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RESUMO 

A agricultura é uma atividade relevante para a economia do país, no entanto, está sujeita a receber influência 

dos diferentes tipos de tempo. Nos municípios de Roncador e Boa Esperança - PR, localizados na 

Mesorregião Centro Ocidental Paranaense. O objetivo desse trabalho é analisar a influência e a interferência 

da variabilidade climática nas Safras da Soja de 2012/2013 a 2016/2017 nos Municípios de Roncador e Boa 

Esperança – PR. O objetivo nesta pesquisa é averiguar interferência da influência climática, na cultura da soja 

nas safras de 2008/2009 a 2016/2017. Para tanto realizou-se levantamento de literaturas sobre clima, 

paisagem e agricultura; coleta e análise de dados qualitativos e quantitativos; elaboração de tabelas, mapas 

e figuras que representam a temática. Por meio dessa metodologia, averiguou que os fenômenos climáticos 

influenciaram nas 9 safras de soja aqui estudadas, contribuindo tanto para anos bons, quanto para anos ruins. 

As safras de 2011/2012 fora afetada por estiagem no período de semeadura dos grãos, a safra de 2015/2016 

sofreu influência dos elevados índices pluviométricos provindos do fenômeno do El Niño, sendo considerados 

como anos ruins. A safra de 2016/2017 foi a que obteve maior produtividade no Paraná, e nos municípios 

pesquisados.  

 
Palavras – Chave: Agricultura; Elementos Climáticos; Fenômenos Climáticos; Sojicultura.  

 
1 INTRODUÇÃO 
 

Em contexto mundial, o Brasil possui a denominação de ser o “Celeiro de Mundo”, já 
que é o segundo maior produtor mundial de soja, perdendo apenas para os Estados Unidos, 
esta afirmação, já apresenta a importância da agricultura, em âmbito nacional, concentrada 
em regiões predominantes do agronegócio no Centro – Sul brasileiro.  Nesse sentido, “a 
dimensão do setor agrícola envolvido com o produto soja, e a representatividade de seu 
complexo agroindustrial, conferem à cultura da soja a condição de maior importância na 
geração de divisas da balança comercial brasileira” (ALMEIDA, 2005, p.49). 

 Mas nem sempre este parâmetro preponderou, antes da década de 1970, a 
produção de alimentos no país não era tão significativa e apresentava baixa produtividade. 
No entanto, em meados da referida década em razão das transformações tecnológicas, 
possibilitadas pela chamada ‘modernização da agricultura’ houve uma expressiva mudança 
que de forma crescente, teve a soja como a principal fonte do motor dessa transformação.  

Na formação do espaço agrário, averígua-se que as condições climáticas exercem 
um papel importante na agricultura, sendo responsável por “Safras boas ou Safras ruins” 
de culturais de cereais de verão, bem como inverno. “Entre o clima e a agricultura há uma 
relação causa e efeito, considerando que essa atividade depende dos estados do tempo. 
Por isso há influência desde o plantio à colheita.” (OLIVEIRA; MASSOQUIM; BORSATO, 
2018, p.700).  

As condições climáticas influenciam em todos os estágios da produção agrícola, 
desde o preparo da terra para o plantio, até a colheita e comercialização dos grãos. De 
acordo com Ayoade (2006, p 261) “Os principais elementos climáticos que afetam a 
produção agrícola são os mesmos que influenciam a vegetação natural. Entre eles incluem 
a radiação solar, a temperatura e a umidade”. 

Mesmo com a mecanização da agricultura, que inclui a correção de solos, utilização 
de adubos e fertilizantes, a manipulação de sementes, defensivos agrícolas, maquinários 
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sofisticados com recursos tecnológicos (tratores, plantadeiras, colheitadeiras, dentre 
outros), que garantem maior rentabilidade, as condições dos estados do tempo atmosférico 
são reguladoras no decorrer de toda safra agrícola. Assim, em condições de tempo 
atmosféricas propícias a produtividade pode ser boa, ao contrário, em caso de ocorrência 
de estiagem, especialmente no período de maturação dos grãos a produtividade pode ser 
afetada.  

Neste sentido, o objetivo desse trabalho é analisar a influência e a interferência da 
variabilidade climática nas safras da Soja no período entre 2012/2013 a 2016/2017 nos 
Municípios de Roncador e Boa Esperança – PR. Objetiva também compreender a 
organização da paisagem agrícola das culturas temporárias de verão. 
 
