

chuvas bem distribuídas o ano todo, mas com seca fisiológica provocada pelo frio, onde as 

temperaturas médias no inverno são relativamente baixas (inferiores a 15ºC), pois sofre a 

ação de massas polares. 

Neste tipo de floresta, entre 20 a 50% do total das espécies perdem as folhas, ou 

seja, são decíduas. 

A Floresta Estacional Semidecidual é rica em espécies arbóreas, palmáceas, 

arbustivas, herbáceas e lianas. 

O solo fértil atraiu muitos colonos e, em poucas décadas, a rica e imensa floresta já 

não existia. 

Na década de 50 e 60, Maack previu o ritmo da destruição da vegetação no Estado 

do Paraná, assim como Monbeig o fez no Estado de São Paulo. A exuberante floresta 
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cedera lugar para vistosos cafezais. Para cuidar destes, surgiram grandes colônias, algumas 

abrigando várias dezenas de pessoas, que mantinham vivas as tradições rurais. Mesmo as 

médias propriedades utilizavam-se do trabalho de várias famílias. Algumas propriedades 

eram mantidas com o trabalho familiar e de alguns “camaradas” (trabalhadores rurais 

temporários), que eram contratados para a colheita, período em que a necessidade de mão-

de-obra era mais intensa. 

Em função das modificações no tipo de cultivo e nas relações trabalhistas, ocorreu a 

redução do número de propriedades no estrato até 20ha e aumento do estrato entre 20 e 

50ha (EMATER, 2000), pois as novas práticas agrícolas, com o uso de implementos, 

fertilizantes, agrotóxicos e sementes selecionadas ou melhoradas geneticamente, tornaram-

se inacessíveis ao pequeno proprietário devido ao custo, sendo este, lentamente, forçado a 

vender suas terras. O campo se despovoou, até mesmo as casas foram demolidas. 

Uma alternativa encontrada pelos pequenos proprietários como forma de se 

manterem no campo e viver da renda agrícola, no Norte Velho, foi a fruticultura, destacando-

se o cultivo de banana e uva. Estas atividades proporcionam um lucro maior com menor 

proporção de terra, o que não é possível com cultivos temporários tradicionais. No caso da 

bananicultura, a colheita é feita o ano todo, proporcionando ao agricultor uma renda 

constante e não só nas safras, como ocorre com soja, trigo e milho, dentre outras. 

Os solos têm papel importantíssimo na agricultura e refletem sua história. São 

resultantes da ação de fenômenos físicos e químicos que atuaram por milhões de anos no 

material de origem, até se formarem, passando também a sofrer a ação biológica. 

O relevo tem papel determinante no desenvolvimento de um tipo de solo, pois influi 

no escoamento das chuvas, tanto no sentido horizontal, como vertical e também na 

hidrografia, influindo no transporte e sedimentação do material transportado. Em terrenos 

com acentuada declividade a água escoa com maior velocidade, sendo menor a infiltração 

e, conseqüentemente, há menos água armazenada no solo, além do intenso trabalho 

erosivo. 

Um dos fatores mais atuantes na formação dos solos é o clima que, pela ação direta 

da temperatura (dilata ou contrai as partículas) e da precipitação pluvial (que determina 

excesso ou escassez de umidade no solo) acentua o processo de intemperismo. 

Em Cambará predomina a Terra Roxa Estruturada Eutrófica, o Latossolo Roxo 

Eutrófico e Associação de Solos Litólicos + Brunizem Avermelhado + Terra Rocha 

Estruturada Eutrófica em menor proporção, sendo este encontrado nos poucos morros 

existentes. Em Londrina predomina o Latossolo Roxo Distrófico, o Latossolo Roxo Eutrófico, 

a Terra Rocha Estruturada Eutrófica e Associação de Solos Litólicos + Brunizem 
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Avermelhado + Terra Rocha Estruturada Eutrófica. Em Maringá, a Terra Roxa Estruturada 

Eutrófica e o Latossoloa Roxo Distrófico. Em Paranavaí predominam o Latossolo Vermelho-

Amarelo Distrófico e o Podzólico Vermelho-Amarelo Distrófico, (LARACH, 1984). 

Pela atual classificação de solos da EMBRAPA (1999), Latossolo Roxo e Latossolo 

Vermelho-Amarelo são classificados como Latossolo, dependendo do teor de argila, Terra 

Roxa Estruturada é Nitossolo, Associação de Solos Litólicos são Neossolos e Podzólico 

Vermelho-Amarelo é Argissolo ou Nitossolo, dependendo da fração argila. 

Em relação ao clima pode-se observar que o Terceiro Planalto e a calha do rio 

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

por massas polares. A porção serrana apresenta precipitação pluvial em torno dos 2.000mm. 

Na porção central a precipitação pluvial sofre uma redução para 1.000mm e para oeste volta 

a aumentar para 1.500mm. Apesar das chuvas distribuírem-se durante o ano todo, existe 

uma concentração nos meses de novembro a janeiro, principalmente no norte da região. A 

média de temperatura está entre 20 e 22ºC, enquanto a média das máximas é de 30 a 32ºC, 

aproximadamente, e a média das mínimas de 10 a 12ºC, ocorrendo geadas de 3 a 5 dias 

por ano, com exceção das regiões serranas, onde pode haver de 12 a 15 dias com geadas 

por ano (NIMER e TROPPMAIR, apud NERY et al., 2000 ). 

A região Norte do Paraná está na área de transição climática, do tropical de altitude 

para o subtropical. Pela classificação de Köppen, se enquadra nos climas mesotérmicos, 

que ocorrem em parte da região Sudeste e no Sul do país, apresentando variações quanto à 

distribuição das chuvas e temperatura. Esta região se enquadra no clima “Cfa, que 

caracteriza as regiões das matas tropicais e subtropicais como sendo quente-temperadas, 

sempre úmidas” ( MAACK, 2002). 

O setor mais setentrional do terceiro planalto do Paraná se enquadra no símbolo 

Cfa(h)4, em concordância com o clima tropical de altitude da região da mata 

pluvial. Todavia, é muito importante salientar que, após o desaparecimento da 

mata pluvial, a zona Cwa, seca no inverno de Köppen, (...) infiltra-se 

periodicamente muito para o sul do rio Paranapanema, ocasionando os grandes 

extremos dentro da série de um decênio, (MAACK, 2002, p. 212). 

