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RESUMO  

 
O trabalho analisa a água como fator de crescimento econômico nos municípios da 
bacia do Paraná III situada na região Oeste do Paraná, partindo da principal atividade 
econômica da região, que é a agropecuária. Para tanto, estimou-se a disponibilidade 
hídrica da bacia, a demanda de água na pecuária e na irrigação e, por fim, estimou-se a 
função de produção do setor com três fatores de produção (capital, trabalho e recursos 
hídricos). O referencial teórico apoiou-se na teoria de desenvolvimento sustentável de 
Sachs. Por outro lado, apresenta-se também uma análise descritiva da estrutura 
socioeconômica dos 28 municípios da bacia. Esse cenário revelou que as principais 
atividades produtivas da região são os cultivos de soja e de milho, a avicultura e a 
suinocultura, que estão fortemente concentrados nas cidades de Cascavel e Toledo. 
Essas cidades também respondem por significativa parcela da população e do PIB da 
bacia. Em suma, a modelagem hidrológica aplicada revelou uma disponibilidade hídrica 
satisfatória frente à demanda de água na agropecuária, além de apontar que os 
municípios de Cascavel e Toledo, que, no período, tiveram a maior participação na 
produção agropecuária, foram também os que mais consumiram água no processo 
produtivo. Como corolário do estudo, revelaram-se alguns pontos críticos na qualidade 
da água na bacia, principalmente nos municípios de Cascavel, Toledo e Marechal 
Cândido Rondon, onde a suinocultura e a avicultura são mais dinâmicas. E todos esses 
fatores corroboram com a ideia de que a problemática dos recursos hídricos na região 
está relacionada à qualidade desse recurso. Revela-se, assim, que, por um lado, os níveis 
de sustentabilidade ambiental da área são preocupantes e, por outro, que a qualidade da 
água pode, em longo prazo, afetar a dinâmica da agropecuária da região hidrográfica, 
bem como a expansão de sua economia. Por fim, o modelo clássico da função de 
produção, num primeiro momento, revelou uma ineficiência na alocação dos recursos 
na produção agropecuária, resultando em retornos decrescentes. E, num segundo 
momento, apontou que o capital é o fator de produção mais empregado no ramo da 
agropecuária. Entrementes, os recursos hídricos complementam a eficiência do capital, 
e, portando, respondem, junto com os demais fatores, pelo crescimento econômico da 
região.  
 
 
Palavras-chave: Crescimento econômico; Desenvolvimento sustentável; Agropecuária; 
                             Recursos hídricos.  
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ABSTRACT 

 
This paper examines water as factor of economic growth in the municipalities of Paraná 
Basin III located in the western region of Paraná, from the region's main economic 
activity is agriculture. To this end, it was estimated that the basin water availability, 
water demand for irrigation and livestock, and finally estimate the production function 
of the sector with three production factors (capital, labor and water resources). The 
theoretical framework relied on the theory of sustainable development of Sachs. On the 
other hand also presents a descriptive analysis of the socioeconomic structure of the 
twenty-eight counties of the basin. This scenario revealed that the main productive 
activities in the area are soybeans, corn, poultry and swine, which are heavily 
concentrated in the cities of Cascavel and Toledo. These cities also account for a 
significant portion of the population and GDP of the basin. In short, the hydrologic 
modeling applied revealed a satisfactory water availability to fulfill the demand of water 
in agriculture, while pointing out that the municipalities of Cascavel and Toledo in that 
period had the highest participation in agricultural production, were also the most water 
consumed in the production process . As a corollary proved to be some critical points in 
water quality in the basin, mainly in the municipalities of Cascavel and Toledo 
Marechal Cândido Rondon, where the swine and poultry are more dynamic. And all 
these factors corroborate the idea that the problem of water resources in the region is 
related to the quality of this resource. Revealing that on the one hand the levels of 
environmental sustainability in the area are alarming and the other water quality can 
affect the long-term dynamics of this river basin farming, as well as the expansion of its 
economy. Finally, the classical production function, at first revealed an inefficient 
allocation of resources in agricultural production, resulting in diminishing returns. And 
a second time pointed out that capital is the most widely used factor of production in the 
field of agriculture. Meanwhile water resources complement the efficiency of capital, 
and bearing accounts, together with other factors of economic growth in the region. 
 