1.1 O CONTEXTO HISTÓRICO – GEOGRÁFICO DA CULTURA DA SOJA, SUAS 
TRANSFORMAÇÕES NA PAISAGEM E INTERFERÊNCIAS CLIMÁTICAS. 
 
1.1.1 O contexto histórico – geográfico da cultura da soja 
 

A soja cultivada nos dias de hoje, é diferente daquela dos ancestrais, seu 
desenvolvimento ocorreu na costa leste da Ásia, principalmente ao longo do rio Yangtzé, 
na China, pois eram plantas rasteiras. Com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, 
o melhoramento genético se tornou possível, especialmente do cruzamento natural entre 
duas espécies de soja selvagem por cientistas da antiga China (EMBRAPA, 2019). 

As primeiras citações a estes grãos, são datadas entre o período de 2883 e 2838 
a.C., nesta época, ao lado do arroz, trigo, cevada, milheto a soja formava um quinteto de 
grãos que eram considerados sagrados. Nos primeiros momentos de sua história, a 
produção da soja ficou restrita a China, sendo apenas introduzida na Europa no final do 
século XV, e na segunda década do século XX, dado ao teor de óleo, e a proteína presentes 
nos grãos desta cultura agrícola, despertaram o interesse das indústrias mundiais, as 
tentativas de introduzir a cultura agrícola da soja na Rússia, não deram muito certo, dado 
as condições climáticas desfavoráveis a produção dada as baixas temperaturas (Embrapa, 
2019). 

No Brasil, os primeiros relatos históricos da soja, são datados em 1882 na Bahia. Já 
no ano de 1891, alguns genótipos da soja em São Paulo foram testados e apresentaram 
melhores adaptações, e em 1890, a soja fora testada e aprovada no Rio Grande do Sul, 
todavia, a produção deste cereal, era destinada a alimentação de animais, e pouco foco a 
indústria de óleos e farelos. Enquanto em 1949, o Brasil começou a aparecer nas 
estatísticas mundiais com uma produção de aproximadamente 25 mil toneladas, e apenas 
foi considerado de cultura agrícola de importância econômica na década de 1960, por fim 
a safra de 2007/2008, alcançou os 60 milhões de toneladas (FARIAS; NEUMAIER; 
NEPOMUCENO, 2009). 

Atualmente a soja é cultivada em muitos estados, sendo o segundo maior produtor 
mundial, na safra 2016/2017 (EMBRAPA, 2019). O Brasil perde em produção da soja 
apenas para os Estados Unidos, que tem como característica o uso de maquinários de 
última geração, da manipulação genética e de adubos e fertilizantes de alta qualidade dada 
a modernização da agricultura. O estado do Paraná, não ficou de fora da expansão agrícola 
a partir da década de 1970, e nos dias de hoje este cereal se tornou o produto agrícola mais 
importante, sendo uma das principais atividades econômicas paranaenses. De acordo com 
os dados da Secretária da Agricultura e Abastecimento (SEAB, 2019), o Paraná é o 2º 
estado brasileiro que mais produz soja, resultado de investimentos em tecnologia, como 
práticas de conservação e manejo do solo, fato considerado relevante, pois no decorrer dos 
últimos anos as paisagens têm sofrido alterações antrópicas. 

A modernização da agricultura na década de 1970 ocorreu de maneira desigual em 
território brasileiro, especialmente do ponto de vista segregado e excludente dado ao 
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chamado processo denominado êxodo rural, na qual ocorreram migrações das regiões 
consideradas mais produtivas, em função da escassez de mão-de-obra no cenário agrícola 
rumo aos centros urbanos, acarretando em um inchaço populacional das grandes 
metrópoles, e notadamente em trabalhadores desempregados, e gerando diversos 
problemas no contexto urbano.  “Ademais, as mudanças que ocorreram no meio rural 
brasileiro a partir da década de 1980, com uma maior diversificação econômica e a 
formação de espaços multifuncionais, imprimiram no campo um novo significado [...]” 
(MASSOQUIM E COLAVITE, 2013, p.57). 
 