O clima Cfa é definido como mesotérmico (temperado quente), sem estação seca 

definida, com a temperatura média do mês mais quente superior a 22ºC. O Clima Cwa, 

também definido como mesotérmico (temperado quente), com período seco no inverno e a 

temperatura média do mês mais quente superior a 22ºC (VIANELLO e ALVES, 2002). 

                                                 
4 Maack refere-se à letra  “h” como uma característica específica da região das matas pluviais do Norte 
do Paraná, como variação de altitude. 
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Nesta região os menores índices de precipitação pluvial para o período estudado 

foram registrados no inverno, com destaque para os meses de julho e agosto, evidenciando 

a transitoriedade climática do Norte do Paraná. 

Dentre as diversas culturas comuns nesta região, foram selecionadas o trigo, a soja 

e o milho, pela sua importância. 

Originário de regiões montanhosas do Sudoeste da Ásia, (Irã, Iraque e Turquia) o 

trigo foi cultivado na Europa já na pré-história e foi um dos mais importantes cereais para 

alimentação humana na Pérsia antiga, na Grécia e no Egito. O trigo (...) 

cujo nome científico é Triticum aestivum, é uma planta da família das gramíneas, 

assim como o arroz e o milho, e se originou do cruzamento de outras gramíneas 

silvestres que existiam nas proximidades dos rios Tigre e Eufrates, na Ásia, por 

volta de 15 a 10 mil anos antes de Cristo. (...) Sua importância está associada ao 

desenvolvimento da agricultura moderna, sendo considerado um alimento 

sagrado por muitos povos, (SILVA et al., 1996, p. 15). 

Atualmente, cultivam-se trigos de inverno e de primavera. Os trigos de inverno, em 

seu estádio inicial de desenvolvimento, necessitam passar por um período de vernalização, 

a temperaturas próximas a 0oC, para completar o ciclo reprodutivo. O trigo cultivado no 

Brasil é de hábito primaveril e a maioria das cultivares, são insensíveis ao fotoperiodismo. 

A umidade afeta diretamente o desenvolvimento do trigo, assim como de outras 

culturas, embora seja esta a que apresenta maior sensibilidade à umidade excessiva. 

Quando esta ocorre no período de desenvolvimento da planta, poderá favorecer a 

propagação de fungos e outras pragas na lavoura, gerando maiores gastos para o agricultor. 

Se as chuvas se concentrarem no período da colheita, a perda pode ser muito grande, pois 

nesta fase o trigo apresenta pouca resistência à umidade, afetando a qualidade dos grãos. 

Entre os principais alimentos do mundo, o trigo é o que menos necessita de água. Conforme 

Mota e Agendes: 

As maiores regiões produtoras de trigo do mundo estão concentradas entre 30 e 

55o de latitude em ambos os hemisférios, em climas moderadamente secos a 

moderadamente úmidos, temperados. Agronomicamente, o clima favorável para 

o trigo é descrito como tendo invernos suaves, verões quentes, com alta radiação 

solar, sem chuvas fortes, com o suprimento de água fornecido principalmente 

pela umidade armazenada no solo, (MOTA e AGENDES, 1986, p. 74). 

No final da década de 80 iniciou-se a abertura unilateral do mercado brasileiro ao 

mercado internacional, desestruturando os produtores brasileiros. Conforme Bruns et al.: 
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...da quase auto-suficiência obtida na colheita do ano agrícola 1987/1988, a 

triticultura brasileira despencou para a produção de um terço do consumo 

nacional. O acentuado processo de intervenção estatal, praticado desde a 

década de 1940, foi eliminado com a privatização da comercialização do trigo, 

através da brusca saída do Estado em 1990, tão brusca que o resultado foi o 

desmantelamento da estrutura de produção tritícola nacional. Como efeito direto 

da diminuição da área plantada, cerca de 1,5 bilhão de reais deixou de circular, 

anualmente, no Brasil, com a eliminação de 280.000 empregos, diretos e 

indiretos, (BRUNS, et al., 1999, p. 9). 

 Em tempos de globalização, os setores menos eficientes ou que contam com menos 

apoio governamental perdem seu espaço para os melhores, gerando desemprego e 

falência. 

Conforme a EMBRAPA: 

...a soja ( Glycine max (L) Merrill) que hoje cultivamos é muito diferente dos seus 

ancestrais, que eram plantas rasteiras que se desenvolviam na costa leste da 

Ásia, principalmente ao longo do rio Yangtsé, na China. Sua evolução começou 

com o aparecimento de plantas oriundas de cruzamentos naturais entre duas 

espécies de soja selvagem que foram domesticadas e melhoradas por cientistas 

da antiga China (EMBRAPA, 2002, p. 11). 

Apesar de conhecida e explorada no Oriente há mais de cinco mil anos, sendo uma 

das mais antigas plantas do planeta, 

...o Ocidente ignorou o seu cultivo até a segunda década do século vinte, quando 

os Estados Unidos (EUA) iniciaram sua exploração comercial, primeiro como 

forrageira e, posteriormente, como grãos. Em 1940, no auge do seu cultivo como 

forrageira, foram plantados, nesse país, cerca de dois milhões de hectares com 

tal propósito. A partir de 1941, a área cultivada para grãos superou a cultivada 

para forragem, cujo plantio declinou rapidamente, até quase desaparecer em 

meados dos anos 60, enquanto a área cultivada para a produção de grãos 

crescia de forma exponencial, não apenas nos EUA, como também no resto do 

mundo, (EMBRAPA, 2002, p. 11). 

Na segunda década do século XX, o teor de óleo e proteína do grão começou a 

despertar o interesse das indústrias mundiais, no entanto as tentativas de introdução 

comercial do cultivo do grão na Rússia, Inglaterra e Alemanha fracassaram, provavelmente, 

devido às condições climáticas desfavoráveis. 
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A soja chegou a Brasil em 1882, via Estados Unidos. Gustavo Dutra, então professor 

da Escola de Agronomia da Bahia, realizou os primeiros estudos de avaliação de cultivares 

introduzidas naquele país. Estudos semelhantes também foram realizados no Instituto 

Agronômico de Campinas. Nesta época, a soja era estudada mais como forrageira do que 

como planta produtora de grãos para a indústria de farelos e óleos vegetais, (EMBRAPA, 

2002). 