 
Keywords: Economic growth; Sustainable development; Agriculture; Water resources. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

A água é fundamental para vida na terra. O volume de circulação desse 

importante recurso depende de seu ciclo hidrológico, caracterizado pelas chuvas, pelos 

rios e pelos fluxos de águas subterrâneas. Nesse sentido, há milênios que a humanidade 

acredita que a água nunca será um bem escasso, permanecendo sempre disponível e 

limpa para o consumo. Entrementes, durante todos esses tempos longínquos nos quais a 

sociedade era essencialmente rural, a água não estava vinculada às demais atividades 

econômicas e alimentava uma pequena população a um baixo custo (SOS ÁGUAS 

BRASILEIRAS, 2010). 

Considerando essa colocação, Shiklomanov (1998) retrata que a 

disponibilidade hídrica mundial está próxima dos 40.000 km3/ano, volume do qual se 

estima que 10% é extraído dos rios para o consumo humano. De toda a água captada, 

avalia-se que 2.000 km3/ano são de fato consumidos, e que o restante retorna aos corpos 

d’água, mas com qualidade inferior à qualidade de captação. O fato de os números 

apresentarem uma elevada disponibilidade hídrica sugere a falsa ideia de que o consumo 

pode ser aumentado facilmente. Entrementes, o que se há de considerar é que a má 

distribuição espacial e temporal, aliada em certas ocasiões à concentração de demandas 

em determinadas regiões, configura um dos principais fatores que levam à formação de 

problemas vinculados aos recursos hídricos (EMBRAPA, 2001).   

Os problemas relacionados à quantidade e à qualidade dos recursos hídricos 

afetam diretamente as atividades econômicas, visto que, além de ser essencial para 

todos e para o equilíbrio do planeta, a água é utilizada na agricultura, no abastecimento 

humano e animal, na indústria, na pesca, no saneamento básico, na preservação do meio 

ambiente, na navegação, na recreação e na geração de energia elétrica (ANA e CEBDS, 

2009).  

Dentre essas atividades, a agricultura é a que mais consome os recursos 

hídricos, sendo em média 70% de toda água doce do mundo. Desse montante, parte é 

destinada à irrigação, que, além de possibilitar a produção de alimentos em regiões e em 

períodos secos, tem a capacidade de obter até três safras por ano em áreas onde só era 

possível obter uma safra, revelando a importância desse método na produção mundial 

de alimentos. Cita-se, como exemplo, a elevada produtividade da área irrigada no 

mundo, que responde por 40% da produção de alimentos (EMBRAPA, 2001). Desse 



 
 

 

2

modo, nota-se que os recursos hídricos são fundamentais para o progresso das 

atividades produtivas proporcionando indiretamente o crescimento econômico.  

A relação entre o crescimento econômico e o meio ambiente é antagônica. 

Algumas evidências confirmam tal relação, quando se observa os prejuízos ambientais 

ocasionados pela industrialização, pela expansão das fronteiras agrícolas e pela 

urbanização. A aceleração da utilização dos recursos naturais bem como a degradação 

desse capital natural se intensificaram com a ascensão do sistema capitalista de 

produção, ou seja, os investimentos proporcionados pela acumulação de capital geravam 

mais produtos, o que levava as empresas a demandarem por mais mercados e, como 

consequência, mais recursos naturais eram utilizados.  