1.1.2 Interferências Climáticas na produção da soja 

 
Conforme Massoquim (2010, p.22) “Entende – se que o clima por si é um fator de 

interferência na paisagem, especialmente em áreas em que o solo é usado de forma 
intensiva”. Das atividades econômicas a que são desenvolvidas pelos seres humanos, a 
agricultura é uma de alto risco, por se tornar dependente dos fatores meteorológicos, 
afetando em todos os estágios da produção, sendo que toda a diferenciação da produção 
agrícola em regiões distintas se deve pela variabilidade das condições meteorológicas de 
determinada cultura agrícola em todo o seu processo de cultivo.  

Além de influenciar nos estágios da produção agrícola, as condições meteorológicas, 
interferem tanto de forma positiva, quanto de forma negativa, é o que ressaltam Massoquim, 
Borsato e Oliveira (2018): 

Ainda que, disponibilizados dados meteorológicos, os agricultores continuam tendo 
perdas em produtividade, porque isso nem sempre depende do planejamento, pois 
os fenômenos climáticos como, aguaceiros, tempestades, granizos, geadas e 
secas, são quase sempre adversos à natureza do homem. Tais fenômenos também 
muito difíceis de serem previstos com antecedência, na fase de planejamento para 
o plantio. (MASSOQUIM; BORSATO; OLIVEIRA, 2018, p.113-114)  

 

A ligação presente entre as condições físicas do ambiente, essencialmente solo e 
atmosfera, abarcando as diversas espécies de culturas a serem cultivadas permitem, obter 
as informações precisas, no respeito da influência dos estados do tempo e do clima no 
crescimento a todo o desenvolvimento.  Assim, buscando alternativas que minimizem as 
possíveis intempéries climáticas que vão resultar em baixa produtividade, se torna 
fundamental a criação de estratégias que visam que os cultivares renda maior lucro, e 
ajudem a diminuição dos prejuízos que são originários das condições meteorológicas, numa 
cadeia de produção agrícola, especialmente com por meio do monitoramento do tempo por 
satélites, radares, estações convencionais e outros recursos, a Meteorologia ampliou 
consideravelmente seus domínios e técnicas de observação, tornando mais perceptíveis os 
eventos climáticos e auxiliando no planejamento dos processos que regem as sociedades 
modernas (YOKOO, 2007). 

O potencial tecnológico também se faz relevante no quesito produtividade, pois 
conforme Almeida (2005, p.41) “a semente materializa o resultado de todo um processo de 
pesquisa de geração de novos cultivares. No entanto, somente por meio do manejo 
adequado esse potencial pode ser atingido”. No entanto, são as principais variáveis 
meteorológicas, que afetam todos os estágios da produção de cultivares agrícolas, como a 
distribuição de chuvas, temperatura do ar e a radiação solar, não podendo descartar a 
influência da umidade do ar e do solo, bem como a velocidade e a direção do vento.  
 
1.1.3 Influência dos principais elementos climáticos na cultura da soja 

 
 Ao se tratar da cultura da soja, os autores Farias; Neumaier; Nepomuceno (2009, p. 
266) afirmam que “dentre os elementos climáticos, a temperatura, o fotoperíodo e a 
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disponibilidade hídrica são os que mais afetam o desenvolvimento e a produtividade da 
soja”. 
 De acordo com Câmara (1998, p.3) apud Yokoo (2007, p.66) “A germinação da soja 
é relativamente rápida, desde que a semente encontre condições ambientais favoráveis”. 
A água acaba por constituir aproximadamente 90% do peso da planta de soja, atuando, em 
processos fisiológicos e bioquímicos (funcionamento e estágios da planta), como solvente, 
distribuição de calor, resfriamento. Os dois períodos que a disponibilidade de água é 
fundamental, concentra-se na germinação e floração – enchimento da soja, em que em 
ambos os períodos o excesso quanto a falta de água é prejudicial a produtividade da cultura 
da soja. Com o desenvolvimento da planta. A necessidade de água pela cultura da soja 
aumenta de acordo com o desenvolvimento da planta, atingindo o máximo durante a 
floração-enchimento de grãos (7 a 8 mm/dia), diminuindo após este período.  
 A Cultura da soja, se torna adaptável a regiões em que as temperaturas variam entre  
20ºC e 30ºC, para o desenvolvimento da planta a temperatura ideal da planta é em torno 
dos 30ºC, nos estágios da produção a semeadura não pode ocorrer, quando a temperatura 
do solo estiver a baixo dos 20ºC, caso esta normativa não seja seguida, geralmente a 
germinação da planta fica comprometida. Nas regiões onde as temperaturas são menores 
a 10ºC são impróprias ao cultivo da soja (EMBRAPA, 2019).   