O primeiro registro de plantio de soja no Brasil data de 1914, em Santa Rosa, Rio 

Grande do Sul, mas: 

... foi somente a partir dos anos 40 que ela adquiriu alguma importância 

econômica, merecendo o primeiro registro estatístico nacional em 1941, no 

Anuário Agrícola do RS (área cultivada de 640 ha, produção de 450 ton e 

rendimento de 700 kg/ha). Nesse mesmo ano instalou-se em Santa Rosa, RS, a 

primeira indústria processadora de soja do país e, em 1949, com produção de 

25.000 ton, o Brasil figurou pela primeira vez como produtor de soja nas 

estatísticas internacionais, (EMBRAPA, 2002, p. 13). 

Os principais estados produtores são: Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul, 

respectivamente. Até a década de 80, a produção brasileira concentrava-se nos estados do 

Sul do Brasil. A partir da década de 90, a região Centro-Oeste tornou-se a principal 

produtora, sendo responsável por, aproximadamente, 40% do total da produção brasileira e 

em 2002, já representava 58%, com tendências a ocupar, a cada safra, um maior espaço 

(EMBRAPA, 2002). 

Até a década de 70, o cultivo comercial de soja no mundo restringia-se a regiões de 

climas temperados e subtropicais, cujas latitudes estavam próximas aos 30ºC. Os 

pesquisadores brasileiros conseguiram romper essa barreira, desenvolvendo variedades 

adaptadas às condições tropicais e viabilizando o seu cultivo em qualquer ponto do território 

nacional. 

A disponibilidade de água é importante, principalmente em dois períodos de 

desenvolvimento da soja: germinação-emergência e floração- enchimento de grãos. Durante 

o primeiro período, tanto o excesso quanto o déficit de água são prejudiciais à obtenção de 

uma boa uniformidade na população de plantas. A semente de soja necessita absorver, no 

mínimo, 50% de seu peso em água para assegurar boa germinação. Nessa fase, o 

conteúdo de água no solo não deve exceder a 85% do total máximo de água disponível e 

nem ser inferior a 50% (EMBRAPA, 1997). 

A soja se adapta melhor a temperaturas do ar entre 20oC e 30oC; a temperatura ideal 

para seu crescimento e desenvolvimento é de 30oC, aproximadamente (EMBRAPA, 2002). 
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Sempre que possível, a semeadura da soja não deve ser realizada quando a 

temperatura do solo estiver abaixo de 20ºC porque prejudica a germinação e a emergência. 

A faixa de temperatura adequada para a semeadura varia de 20ºC a 30ºC, sendo 25ºC a 

temperatura ideal para uma emergência rápida e uniforme (EMBRAPA, 1997). 

Conforme a EMBRAPA: 

... no Estado do Paraná, a época de semeadura para a maioria das cultivares 

indicadas estende-se de 15/10 a 15/12. Os melhores resultados, para rendimento 

e altura de plantas, na maioria dos anos e para a maioria das cultivares, são 

obtidos nas semeaduras de final de outubro e de novembro. De modo geral, as 

semeaduras da segunda quinzena de outubro apresentam menor porte e maior 

rendimento do que as da primeira quinzena de dezembro, (EMBRAPA, 1997, 

p.106). 

O crescimento vegetativo da soja é pequeno ou nulo a temperaturas menores ou 

iguais a 10oC. Temperaturas acima de 40oC têm efeito adverso na taxa de crescimento, 

provocando distúrbios na floração e diminuindo a capacidade de retenção de vagens. Esses 

problemas se acentuam com a ocorrência de déficits hídricos (EMBRAPA, 2002). 

A maturação pode ser acelerada pela ocorrência de altas temperaturas. Quando vêm 

associadas a períodos de alta umidade, as altas temperaturas contribuem para diminuir a 

qualidade da semente e, quando associadas a condições de baixa umidade, predispõe a 

semente a danos mecânicos durante a colheita. Temperaturas baixas na fase da colheita, 

associadas a período chuvoso ou de alta umidade, podem provocar atraso na data da 

colheita, bem como haste verde e retenção foliar (EMBRAPA, 2002). 

Conforme estudos realizados pela Embrapa, uma das principais causas da variação 

da produtividade da soja no Brasil tem sido a ocorrência de déficit hídrico. 

O sistema de exploração agrícola adotado atualmente tem levado o solo a uma 

intensa degradação, gerando desequilíbrio, afetando o potencial produtivo. Merecem 

destaque a compactação do solo, causada pelo uso de implementos agrícolas pesados, a 

ausência de cobertura vegetal, que causa erosão e diminui a infiltração, o uso de práticas 

conservacionistas isoladas, dentre outras. A adoção de prática adequada melhora a 

produtividade agrícola, refletindo no ganho final. 

O milho é uma planta herbácea, da família das Gramíneas (Zea mays L.), nativo da 

América. Os registros mais antigos encontrados datam, na América do Sul, de 1000 a. C. e 

na América do Norte, de 2000 a. C. Seu contato com a Europa e outros continentes se deu 

a partir de 1492, com a chegada de Cristóvão Colombo ao chamado “Novo Mundo”. 
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Em função de seu potencial produtivo, composição química e valor nutritivo, 

constitui-se em um dos mais importantes cereais cultivados e consumidos no mundo 

(DOURADO NETO e FRANCELLI, 2000). 

(Tem que ver se os nomes dos autores são todos com letras maiúsculas). 

Devido à importância que este cereal adquiriu na alimentação humana e animal, 

desenvolveu-se uma seleção de cultivares, assim como se aprimorou o método de manejo, 

o que possibilitou que o cultivo se expandisse. Atualmente, sua área de cultivo abrange: 

... das regiões compreendidas entre 58º de latitude Norte (Canadá e Rússia) a 

40º de latitude Sul (Argentina), distribuídas nas mais diversas altitudes, 

encontrando-se cultivada desde localidades situadas abaixo do nível do mar 

(região do Mar Cáspio) até regiões apresentando mais de 2500m de altitude, nos 

Andes Peruanos (DOURADO NETO e FRANCELLI, 2000, p.22). 