Nesse panorama é importante destacar que a bacia do Paraná III se configura 

como um cenário ideal para esta análise, pois a região, na condição de fronteira 

agrícola, passou por transformações em sua geografia. Além disso, a região detém uma 

a agropecuária dinâmica, que impulsiona o crescimento econômico do local, bem como 

nela se localiza uma expressiva quantidade de recursos hídricos. A disponibilidade 

hídrica diária desta região gira em torno dos 7.000 m3/s a 16.000 m3/s. A bacia ainda 

detém 4% da área total do Estado do Paraná e conta com uma vasta biodiversidade, 

composta por floretas subtropicais e charcos (ITAIPU BINACIONAL, 2010).   

Dadas essas referências, vê-se que a região, ao longo de sua história, passou 

por profundas transformações em virtude da colonização a partir da década de 1950, da 

modernização da agricultura e da inserção de sua economia na base de exportação 

nacional tal qual aponta Piffer (1999). Além disso, as margens do Rio Paraná também 

passaram por transformações após a inundação que levou à formação do lago de Itaipu, 

alterações que afetaram o meio físico, biológico e social. 

As principais atividades agrícolas após a colonização eram os plantios de café, 

e algodão. Entretanto com o esgotamento do ciclo do café e o programa corredores da 

exportação na década de 1970, a soja começa a tomar espaço na região. A soja passa a 

se configurar como a principal fonte dos avanços técnicos na região, configurando, 

junto com a produção de milho, trigo e a pecuária, a estrutura econômica da região e dos 

municípios da bacia do Paraná III. 

Frente a esses acontecimentos, o presente trabalho busca compreender a 

importância da água no crescimento econômico em 28 municípios da bacia do Paraná 

III, dada a demanda e a oferta desse recurso e sua relação como fator de produção na 

atividade agropecuária.  
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1.1 O Problema de Pesquisa e sua Importância  

 

A Bacia hidrográfica do Paraná III está localizada na mesorregião Oeste do 

Paraná ao sul do Mato Grosso do Sul. Com 8.389 mil km2. A região é rica em recursos 

naturais, porém a área, na condição de fronteira agrícola, sofreu com fortes 

desmatamentos proporcionados pelo processo de ocupação e, posteriormente, pela 

inserção da agricultura (ITAIPU BINACIONAL, 2010).  

A colonização no Oeste do Paraná que caracteriza a história dessa região 

hidrográfica teve início em começos do século XX, com a exploração extrativista da 

erva-mate e da madeira. Esse binômio, segundo Wachowicz (1982), forneceu grande 

parte dos parâmetros da ocupação e da unificação do Oeste paranaense. Segundo ele, a 

mesorregião permaneceu por muito tempo à margem da economia brasileira, visto que a 

ocupação do território brasileiro se restringiu, por muitos séculos, ao litoral. Desse 

modo, a ocupação dessa região a parte oeste do território nacional se deu somente em 

função da segurança das fronteiras, uma vez que a região era caracterizada por disputas 

entre o Brasil, a Argentina e o Paraguai. 

Nesse panorama destaca-se a biodiversidade da região, que era marcada por uma 

vasta floresta, da qual hoje restam apenas vestígios em algumas fazendas. A exploração 

da madeira e da pecuária reduziu significativamente a mata nativa do território 

(ROESLER, 2007). Segundo a autora, as condições de relevo, a expressiva fertilidade 

do solo e seu clima particular permitiram a exploração, nas últimas quatro décadas, de 

uma produção agrícola diversificada e de alta produtividade. Os desníveis dos rios 

facilitaram o acesso ao Atlântico, além de proporcionar à região um grande potencial 

energético. Destarte, esses fatores possibilitaram vantagens turísticas dentro de 

desvantagens ocorridas na natureza, somente percebidas e compreendidas no final do 

século XX e início do século XXI.   

Analisando esse cenário, Rippel (2005) argumenta que a exploração predatória 

da madeira era itinerante, sem nenhuma intenção de reflorestamento. As serrarias 

aumentavam enquanto as reservas florestais iam se rarefazendo, e os proprietários das 

serrarias, como não eram vinculados à área, não tinham intenção de reflorestar o espaço.  