A radiação solar é um importante componente ambiental, por fornir a energia 
provinda dos raios solares para a fotossíntese, também justifica sua importância, já que é 
responsável pelo “combustível” para uma gama de processos fisiológicos da soja (TAIZ & 
ZIEGER, 2004). 

Outros fatores do tempo atmosférico, que são caracterizados por serem eventos 
adversos (já que são indesejáveis para ocorrer), afetam o desenvolvimento da cultura da 
soja, tal como o granizo provoca perfurações nas folhas das plantas, quando ocorre nos 
estágios iniciais da soja, não ocorre baixo rendimento.  

Enquanto as Secas ocasionam:  
O estresse causado por deficiência de água determina a presença de plantas pouco 
desenvolvidas, de pequena estatura, com folhas pequenas e entrenós curtos. Os 
tecidos vegetais apresentam-se com aspecto “murcho” e os folíolos tendem a 
“fechar”, para diminuir a área foliar exposta. As secas severas, na fase vegetativa, 
reduzem o crescimento da planta e diminuem a área foliar e o rendimento de grãos 
(FARIAS; NEUMAIER; NEPOMUCENO, 2009, p.271).  

 

Enquanto que o excesso de chuvas, assinalado por regimes pluviométricos 
superiores à média regional, são responsáveis por plantas de pequena estatura, com folhas 
pequenas e amareladas,  durante o crescimento da planta, o excesso pode dificultar a 
fixação do nitrogênio nas plantas, e durante o período da colheita  os índices pluviométricos 
elevados atrapalham a chegada de maquinários a lavouras para a colheita, transporte e 
armazenagem dos grãos, e com esse eventual atraso da colheita, este problema acarreta 
que os grãos germinem no campo, o que os torna impróprios para o consumo (YOKOO, 
2007).  

O Fenômeno do El Niño interfere diretamente no ciclo das culturas agrícolas, neste 
caso na cultura as soja, caracterizando por ser o aquecimento  de forma anormal das águas 
do Oceano Pacífico Equatorial, afetando diretamente no regime das chuvas na região, de 
acordo com Massoquim e Azevedo (2010, p15) “[...] O El Ninõ e a La Ninã, sob sua 
influência, estes elementos controlam a produção e produtividade agrícola [...]”.  

Quando os ventos são caracterizados como sendo “calmos”, contribuem para manter 
o gradiente ideal dos gases, mas quando estes são intensos, ocasionam, na disseminação 
e propagação de doenças, advindas da transportação por correntes de ar, chegando a 
plantações, e afetando as plantas, além disso ventos intensos acarretam a perda da 
folhagem das plantas.  
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2 MATERIAIS E MÉTODOS  
 

Para o desenvolvimento, da pesquisa, em primeiro momento fora realizado o 
reconhecimento da área de estudo, neste caso a paisagem agrícola dos municípios de 
Roncador e Boa Esperança – PR, recorte desse estudo.   

Para o embasamento teórico utilizou-se de referenciais teóricos sobre a temática, 
clima, paisagem e o uso da terra, em contexto do recorte geográfico desta pesquisa: 
Ayoade (1986); Mendonça (1996); Massoquim (2010); Farias, Neumaier e Nepomuceno 
(2009); Yokoo (2007); Taiz & Zieger (2004); Almeida (2005); Massoquim, Borsato e Oliveira 
(2018); dentre outros.  

Num segundo momento, realizou-se o estudo de campo (in locu), em que se fez a 
análise da paisagem agrícola dos municípios expressos através de fotografias. A coleta e 
análises de dados qualitativos e quantitativos ocorreram por meio da obtenção de dados 
sobre a área plantada, a produção e rendimento da soja de Roncador e Boa Esperança, 
que se obteve através de planilhas disponibilizadas na internet pelo site SEAB/DERAL 
(Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Paraná e Departamento de Economia Rural). 
Enquanto os dados climáticos tomaram-se como base a ECPCM (Estação Climatológica 
Principal de Campo Mourão) em convênio com o INMET (Instituto Nacional de 
Meteorologia). Nessa etapa realizou-se a análise de um período temporal de 7 anos, (2011-
2017), no qual foram utilizados os dados de precipitação.  