Dentre os elementos do clima conhecidos para se avaliar a viabilidade e a estação 

para a implantação das mais diversas atividades agrícolas, a temperatura e a precipitação 

pluvial são os mais citados. O bom desenvolvimento da cultura do milho depende de 

condições ideais que são: 

... por ocasião da semeadura, o solo deve apresentar-se com temperatura 

superior a 10ºC, aliado à umidade próxima à capacidade de campo (...); durante 

o crescimento e desenvolvimento das plantas, a temperatura do ar deverá girar 

em torno de 25ºC e encontra-se associada à adequada disponibilidade de água 

no solo e abundância de luz; temperatura e luminosidade favoráveis, elevada 

disponibilidade de água no solo e umidade relativa do ar, superior a 70%, são 

requisitos básicos durante a floração e enchimento de grãos e ocorrência de 

períodos predominantemente seco por ocasião da colheita, (DOURADO NETO e 

FRANCELLI, 2000, p.23). 

Embora o milho responda à interação de todos os fatores climáticos, pode-se 

considerar que a radiação solar, a precipitação pluvial e a temperatura são os de maior 

influência, pois atuam eficientemente nas atividades fisiológicas interferindo diretamente na 

produção de grãos e de matéria seca. No Brasil, um país continental, observa-se que os 

fatores que afetam a estação de crescimento da cultura de milho variam com a região. Nas 

regiões temperadas e subtropicais, a limitação maior se deve à temperatura do ar e a 

radiação solar, sendo os limites extremos variáveis com as microrregiões agroclimáticas. 

A temperatura tem um papel de destaque na cultura do milho, influindo em todos os 

estágios de seu desenvolvimento, podendo encurtar ou prolongar o ciclo. 
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“Regiões cujo verão apresenta temperatura média diária inferior a 19ºC e noites 

com temperaturas médias abaixo de 12,8ºC, não são recomendadas. 

Temperaturas do solo inferiores a 10ºC e superiores a 42ºC prejudicam 

sensivelmente a germinação, ao passo que, aquelas situadas entre 25 e 30ºC 

propiciam as melhores condições para o desencadeamento dos processos de 

germinação das sementes e emergência das plântulas”, (DOURADO NETO e 

FRANCELLI, 2000, p.23 e 24). 

Para o milho, as maiores exigências em água se concentram na fase de emergência, 

floração e formação do grão, embora não tenha grande tolerância a encharcamentos. A 

ocorrência de período nublado ou reduzida intensidade luminosa acarretará, no período de 

grão leitoso, a redução da fotossíntese, bem como o aumento do nível de estresse da 

planta, implicando na redução da taxa de acúmulo de matéria seca do grão, além de 

favorecer a incidência de doenças de colmo (FRANCELLI, 1988 apud DOURADO NETO e 

FRANCELLI, 2000). Na fase de grãos pastosos, o déficit hídrico acarretará maior 

porcentagem de grãos leves e pequenos, comprometendo o rendimento. 

A redução no rendimento do milho, nas mais variadas condições, está associada à 

duração do período de enchimento de grãos. Em regime de elevadas temperaturas diurnas 

(>35ºC) e noturnas (>24ºC) a taxa de acúmulo de matéria seca nos grãos e a duração do 

período de enchimento de grãos são reduzidos (FREY, 1981 apud DOURADO NETO e 

FRANCELLI, 2000). 

 METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS 

Com base nos dados diários, calculou-se a média para cada ano, para todas as 

variáveis trabalhadas, que são: temperatura máxima, temperatura mínima, temperatura 

média, temperatura de geotermômetro às 9, 15 e 21 horas, umidade relativa do ar e 

precipitação pluvial total. 

Organizou-se uma base de dados para a construção de gráficos, onde se observa a 

evolução temporal da precipitação pluvial, da temperatura e do rendimento das culturas ao 

longo do período estudado (1986 – 1999). A seguir, calculou-se a média para os trimestres. 

Com as médias trimestrais organizadas, realizou-se a análise de regressão para cada 

trimestre, com base no rendimento de soja, trigo e milho, dados das estações de Cambará, 

Londrina e Maringá e somente milho para Paranavaí (os dados referentes às culturas de 

soja e trigo não foram obtidos para o mesmo período). Através desta análise foi possível 

verificar os trimestres significativos e os não significativos para a respectiva cultura. 
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A análise de regressão múltipla é apropriada para analisar associações entre 

diversas variáveis, sendo recomendada quando se quer descobrir se determinadas variáveis 

possuem algum tipo de correlação entre si. 

Em geral, considera-se uma variável dependente Y (rendimento) e esta depende das 

variáveis independentes X (temperatura, umidade relativa e precipitação pluvial). A variável 

dependente e as variáveis independentes são também conhecidas como variável de 

resposta e variável explicativa, respectivamente. 

Para estabelecer um modelo clássico de regressão múltipla, considera-se que Y seja 

uma variável quantitativa contínua e X1, X2, ..., XK sejam variáveis quantitativas ou 

indicadores de certos atributos. 

A análise de regressão múltipla parte de um conjunto de observações (x1, x2, ..., xk e 

y), relativas às variáveis ( X1, X2, ..., XK e Y). Diz-se que um dado valor y depende, em parte, 

dos correspondentes valores x1, x2, ..., xk e de uma infinidade de outros fatores, 

representados por ε . Mais especificamente, supõe-se o seguinte modelo para observações: 

Y = α + β1 X1 + β2 X2 + ... + βk Xk + ε 

onde α e β1, β2 ... ,βk são parâmetros a serem estimados com os dados e ε representa o 

efeito aleatório. As demais suposições são análogas à regressão simples, acrescentando a 

suposição de que as variáveis independentes X1, X2, ..., XK não devem ter correlações altas 

entre si (BARBETTA, 2002). 

Nesta equação, Y representa o rendimento de grãos, α representa o parâmetro 

linear, β representa o parâmetro angular, X são as variáveis meteorológicas utilizadas na 

pesquisa e ε, o efeito aleatório. Nesta análise, o efeito aleatório pode ser entendido como 

outros fatores que podem interferir no rendimento de grãos, como tipo de solo, variedade de 

semente utilizada, quantidade e qualidade do adubo e outros. 

Com base nos dados das variáveis meteorológicas (valores independentes) e do 

rendimento de grãos (valor dependente) calculou-se o coeficiente de determinação (R2), 

através das variáveis meteorológicas utilizadas e para cada produto (soja, trigo e milho). O 

coeficiente de determinação é uma medida descritiva da proporção da variação de Y que 

pode ser explicada por X, segundo o modelo especificado (BARBETTA, 2002). 