Nesse espaço de modificações, as ações antrópicas começam a revelar os 

passivos ambientais, como a erosão do solo e a contaminação dos recursos hídricos, 

com dejetos animais e agrotóxicos.  
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Diante desses fatores, o presente trabalho se justifica, pois a região de estudo é 

uma das mais importantes do país na produção agropecuária e detém uma economia 

atrelada ao setor. Além disso, essa atividade, em níveis mundiais, é a que mais consome 

água e é a maior causadora de problemas ambientais. Mediante isso, a principal questão 

que se levanta é: – Pode a demanda de água na região limitar o crescimento econômico 

do setor dado o atual quadro de oferta e de demanda desse importante recurso natural?  

 

 

1.2 Hipóteses  

 

 O problema do estudo levanta ainda as seguintes hipóteses a revelar:  

 

1) Mediante as perspectivas de crescimento do ramo da agropecuária dos 

municípios da bacia do Paraná III, a oferta de água na região é limitada pela  

demanda do setor. 

2) Mesmo que a disponibilidade hídrica seja suficiente para atender à demanda do 

ramo da agropecuária, e sendo ela uma atividade que gera perdas de água em seu 

processo de utilização, a disponibilidade hídrica pode ser afetada não pela 

quantidade, mas, sim, pela qualidade do recurso.  

 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo geral: 

 

O presente estudo tem como objetivo geral analisar a importância da água para 

o crescimento econômico nos municípios da bacia do Paraná III, visando compreender, 

de forma mais completa, a relação desse importante recurso natural com a agropecuária 

dos municípios dessa bacia.  
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1.3.2 Objetivos específicos:  

 

a) Estimar a disponibilidade hídrica da bacia.  

b) Apontar a demanda específica na agropecuária nos municípios da bacia. 

c) Estimar a função de produção da agropecuária.  

 

 

1.4 Referencial Metodológico e Apresentação de Dados 

 

A presente seção versa sobre a metodologia aplicada na pesquisa, além de 

apresentar alguns dados que vêm para corroborar com esta explanação. Dessa forma, os 

dados explanados explicam a metodologia e se apoiam as informações mais completas 

contidas no apêndice deste trabalho.   

Com esse propósito, o trabalho caracteriza-se como uma pesquisa quantitativa 

e qualitativa, pois que, de acordo com a descrição de Günther:  

 

A pesquisa qualitativa é uma ciência baseada em textos, ou seja, a 
coleta de dados produz textos que, nas diferentes técnicas analíticas, 
são interpretados hermeneuticamente. [...] A pesquisa quantitativa 
chega a tal compreensão por meio de explicações ou compreensões 
das relações entre variáveis. (GÜNTHER, 2006, p. 202).  
 

 

Dessa forma, as duas abordagens foram utilizadas por concordarem com 

Günther (2006), quando afirma que o pesquisador deve fazer uso de vários métodos, 

desde que estejam de acordo com a questão principal da pesquisa. Além disso, a 

abordagem deve ser aquela que resulte em contribuições que tragam maior compreensão 

acerca do fenômeno a ser estudado. 

Assim, com objetivo de desenvolver uma análise sobre a relevância da água 

para o crescimento econômico em 28 municípios da bacia do Paraná III, tendo como 

base o período de 1980 a 2009, o presente estudo partirá da análise do setor da 

agropecuária, visto que esse setor é a principal atividade econômica de significativa 

parcela dos municípios dessa região hidrográfica, além de ser considerada uma das 

atividades econômicas que mais consome recursos hídricos.  