A tabela I cultura da Soja (primavera/ verão) no Município de Roncador- PR e Boa 
Esperança – PR, nas safras de 2012/2013 a 2016/2017, foi elaborada a partir dos dados 
obtidos por uma planilha da SEAB/DERAL (Secretaria da Agricultura e Abastecimento do 
Paraná e Departamento de Economia Rural). Enquanto a Tabela II - Precipitação mensal e 
anual (mm) - Série de dados - 2008 a 2017, foi elaborada a partir dos dados disponibilizados 
pela ECPCM (Estação Climatológica Principal de Campo Mourão). 

Em posse dos dados coletados realizou-se a análise pertinente aos anos 
pesquisados, tanto climáticos, onde se optou pela precipitação, tendo como parâmetro de 
análise as médias mensais. Sequencialmente elaboraram-se tabelas referentes às safras 
da soja.  Já os dados referentes a área colhida, produção por tonelada e rendimento médio 
da cultura da soja nos municípios de Roncador e Boa Esperança – PR nas safras de 
2012/2013 a 2016/2017, no qual se analisou a influência destes  
eventos climáticos na dinâmica da paisagem e da produtividade agrícola.  
 
2.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 

Os municípios estão localizados na Mesorregião Centro Ocidental Paranaense 
(Mapa 1), no entanto, não pertencem à mesma região geográfica, pois o município de 
Roncador está localizado na Microrregião Geográfica de Campo Mourão, entre as latitudes 
24 º 36 ' 10 '' S e longitude 52 º 16 ' 30 '' W. Sua altitude varia de 500 a 762 m acima do 
nível do mar, e área territorial 742, 121 km², e população estimada de 10.058 (IBGE, 2019).  

Já o município de Boa Esperança está localizado na Microrregião Geográfica de 
Goioerê, encontrando-se entre as latitudes 24º14'32' S e a uma longitude 52º47'19' W. 
Possui altitude de 550 m, e área territorial 312,406 km², e população estimada de 4.165 
(IBGE, 2019).  

 
 
 
 
 
 
 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

 
Mapa 1: Roncador e Boa Esperança na Mesorregião Centro Ocidental Paranaense  

Fonte: OLIVEIRA; VELOSO. 2018 

 
Os referidos municípios são de pequeno porte e tem sua base econômica pautado 

na agricultura e comércio. As culturas comerciais do tipo exportação como as de soja, milho, 
trigo estão mais presentes nos municípios agrícolas do Paraná (Figura 1). É neste sentido 
que se faz a referência às pequenas cidades e os agronegócios, pois como colocado, não 
se trata apenas de um tipo particular de atividade agrícola moderna, mas de várias como a 
soja, a criação de suínos e aves, a cana de açúcar, o leite, onde cada uma tem sua 
especificidade Fresca (2010).   

:  
Figura1Agropecuária de Roncador e Boa Esperança – PR 

Org. OLIVEIRA, J. 2019. 
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3 RESUTALDOS E DISCUSSÕES ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DE ELEMENTOS 

CLIMÁTICOS NAS SAFRAS DA SOJA DE 2012/2013 A 2016/2017 NOS MUNICÍPIOS DE 

RONCADOR E BOA ESPERANÇA - PR 

 
Conforme a Tabela 1, a cultura da soja em Roncador, vem ganhando espaço 

especialmente a partir do ano de 2010/2011 mantendo um ritmo constante a partir de 2014 
até 2016 com 37.000 hectares plantados. 

 

Tabela 1: Cultura da Soja (primavera/ verão) no Município de Roncador- PR e Boa Esperança – 

PR, nas safras de 2012/2013 a 2016/2017 
Fonte: SEAB/DERAL, 2019. Org. OLIVEIRA, 2019. 

 

Já o município de Boa Esperança, vem apresentando o decréscimo da área 
plantada, em que 2008 foram plantados 28.000 hectares, apresentou uma redução 3.000 
hectares plantados, o que chama atenção é o fato de que, comparado com o município de 
Roncador, as safras desde 2012/2013 até a safra de 2016/2017, ainda que o município em 
questão tem uma área menor de proporção territorial, apresenta maior rendimento médio 
da soja. Tal fato se deve a fertilidade do solo, as técnicas aplicadas na produção da soja, 
como correção dos solos, adubação, dentre outros fatores característicos da modernização 
da agricultura que sobressai a Boa Esperança, se comparado a Roncador (TABELA 2). 