A partir dos valores obtidos de R2 e de p (p<0,05) selecionou-se os trimestres 

significativos com seus respectivos rendimentos e fez-se um ajuste polinomial para cada um 

dos casos. O coeficiente de determinação (R2) só explicará o modelo de interdependência 

entre as variáveis e o rendimento quando o nível de p for inferior a 5%. 
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Na região Norte do Paraná, a melhor época para o plantio de milho inicia-se a partir 

de 21 de setembro ao final de outubro (PEREIRA et al., 2002), de soja a partir de final de 

outubro e trigo a partir de abril. Estes períodos podem ser antecipados ou atrasados alguns 

dias, dependendo da variedade escolhida, que pode ser tardia ou precoce. 

Para a cultura de soja, foram analisados os seguintes trimestres: outubro, novembro 

e dezembro (OND); novembro, dezembro e janeiro (NDJ); dezembro, janeiro e fevereiro 

(DJF); janeiro, fevereiro e março (JFM); fevereiro, março e abril (FMA), que correspondem 

aos períodos de plantio, desenvolvimento e colheita desses grãos. 

Para o trigo, analisou-se os seguintes trimestres: abril, maio e junho (AMJ); maio, 

junho e julho (MJJ); junho, julho e agosto (JJA); julho, agosto e setembro (JAS), também por 

estes trimestres corresponderem ao período de desenvolvimento desta cultura. 

Para a cultura de milho, analisou-se os trimestres: setembro, outubro e novembro 

(SON); outubro, novembro e dezembro (OND); novembro, dezembro e janeiro (NDJ); 

dezembro, janeiro e fevereiro (DJF); janeiro, fevereiro e março (JFM), pois estes 

correspondem ao período de plantio, desenvolvimento e colheita destes grãos na região. 

Tabela 1: Trimestres analisados para o período de plantio e desenvolvimento para as 

culturas selecionadas:  

CULTURA PERÍODO DE PLANTIO E DESENVOLVIMENTO  

SOJA OND NDJ DJF JFM FMA 

MILHO SON OND NDJ DJF JFM 

TRIGO AMJ MJJ JJA JAS  

Organização: Marcia Regina Garcia, 2004. 

Nesta pesquisa analisou-se dados de produtividade de soja e trigo dos municípios de 

Cambará, Londrina e Maringá e milho para os municípios de Cambará, Londrina, Maringá e 

Paranavaí.5

Utilizou-se os trimestres consecutivos, com o objetivo de obter melhores resultados 

entre as culturas selecionadas e as variáveis meteorológicas. Também foram utilizados 

métodos estatísticos, através de programas específicos. 

Para melhor interpretar os gráficos da evolução temporal de rendimento de grãos e 

precipitação pluvial anual, utilizou-se de balanços hídricos anuais, que foram realizados para 

os municípios de Cambará, Londrina, Maringá e Paranavaí. 

                                                 
5 Não foi possível conseguir dados de produtividade de trigo e soja para o município de Paranavaí. 
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O balanço hídrico climatológico serviu para mostrar a disponibilidade hídrica de 

determinada região, caracterizando os períodos de escassez, podendo assim ajudar os 

agricultores a conhecer as características climáticas da região, podendo ser feito em 

períodos seqüenciais ao longo do ano ou dos anos, sendo uma forma de acompanhar o 

armazenamento de água no solo, determinando os melhores períodos para o plantio, assim 

como estabelecer o zoneamento agrícola, disponibilizando-lhes dados que mostram 

períodos de risco para o plantio de determinadas culturas. 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

O cálculo de precipitação pluvial média mensal e do desvio padrão das séries 

analisadas na área de estudo (Cambará, Londrina, Maringá e Paranavaí) apresentou um 

padrão de máxima precipitação pluvial no verão e mínima precipitação pluvial no inverno. O 

desvio padrão que é uma maneira de se calcular a variabilidade do parâmetro meteorológico, 

por exemplo, foi analisado e possibilitou observar que, no período mais chuvoso, a 

dispersão também é maior, ou seja, chove mais em determinados meses, com maior 

aleatoriedade dessa chuva. 

Os valores da precipitação pluvial máxima, nas quatro séries analisadas (Cambará, 

Londrina, Maringá e Paranavaí), no período de 1986 a 1999, apresentaram valores de 

230mm, no mês de janeiro, aproximadamente, ou seja, não há grande diferença de 

precipitação pluvial nesta região de estudo, Figuras 2, 3, 4 e 5. 

 

  
Figura 2 - Gráfico da precipitação pluvial 
mensal (linha cheia) e do desvio padrão (linha 
pontilhada) da Estação Climatológica 
Experimental de Cambará (mm). 

Figura 3 - Gráfico da precipitação pluvial linha 
cheia) e do desvio padrão (linha pontilhada) 
da Estação Agroclimatológica de Londrina 
(mm). 
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Figura 4 - Gráfico da precipitação pluvial (linha 
cheia) e do desvio padrão (linha pontilhada) da 
Estação Climatológica Principal de Maringá 
(mm). 

Figura 5 - Gráfico da precipitação pluvial 
(linha cheia) e do desvio padrão (linha 
pontilhada) da Estação Criação do Estado, 
em Paranavaí (mm). 

 

Pode-se observar também que nos municípios de Cambará e Londrina, a partir do 

final do inverno, a precipitação pluvial é ascendente até janeiro e nos municípios de Maringá 

e Paranavaí ocorre um decréscimo na precipitação pluvial no mês de novembro, não 

registrado nos primeiros. 

Também foram realizados gráficos de temperatura e precipitação pluvial para 

Cambará, Londrina, Maringá e Paranavaí, podendo-se observar uma significativa 

variabilidade da precipitação pluvial nas quatro situações analisadas, com máximos no 

verão (dezembro, janeiro e fevereiro) e mínimas no inverno (junho, julho e agosto), Figuras 

6, 7, 8 e 9. 

Observou-se ainda uma precipitação pluvial maior nos meses de dezembro, janeiro e 

fevereiro em Maringá, embora os municípios apresentem, aproximadamente, os mesmos 

padrões, Figura 8. 

O município de Paranavaí, dentre os municípios analisados, é o que apresentou a 

menor quantidade de chuva no verão, principalmente em dezembro e fevereiro, Figura 9. 