O método ser utilizado para delimitar o presente trabalho é o de chamado 

estudo de caso. Segundo Goode e Hatt (1969), o método de estudo de caso não 
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compreende uma técnica específica, mas, sim, um meio de organizar dados sociais 

mantendo as características do objetivo a ser estudado. Já Tull e Hawkins argumentam 

que o “Estudo de Caso consiste numa análise intensiva de uma situação particular” 

(TULL e HAWKINS, 1976, p. 323). E Yin (1989), por sua vez, aponta que o método de 

estudo de caso se resume em uma investigação de um fenômeno contemporâneo 

presente em um contexto real, no qual a fronteira entre esses dois fatores não está 

evidente. Assim, esse método é diversas vezes citado como adequado às pesquisas 

exploratórias e, além disso, é útil para a criação de hipóteses (TULL e HAWKINS, 

1976).  

Dessa forma, o uso desse método se justifica quando são levantadas 

informações de eventos contemporâneos, assim tornando possível lidar com uma gama 

de evidências, documentos, fatos, entrevistas e observações. Nesse escopo, esse método 

e outros métodos qualitativos, conforme Bonoma (1985), são úteis quando se perscruta 

um fenômeno amplo e complexo, no qual a estrutura de conhecimentos vivente é exígua 

para permitir a conclusão de questões causais e também quando um fenômeno não pode 

ser averiguado fora do contexto em que ocorre.  Assim sendo, segundo Bonoma:  

 
Ao tratar dos objetivos da coleta de dados, coloca como finalidade do 
método do Estudo de Caso, não a quantificação ou a enumeração, 
mas, ao invés disto, a: (1) descrição; (2) classificação 
(desenvolvimento de tipologia); (3) desenvolvimento teórico e (4) o 
teste limitado da teoria. Em última palavra, o objetivo é a 
compreensão. (BONOMA, 1985, p. 206). 

  

O presente método possui evidências que partem de seis fontes de análise de 

dados, que são: documentos, registros de arquivos, entrevistas, observações diretas, 

observação participante e artefatos físicos, sendo que cada um desses elementos requer 

habilidades específicas e procedimentos metodológicos determinados. Desse modo, este 

estudo tomará como fonte de pesquisa dados secundários arquivados.  

Em seguida faz-se necessário apontar algumas definições e alguns conceitos 

que norteiam o trabalho.   
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1.4.1 Disponibilidade hídrica  

 

A disponibilidade hídrica de uma bacia hidrográfica é fundamental para o 

planejamento e a gestão dos recursos hídricos de uma região. Para avaliar essa 

disponibilidade, é crucial a quantificação das vazões, o que é realizado mediante a 

coleta de dados das estações fluviométricas (SOUSA, 2009). Nesse contexto, Tucci 

(2002) argumenta que uma rede hidrométrica dificilmente tem uma cobertura que 

abrange toda a região hidrográfica, deixando locais da área com carência de dados. 

Dessa forma a regionalização vem auxiliar na compreensão do cenário e, para tanto, 

faz-se uso da abordagem regional na análise, em virtude da deficiência de dados 

hidrológicos. Embora esse método não possa criar informações, com ele se consegue, 

no entanto, explorar e fazer inferências a partir das informações disponíveis. Sendo 

assim, o autor descreve.  

 

A regionalização consiste num conjunto de ferramentas que exploram 
ao máximo as informações existentes, visando à estimativa das 
variáveis hidrológicas em locais sem dados ou insuficientes. A 
regionalização pode ser usada para: melhor explorar as amostras 
pontuais e, em conseqüência melhorar as estimativas das variáveis; 
verificar a consistência das séries hidrológicas; identificar a falta de 
postos de observação. (TUCCI, 2002, p. 573).  

 

Desse modo, a disponibilidade hídrica consiste na quantidade de água presente, 

para o consumo humano. A variabilidade da disponibilidade hídrica é influenciada pelos 

usos consuntivos, ou seja, se o consumo aumenta, então a disponibilidade hídrica 

diminui (MACHADO, 2007).  