 
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago   Set Out Nov Dez Total     Média 

2008 154 78 174 90 107 83 33 244 72 93 102 94 1324       110 

2009 187 123 125 111 127 112 78 76 167 334 193 91 1724       144 

2010 276 190 156 155 102 27 44 8 87 187 133 346 1711       142 

2011 131 226 176 100 9 131 208 167 43 231 49 72 1574       132 

2012 208 82 68 263 85 225 41 4 32 11 49 250 1419       118 

2013 286 356 308 78 180 347 71 10 113 162 95 102 2111       176 

2014 220 171 195 146 205 325 110 30 241 97 187 234 2163       180 

Município Roncador - PR Boa Esperança – PR 

Anos 
 

Área 
(ha) 

Produção 
Obtida 
(Ton.) 

Rendimento 
(Kg/ha) 

Anos 
Área 

Total(ha) 

Produção 
Obtida 
(Ton.) 

Rendimento 
(Kg/ha) 

2008/2009 20.500 59,450 2.900 2008/2009 28.000 61,600 2.200 

2009/2010 22.560 72,192 3.200 2009/2010 26.000 83,798 3.223 

2010/2011 27.000 95,850 3.550 2010/2011 26.400 90,314 3.421 

2011/2012 27.000 74,304 2.752 2011/2012 26.000 62,400 2.400 

2012/2013 28.615 94,429 3.290 2012/2013 27.565 93,721 3.400 

2013/2014 31.500 93,712 2.970 2013/2014 26.500 95,267 3.595 

2014/2015 37.000 129,500 3.500 2014/2015 26.600 93,100 3.500 

2015/2016 37.000 103,600 2.800 2015/2016 25.000 87,500 3.500 

2016/2017 37.000 129,500 3.500 2016/2017 25.000 97,925 3.917 
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2015 368 260 104 37 195 57 477 42 268 219 494 283 2803       233 

2016 167 271 157 68 237 150 57 200 49 327 75 167 1926       160 

2017 107 130 119 155 248 101 2 96 41 397 191 269 1856       155 

Tabela 2 - Precipitação mensal e anual (mm) - Série de dados - 2008 a 2017 
Fonte: Estação Climatológica Principal de Campo Mourão – ECPCM. Org: OLIVEIRA; 2018. 

 
Em relação ao recorte cronológico desta pesquisa, a safra de 2008/2009, 2009/2010 