O município de Maringá apresentou, em comparação com os demais, as mais 

significativas temperaturas, tanto no verão quanto no inverno, com um desvio de, 

aproximadamente, 2ºC a mais que Cambará e Londrina e menor diferença em relação a 

Paranavaí, aproximadamente 1ºC, Figuras 6, 7, 8 e 9. 
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Figura 6 – Diagrama ombrotérmico do 
município de Cambará. PCAM é a precipitação 
pluvial (mm) de Cambará e TCAM é a 
temperatura (oC) de Cambará. 

Figura 7 – Diagrama ombrotérmico do 
município de Londrina. PLOND é a 
precipitação pluvial (mm) de Londrina e 
TLOND a temperatura (oC) de Londrina. 
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Figura 8 – Diagrama ombrotérmico do 
município de Maringá. PMAR é a precipitação 
pluvial (mm) de Maringá e TMAR a 
temperatura (oC) de Maringá. 

Figura 9 – Diagrama

pre

 ombrotérmico do 
município de Paranavaí. PPAR é a 

cipitação pluvial (mm) de Paranavaí e 
TPAR a temperatura (oC) de Paranavaí. 
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Foram realizadas análises de regressão múltipla para o plantio de soja em Cambará, 

Londrina e Maringá para os seguintes trimestres, de acordo com o período de 

desenvolvimento da cultura: outubro, novembro e dezembro (OND), novembro, dezembro e 

janeiro (NDJ), dezembro, janeiro e fevereiro (DJF) e janeiro, fevereiro e março (JFM). 

Para Cambará, a explicação do modelo apresentou-se significativo para o trimestre 

NDJ, com coeficiente de determinação explicando 88% da produção (R2 = 0,88), 

correlacionado com as variáveis independentes (ou variáveis explicativas) mais significativas, 

que foram temperatura média e a temperatura máxima, ambas apresentando o mesmo nível 

de significância das variáveis meteorológicas (p=0,01),Tabela 2. 

Tabela 2 - Análise de regressão múltipla para o trimestre novembro, dezembro e janeiro, 

para o município de Cambará. 
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R=0,937 R2 =0,879 Ajuste de R2 =0,637  Soja Trimestre:  NDJ 
(8,4)=3,641   p<0,113 Erro de estimação:180,19 Cambará 

 BETA de BETA B de B t(4) Nível – p 
22,8  0,099 Intercpt   15442,8  72  2,138

TEMP  -7,434  1,882  - 8  
PP  93 ,9 90 9 

 0,850  1,291

TG21  5  2
TMAX 

5577,9 1412,7  -3,94  0,016
 0,193  0,395 0,  1  0,4  0,64

TG9   296,2 449,7  0,658  0,546 
TG15  -1,348  1,333  -257,8  255,1  -1,010  0,369 

 1,324  0,711 33,1 86,3  1,861  0,136 
 4,786  1,101  252,4  581,4  4,345  0,012 

TMIN  2,062  0,926  1055,9  474,3  2,226  0,089 
UR  1,145  0,631  142,4  78,4  1,815  0,143 

 

Tabela 3 - Análi ú ara est iro, fe e março, para o 

município de Londrina. 

R=0,988 R2 =0,977 Ajuste de R2 =0,931 Soja Trimestre: JFM 

se de regressão m ltipla p o trim re jane vereiro 

 

F(8,4)=21,429 p<0,004 Erro de estimação:61,171 Londrina 
 BETA de BETA B de B t(4) Nível – p 

,6 ,022 Intercpt  10330,9 2839 3,638 0
TEMP -0,841  92  

PP -0,219  ,4 ,1 02 5 
-1,324 0,165 -

T  - 5
T  1

56 22

0,705 -434,2 364,2 -1,1 0,299
0,182 -1 1 -1,2 0,29

TG9  -514,2 64,1 8,024 0,001 
TG15 0,063 0,091 5,9 8,5 0,703 0,520 

G21 -0,181 0,212 50,2 8,6 -0,856 0,439 
MAX 0,894 0,399 380,3 69,7 2,241 0,088 

TMIN 1,329 0,523 8,9 3,8 2,541 0,063 
UR -0,746 0,171 -74,8 17,2 -4,351 0,012 

 

Na an e so tr re si ivo foi om coeficiente de 

determinação explicando 98% do rendimento (R2 = 0,98), correlacionado com as seguintes 

variáveis independentes: temperatura de geot

ção explicando 91% do rendimento (R2 = 0,91), correlacionado 

álise d ja em Londrina, o imest gnificat JFM, c

ermômetro às 9 horas (p = 0,001) e umidade 

relativa (p = 0,01), Tabela 3. 

No município de Maringá o trimestre significativo para o rendimento de soja foi DJF, 

com coeficiente de determina
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com as

o trimestre dezembro, janeiro e fevereiro, para 

o município de Maringá. 

e de R2 =0,724 Soja Trimestre:  DJF 

 variáveis independentes: temperatura média (p = 0,04), temperatura mínima (p = 

0,05) e umidade relativa (p = 0,02), Tabela 4. 

Tabela 4 - Análise de regressão múltipla para 

R=0,953 R2 =0,908 Ajust
F(8,4)=4,952 p<0,069 Erro de estimação:211,51 Maringá 

l – p 
Intercpt   - 3 8

 BETA de BETA B de B tT(4) Níve
6415,7 6799,7 -0,94 0,39

TE P  3094,5 ,9 0 8
0,091 0,345

- -
T  18 15

-1 -
-

 2  0,  6  3

M 3,440 1,131 1017 3,04 0,03
PP   0,7 2,8 0,266 0,802

TG9 0,546 0,755 -467,4 646,7 0,722 0,509
G15 0,559 0,470 0,8 1,9 1,189 0,299

TG21 -0,624 0,682 -332,1 362,8 -0,915 0,411
TMAX -1,772 0,722 550,1 632,1 2,452 0,070
TMIN -1,188 0,444 1292,9 484,2 -2,670 0,055

UR ,129 567  245,8 5,6 ,749 0,019
 

- e d ess ltip a o tre junh o e agosto, para o 

município de Cambará. 