Ainda reportando-se a Tucci (2002), vê-se que ele coloca que a 

disponibilidade hídrica de uma bacia hidrográfica é a vazão média, pelo fato de a vazão 

média ser a maior vazão a ser regularizada, ou seja, representa o potencial hídrico da 

bacia. Nesse sentido, a estimativa da vazão média de uma bacia proporciona avaliação 

dos limites do uso da água para diversas finalidades. 

Assim, para cada variável a ser regionalizada existe um método distinto a ser 

aplicado. No caso do método Tradicional as variáveis são as vazões mínimas, máximas 

e médias. O método da Curva Adimensional é utilizado na regionalização de vazões 

máximas e mínimas. Já o método da Conservação de Massas é aplicado na 

determinação de vazões mínimas, médias e a curva de permanência (SOUSA, 2009).    
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O presente estudo optou pelo uso do método de Conservação de Massas para a 

regionalização da vazão média. Esse procedimento, aperfeiçoado por Novaes (2005), 

baseia-se no princípio da permanência das vazões ao longo da hidrografia da bacia. 

Dessa forma é obtida uma equação de regressão não linear para o rio principal e, em 

seguida, essa equação é ajustada aos afluentes diretos do rio principal. Os respectivos 

ajustes são realizados para os afluentes que possuem estações fluviométricas. Para casos 

em que o rio não seja um afluente e não tenha nenhum posto fluviométrico, é aplicada a 

regressão linear.  

O princípio da Conservação de Massas justifica-se, neste estudo, pelo fato da 

continuidade das vazões médias ao longo da bacia, ao contrário do método Tradicional, 

que, ao calcular a vazão média, não proporciona a mesma continuidade nos valores das 

vazões resultantes. Além disso, esse método é utilizado quando existe uma elevada 

carência de dados hidrológicos. Confirmando esta colocação, Novaes afirma que:  

 
Quando as bases de dados disponíveis em uma bacia hidrográfica são 
reduzidas. A regionalização de vazões pelo método tradicional, 
considerando regiões hidrologicamente homogêneas e equações de 
regressões regionais, apresenta grandes restrições. Como a maioria 
das bacias hidrográficas brasileiras possui escassez de informações, a 
precisão e o uso deste método de regionalização pode se tornar não 
recomendável. (NOAVES, 2005, p. 17).  

 

Assim, para a aplicação dessa metodologia, foram utilizados os softwares 

denominados de Sistema Computacional para Regionalização de Vazões – SisCoRV, 

utilizado no cálculo das vazões médias, e o Sistema Computacional para Análises 

Hidrológicas – SisCAH, utilizado para a obtenção de dados da base hidrográfica da 

Agência Nacional de Águas - ANA, bem como demais análises hidrológicas. Os 

programas foram desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa em Recursos Hídricos da 

Universidade Federal de Viçosa.  

Assim sendo, foram utilizados dados de quatro estações fluviométricas e suas 

respectivas áreas de drenagem, monitoradas pelo Instituto das Águas do Paraná e ANA, 

que correspondem ao período de 1980 a 2009. A Tabela 1 apresenta os dados 

trabalhados e a Figura 1 elucida melhor a localização das estações fluviométricas nos 

cursos d’água.   
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Tabela 1 – Estações fluviométricas utilizadas no estudo 
Estação 64843000 64897500 64863360 64875500 

Município Guaíra Medianeira Toledo Toledo 

Rio Paraná Alegria Toledo São Francisco 
Verdadeiro 

Área de drenagem 
(km2) 802.150 17.5 65.24 1.406 

Latitude 24° 44' 17'' 25° 28' 93'' 24° 04' 00'' 24° 49' 00'' 

Longitude 53° 41' 20'' 54° 07' 88'' 54° 15' 00'' 54° 06' 00'' 

Período 1980 a 1993 
e 2002 2001 a 2009 2004 a 2009 1990 a 2001 

Vazão média diária de 
longo período (m3/s)* 9.458 0,29 1,53 39 

Fonte: Instituto das Águas do Paraná - SUDERSHA (2010) e ANA (2010). 
Nota: * Vazão média mensal de longo período calculada no software SisCAH. 
 