e 2010/2011 no município de Roncador, bem como no município de Boa Esperança são 
marcadas por níveis elevados de rendimento da soja, obtida em toneladas. O plantio ocorre 
entre os meses de setembro/ outubro. Em relação as safras de 2008, 2009 e 2010 
apresentaram altos índices pluviométricos e, que no decorrer do desenvolvimento da planta 
nos meses de novembro, dezembro e janeiro foram beneficiados por este elemento 
climático, e temperatura variando de 20ºC a 30ºC correspondido por essas temperaturas 
de mínima e de máxima, as respectivas colheitas por volta de fevereiro/março de  2009, 
2010 e 2011, apresentaram  índices pluviométricos esperados pela média dos meses, 
contribuindo para a elevada produtividade.  
 Na safra de 2011/2012 ocorreu uma quebra no rendimento médio em ambos os 
municípios, em Roncador manteve os 27.000 hectares plantados em comparação a safra 
anterior, a produção obtida através da colheita decaiu cerca de 20.000 toneladas e diminui 
700 kg por hectares. Enquanto em Boa Esperança, diminui 400 hectares plantados em 
relação ao ano anterior, a produção obtida pela colheita decaiu cerca de 30.000 toneladas 
e por fim o rendimento médio caiu 1000 kg por hectares. O que chamou atenção para esta 
safra foi a estiagem que ocorreu no período de plantio da soja, em 2011, pois, a região 
recebeu, consecutivamente  em novembro 49 mm e,  em dezembro 72 mm, de acordo com 
a tabela 2, a altura pluviométrica abaixo da média para o período de plantio, prejudicou o 
desenvolvimento fenológico inicial da cultura.  
 Para os próximos anos, correspondendo as safras de 2012/2013, 2013/2014, 
2014/2015, foram anos considerados por condições climáticas favoráveis ao cultivo deste 
grão, o que proporcionou bons resultados, enquanto Roncador fora aumentando a área de 
soja plantada fora aumentando em uma constante. Em contrapartida, em Boa Esperança 
decaiu a área plantada, todavia os recursos investidos na lavoura trouxeram resultados 
satisfatórios, já que o rendimento tornou-se maior de que os anos anteriores, e 
propriamente mais elevado em relação ao município de comparação desta pesquisa, 
apresentando uma diferença vantajosa, e na safra de 2014/2015, ambos os municípios 
apresentaram o mesmo rendimento médio.  
 A safra de 2015/2016 apresentou um pequeno recuo em relação ao ano anterior, em 
patamar geral o clima foi fator determinante para estes resultados, de acordo com o Seab 
(2019) “O clima foi fator determinante no resultado da safra. Pois o excesso de umidade 
causado pelo fenômeno El Niño causou reduções de produtividade e qualidade 
principalmente na safra de verão”.  
 O município de Roncador manteve os mesmos 37.000 hectares plantados como a 
safra anterior, porém a produção obtida diminuiu para 103,600 toneladas, e o rendimento 
médio caiu para 2.800 kg/ha. Já Boa Esperança, continuou a seu recuo contínuo da área 
plantada, passando para 25.000 hectares, a redução da produção obtida se torna 
justificável com 87,500 toneladas e o rendimento médio permaneceu em 3.500 kg/há, 
devido ao fenômeno do El Niño,  ocasionando mais umidade e a ocorrência da ferrugem na 
soja, este excessivo aumento do índice pluviométrico, transpassou o desenvolvimento da 
cultura da soja, com pluviosidade de 219 mm no mês de outubro; 494 mm em novembro e 
283 mm no mês de dezembro; este período chuvoso, ocasionou o  maior total de 
precipitação para os anos dessa pesquisa, o ano de 2015 se teve 2803 mm de precipitação 
(chuva) para o ano todo.  
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 Por fim, a safra de 2016/2017 apresentou uma elevação, a nível estadual, de acordo 
com a Federação da Agricultura do Estado do Paraná (FAEP, 2019, p.41): 

 A área de plantio de soja para a safra 2016/17 é de 5,26 milhões de hectares, 0,4% 
menor que a safra 2015/16. A produtividade esperada é de 3.689 kg/ha, sendo 18% 
maior que a produtividade registrada na safra 2015/16. A produção é estimada em 
19,4 milhões de toneladas, sendo a maior colheita da história do estado, 
apresentando um aumento de 17% em relação à safra passada. 
 

 O município de Roncador continuou com a mesma área plantada, 37.000 hectares, 
apresentando um aumento de aproximadamente 30.000 toneladas e um acréscimo de 700 
kg/há, recuperando-se e voltando ao patamar dos resultados a safra de 2014/2015. Já em 
Boa Esperança permaneceu com os mesmos 25.000 hectares plantados, um aumento de 
cerca de 10.000 toneladas através da produção obtida, e 3.917 kg/há, porventura de não 
ter apresentado um decréscimo no rendimento médio da safra 2015/2016 aumento pouco 
expressivo. Nesta safra, a ocorrência de chuvas bem distribuídas durante o ciclo da soja foi 
favorável ao desenvolvimento da cultura.  
 
4 CONCLUSÃO  
 

Contatou-se nessa pesquisa que a cultura da soja é essencial em relação a 
economia dos municípios de Roncador e Boa Esperança – PR, pois desde o preparo do 
solo para a semeadura a comercialização dos grãos gera-se empregos nos diversos 
setores da economia. No entanto, esta cultura propiciou modificação na estrutura das 
propriedades, ou seja, aumento das grandes propriedades e diminuição em relação às 
pequenas.  

Em relação ao clima da região na qual os dois municípios estão inseridos, ele se 
apresenta favorável ao desenvolvimento da cultura da soja, e mesmo em alguns anos 
serem influenciados por eventos climáticos como o El Niño que ocasionou elevado índice 
de pluviosidade na safra de 2015/2016, afetando o rendimento médio da cultura citada. 
Desse modo, considera-se em se tratando do ciclo da soja que os elementos do tempo 
atmosférico, como a precipitação, temperatura, umidade, radiação são preponderantes em 
todas as fases fenológicas da cultura da soja.  
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