2 =0,942 Ajuste de R2 =0,851 Trigo Trimestre: JJA 

Tabela 5  Anális e regr ão mú la par  trimes o, julh

 

R=0,971 R

F(8,5)=10,312 
 

p<0,009 Cambará 

D Nível – p 
Intercpt   -13  

Erro de estim
e BETA B 

ação:173,70 
de B BETA t(5) 

662,0 5070,0 -2,694 0,043
TE P  1,8 3,2 16  

0,385 0,172

T  - -37 13 -
- -

M -1,141 0,223 -68 13 -5,1 0,003
PP   7,3 3,3 2,228 0,076 

TG9 1,395 0,557 736,1 293,8 2,505 0,054 
G15 1,259 0,454 9,0 6,7 2,772 0,039 

TG21 0,191 0,217 -97,1 110,9 0,876 0,421 
TMAX 2,073 0,442 803,9 171,6 4,684 0,005 
TMIN -0,075 0,500 -41,0 272,7 -0,150 0,886 

UR 1,073 0,358 88,8 29,7 2,994 0,030 
 

Para o  de  Cambará, mostrou-se mais significativo o trimestre JJA. De 

acordo com o modelo, o coeficiente de determinação explicou 94% do rendimento (R2 = 0,94) 

e as v

 cultivo trigo em

ariáveis independentes mais significativas foram: temperatura média (p = 0,003), 
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temperatura de geotermômetro às 9 horas (p = 0,04), temperatura de geotermômetro às 15 

horas (p = 0,04), temperatura máxima (p = 0,005) e umidade relativa (p = 0,03), Tabela 5. 

Para os municípios de Londrina e Maringá, a análise de regressão múltipla não 

mostro

resentada a tabela relativa à análise de regressão múltipla para o 

municí

Tabela 6 múltipla para o trimestre maio, junho e julho, para o 

 
=0,774 R2 =0,600 Ajuste de R2 =-------- Trigo Trimestre: MJJ 

u uma correlação significativa entre a variável dependente e as variáveis 

independentes para o cultivo de trigo. Pode-se observar que o trimestre mais significativo foi 

maio, junho e julho (MJJ), com coeficiente de determinação de 60%, em relação a produção 

de trigo e que o nível p foi maior que 0,05, correlacionando o rendimento de trigo com a 

temperatura de geotermômetro das 21 horas. Mesmo assim, embora não significativa, essa 

variável é uma indicadora para o monitoramento do clima em relação ao trigo em Londrina, 

Tabela 6. 

Não foi ap

pio de Maringá, referente ao trigo, por apresentar resultados muito parecidos com os 

da Tabela 6 (dados de Londrina). 

 - Análise de regressão 

município de Londrina. 

R
F(8,5)=0,939 p<0,554 Erro de estimação:48 ina 

A  
tercpt 16,8 ,8 4 

7,97 Londr
 BET De Beta B De B t(5) Nível – p 
In   -82 14829 -0,55 0,603 
TEMP -2,526 ,762 

  0 
 

  

2 -1782,4 1949,04 -0,915 0,402 
PP 1,315 0,614 15,2 7,1 2,140 0,085 
TG9 0,600 1,158 462,4 892, 0,518 0,626 
TG15 -0,898 0,723 -310,0 249,7 -1,241 0,269 
TG21 1,343 0,611 1017,7 463,1 2,197 0,079 
TMAX 2,558 1,803 1483,6 1045,9 1,418 0,215 
TMIN -1,092 1,744 -911,8 1455,8 -0,626 0,558 
UR -0,175 0,574 -32,5 106,2 -0,305 0,771  

 

Para a cultura de milho foram realizadas análises de regressão para os municípios 

de Ca

 Na Tabela 7, referente à análise do rendimento de milho, no município de 

Londrina, o modelo de análise de regressão múltipla apresentou como significativo o 

mbará, Londrina, Maringá e Paranavaí, compreendendo os seguintes trimestres: 

setembro, outubro e novembro (SON); outubro, novembro e dezembro (OND); novembro, 

dezembro e janeiro (NDJ); dezembro, janeiro e fevereiro (DJF); janeiro, fevereiro e março 

(JFM), pois estes correspondem ao período de plantio, desenvolvimento e colheita destes 

grãos na região. 
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trimest  DJF

o trimestre dezembro, janeiro e fevereiro, para 

o município de Londrina. 

2 =0,845 Milho Trimestre: DJF 

re  correlacionando a produção com a precipitação pluvial. O coeficiente de 

determinação que explica esta correlação foi de 95%, aproximadamente, para um nível p 

igual a 0,01, portanto altamente significativo. 

Tabela 7 - Análise de regressão múltipla para 

 
R=0,974 R2 =0,948 Ajuste de R

F(8,4)=9,198 p<0,024 Erro de estimação:241,80 Londrina
Nível – p 

Intercpt   -320 205
 BETA De Beta B De B t(4) 

86,4 10010,7 -3, 0,033
TE P   2650,8 ,4 11

0,833 0,195
-

T  3 16

TMAX -0,194 -

M 1,784 0,985 1463 1,8 0,144
PP   10,3 2,4 4,269 0,013

TG9 0,555 0,374 -556,4 374,6 -1,485 0,212
G15 1,038 0,541 14,8 4,2 1,912 0,128

TG21 -1,160 0,635 -264,2 144,7 -1,826 0,141
0,478 221,9 546,1 -0,406 0,705

TMIN -0,827 0,704 -936,6 797,0 -1,175 0,305
UR 0,334 0,290 76,0 66,0 1,152 0,313 

 

ara o cípi  Maringá, a análise de regressão múltipla não 

apresentou trimestres significativos, segundo o modelo. 

ezembro, janeiro e fevereiro, para 

o município de Paranavaí. 

 R2 =0,846 Milho Trimestre: DJF 

P  muni o de Cambará e

Tabela 8 - Análise de regressão múltipla para o trimestre d

R=0,974 R2 =0,949 Ajuste de
F(8,4)=9,219 p<0,024 Erro de estimação:149,92 Paranavaí

Nível – p 
Intercpt   -24 027

 BETA De Beta B De B t(4) 
074,3 5977,8 -4, 0,016

TE P   2 1,0 ,1 66
0,039 0,207

T  - -505,1 40 -

- -2403,3 -

M 2,297 1,014 37 1046 2,2 0,086
PP   0,3 1,8 0,185 0,862

TG9 0,370 1,851 140,6 704,2 0,200 0,852
G15 2,820 2,276 7,7 1,239 0,283

TG21 2,003 0,800 634,7 252,2 2,516 0,067
TMAX -0,040 0,700 -36,0 629,6 -0,060 0,957
TMIN 2,638 0,767 699,1 3,438 0,026

UR 1,594 0,470 195,5 57,7 3,390 0,028 
Para o trimestre DJF, o coeficiente de determinação explicou 95% da produção de 

no mu  de av ndo as ificativas 

através

milho nicípio  Paran aí, te  variáveis independentes mais sign

 da análise de regressão múltipla explicada pela temperatura mínima (p = 0,03) e 
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umidade relativa (p = 0,03). Também a temperatura de geotermômetro às 21 horas pode ser 

levada em consideração no monitoramento da produção de milho neste município, Tabela 8. 