 
Figura 1 – Distribuição espacial das estações fluviométricas na base hidrográfica 
ottocodificada1 8431 
 

 
 Fonte: Resultados da aplicação via plotagem do programa SisCoRV  
 

                                                 
1 Base Hidrográfica Ottocodificada consiste num sistema de informações geográficas representado por 

códigos e que busca responder a questões como a área de contribuição a montante de um rio, 
comprimento dos cursos d’água de uma bacia hidrográfica, ou até mesmo a disponibilidade hídrica em 
determinado ponto. Sobre isso, ver: "Manual de Construção da Base Hidrográfica Ottocodificada da 
ANA" (ANA, 2007).    

Rio Principal  

Afluentes
Subafluentes
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1.4.2 Demanda de água na agropecuária  

 

O cálculo para a demanda de água na agropecuária foi dividido, sendo uma 

metodologia para cálculo da demanda hídrica na agricultura nas culturas (soja, trigo e 

milho) e outra para a pecuária (bovinocultura, suinocultura e avicultura). As demandas 

hídricas são calculadas separadas em diversos estudos, a saber, como: o Plano de 

Recursos Hídricos do Paraná – PLERH/PR (2010), Disponibilidades e Demandas de 

Recursos Hídricos no Brasil – ANA (2005) e Estimativa das Vazões para Atividades e 

usos Consuntivos da Água nas principais Bacias do Sistema Interligado Nacional – SIN 

(2003), entre outros.  

Nesses estudos, o cálculo da demanda hídrica na agricultura é realizado 

mediante estimativas de vazões para irrigação. Já a demanda de água na pecuária foi 

estimada conforme o estudo elaborado pelo Sistema Interligado Nacional (SIN), do 

Operador Nacional do Sistema - ONS (2003). 

 

1.4.2.1 Demanda de água na pecuária  

 

Para a estimativa da vazão de consumo na pecuária é necessário, em primeiro 

lugar, conhecer a vazão de retirada e a vazão de retorno, vazões que são calculadas 

conforme as equações (1) e (1.1).  

 

( ) ( )
( )∑= qbQ animespanimespa ..Re                                                                     (1) 

 

Em que: 

Qa = vazão retirada para abastecimento animal por município, L. dia -1;  

Reb(esp. anim) = rebanho do município para cada espécie animal (bovino, suíno e 

aves); e 

q(esp. anim) = vazão per capita por espécie animal, L. animal. dia.  
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Para fins de cálculo, foi considerado como vazão per capita o estudo de Telles 

(2006)2, que apresenta a vazão de retirada per capita em L. dia -1 conforme aparece na 

Tabela 2.  

 
        
    Tabela 2 – Coeficientes per capita para espécies animais 

Espécie Animal  Retirada L. dia -1 
Bovinos 50 
Suínos 12,5 
Aves  0,36 

    Fonte: Telles (2006) 

 

A estimativa das vazões de retirada foi calculada para cada município que a 

bacia do Paraná III drena no Estado do Paraná. A vazão total foi obtida mediante o 

somatório das vazões de retirada de cada município.  

Já a vazão de retorno foi obtida por: 

 

KrQQ animaar
.=                                                                                          (1.1) 

Em que:  

Qar = vazão de retorno da criação animal, L. dia -1; e 

Kranim = coeficiente de retorno da criação animal, adimensional no valor de 

0,2.  

 

Isto posto, a vazão de consumo da pecuária é dada pela diferença entre a vazão 

de retirada e a vazão de retorno, obtida pela expressão (1.2).  

 

QQQ raaca .,
−=                                                                                         (1.2) 

 

Em que:  

Qa,c = vazão de consumo da criação animal, L. dia -1.  