Foram elaborados ajustes polinomiais para o rendimento de soja e trigo em relação a 

diverso

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

lanços hídricos realizados e sua comparação com 

gráfico

nde o desenvolvimento da cultura se 

deu em

O melhores resultados para a cultura de soja em Cambará ocorreu na safra 98/99 

(2500 

s parâmetros meteorológicos, classificados pela análise de regressão múltipla, para 

os municípios estudados, relacionando com o rendimento (Kg/ha). Observou-se uma 

aleatoriedade em relação aos ajustes, não apresentando um padrão de município para 

município, mesmo se tratando de mesma variável meteorológica e mesma cultura. Os 

ajustes foram de ordem diferente para cada variável meteorológica. 

Através da observação dos ba

s de rendimento de grãos (soja e trigo) e precipitação pluvial anual, pode-se inferir 

que a chuva tem grande influência no rendimento da cultura, pois esta, caso não seja 

distribuída adequadamente de acordo com as fases de desenvolvimento, pode interferir na 

produção desses grãos. A temperatura também tem grande influência, pois pode acelerar, 

retardar ou encerrar o desenvolvimento da planta. 

Para o cultivo de soja observou-se que, safras o

 períodos com grande excedente hídrico, desde o plantio até o período da colheita, 

apresentaram rendimentos de aproximadamente 1.500Kg/ha (Cambará 91/92; 97/98). Em 

Londrina, a safra 89/90 apresentou rendimento de 1900 kg/ha, que pode ser associado ao 

grande excedente hídrico de novembro a dezembro, onde chega a 300mm, decaindo em 

janeiro, com déficit em fevereiro. As plantas necessitam de horas de luz para um bom 

desenvolvimento e longos períodos nublados são prejudiciais, além do déficit hídrico que 

ocorreu na fase final. O resultado também foi ruim em anos que apresentaram déficits 

hídricos por períodos relativamente longos, prejudicando o desenvolvimento da cultura, 

principalmente quando este ocorreu na fase de floração, enchimento de grãos e maturação 

(Maringá 91/92). 

kg/ha). Pelo balanço hídrico do período, observou-se um curto déficit hídrico em 

novembro, a partir do qual o excedente hídrico se torna constante, diminuindo a partir de 

janeiro. Este ano agrícola também apresentou o melhor rendimento para a safra de soja em 

Londrina e Maringá. Para Londrina, obteve-se o mesmo rendimento e em condições hídricas 

semelhantes e para Maringá, o rendimento foi de 2800 kg/ha, onde constatou-se déficit 

hídrico em novembro e excedente de janeiro a fevereiro, possibilitando a recuperação da 

lavoura. 
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Para o cultivo de trigo, as safras que apresentaram os piores resultados podem estar 

correlacionadas com déficit hídrico durante o período de desenvolvimento da cultura, na 

fase inicial, prejudicando a germinação (Cambará 90/91 e Londrina 95/96, com rendimento 

de 1400 e 1500 kg/ha respectivamente) ou na fase final, que prejudica a formação de grãos 

(Maringá 89/90, com rendimento de 1.000 kg/ha). Observou-se também que excedente 

constante não é benéfico (Londrina 89/90, 1100 kg/ha), levando a baixos rendimentos. 

 Mesmo sendo, das variedades analisadas, a cultura menos exigente em questões 

de disponibilidade hídrica para o bom desenvolvimento, o trigo sofre com déficit hídrico 

prolongado como constatado em Londrina na safra 95/96 (1.500 kg/ha) e Cambará 95/96 

(800 kg/ha), onde observou-se o pior resultado das séries trabalhadas. 

 Entretanto, o fator que mais influencia na produtividade do trigo é a temperatura. Em 

todas as safras onde foram registrados rendimentos muito baixos (próximo de 1000 kg/ha), 

além de outros fatores que podem ter interferido, ocorreram geadas sucessivas (pelo menos 

duas ocorrências) entre junho e agosto. 

Em relação ao milho, os melhores rendimentos foram verificados em Maringá na 

safra 96/97 (5200 kg/ha) e Cambará, safra 93/94 (4.400 kg/ha). Os piores foram 

encontrados em Paranavaí, o que pode ser explicado, em parte, também pelos solos com 

menor aptidão agrícola que os solos encontrados nos outros municípios, embora o 

rendimento tenha apresentado aumento gradativo. Também constata-se que o déficit hídrico 

na fase inicial seguido por período de bom excedente hídrico, pode possibilitar a 

recuperação da cultura (Paranavaí, safra 94/95, 1800 kg/ha), sendo que, quando ocorre na 

fase de floração e formação de espigas, causa maiores perdas (Paranavaí, safra 91/92, 

1500 kg/ha). Entretanto, as piores safras podem ser associadas à precipitação excessiva, 

principalmente na colheita (Cambará, safra 90/91, 2400 kg/ha e Londrina, safra 92/93, 1200 

kg/ha). 

Nas séries analisadas, o trigo apresentou maiores oscilações no rendimento anual, 

ao passo que a soja apresentou menores oscilações, com menores diferenças de 

rendimento entre safras, com tendência a manter um rendimento bom, relativamente estável 

e ascendente (Cambará, Londrina e Maringá).Para o trigo, observou-se que não existe um 

aumento progressivo do rendimento ao longo do período estudado, o que poderia ser 

associado a avanços tecnológicos, como se observou nas culturas de milho e soja. Em 

Maringá, por exemplo, os resultados obtidos na safra 86/87 (aproximadamente 2100 kg/ha) 

não foram superados durante todo o período analisado. 

Constatou-se assim, uma grande aleatoriedade no rendimento, estando esse, dentre 

outros fatores, associado à boa distribuição da precipitação pluvial durante o período de 

desenvolvimento das culturas. 
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