 

 

                                                 
2 TELLES, D. A. Água na Agricultura e Pecuária. In. Águas doces no Brasil: capital ecológico, uso e 

conservação. 2.ed. São Paulo: Escrituras Editora, 2006. p. 305-336. 
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1.4.2.2  Demanda de água na irrigação  

 

Para a estimativa da demanda de água na irrigação são necessários quatros 

parâmetros, a saber:  

 

1) Área irrigada do município para cada cultura (Ai); 

2) Precipitação Efetiva (Pef);  

3) Evapotranspiração real das culturas (ETrc);e 

4) Eficiência da aplicação (Ef) dos sistemas de irrigação. 

 

1.4.2.2.1 Estimativa da área irrigada 

 

Em virtude da falta de dados censitários para área irrigada de cada município 

por cultura, optou-se pela estimativa dessa variável fazendo uso das informações 

existentes nos Censos Agropecuários do IBGE nos anos de 1996 e 2006. Dessa forma, a 

área irrigada de cada município para cada cultura (no caso: soja, trigo e milho) foi 

estimada conforme estudo de Rodriguez (2004), apresentado a seguir.   

 

fcAA ivacimacim ,,,,,,,, =                                                                                     (1.3) 

Em que:  

A m,i,c,a = área irrigada da cultura em cada ano no município, ha;  

A m,i,c,a,v,i = estimativa inicial da área irrigada da cultura a cada ano no 

município, ha; e; 

fc = fator de correção adimensional da área irrigada no município.  

 

Isto posto, a estimativa inicial da área irrigada (A m,i,c,a,v,i) de cada cultura por 

ano nos municípios foi estimada mediante a equação:  

AA
AA accm

acce

acie
ivacim ,,,

,,,

,,,
,,,,, =                                                                             (1.4) 

 

Em que:  

A e,i,c,a = área irrigada da cultura em cada ano no estado, ha; 

A e,c,c,a = área colhida da cultura em cada ano no estado, ha; e 
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A m,c,c,a = área colhida da cultura em cada ano no município, ha.  

 

Já o fator de correção foi estipulado conforme a equação (1.5):  

 

∑
=

= cn

i
ivacim

atim

A
Afc

1
,,,,,

,,,                                                                                           (1.5) 

 

Em que A m,i,t,a, é a área total irrigada no município no ano, em ha.  

 

 

1.4.2.2.2 Estimativa da precipitação efetiva e da evapotranspiração  

 

A quantidade de água demandada na irrigação é igual à quantidade de água 

necessária, de modo que a planta possa se desenvolver sem limitações. Para a estimação 

desse montante em uma bacia hidrográfica é necessária a determinação da precipitação 

e da quantidade de água perdida mediante a evapotranspiração, das perdas recorrentes 

dos sistemas de irrigação e das práticas agrícolas da região (LOPES e FREITAS, 2003).  

Toda a água precipitada sobre uma bacia hidrográfica se divide em três partes, 

das quais uma parte fica retida na cobertura vegetal, a segunda parte escoa pela 

superfície e a terceira é infiltrada no solo. E todos esses volumes podem ser explicados 

por diversos métodos que tentam explicar o comportamento da água durante seu ciclo 

hidrológico. Para melhor compreensão, a figura a seguir explica esse fenômeno:   
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Figura 2 – Esquema representativo dos componentes do ciclo hidrológico. 
Fonte: (ZANETTI, 2007). 

 

A parcela de água demandada pelas plantas é determinada pela precipitação 

efetiva, que pode ser representada pelas equações (1.6) e (1.7), conforme a quantidade 

precipitada (LOPES e FREITAS, 2003). No caso dos municípios da bacia do Paraná III 

analisados neste estudo, que têm uma precipitação média mensal abaixo de 250 mm, 

utilizou-se a equação (1.6).  

 

( )
125

.2,0125. PtPtPef −
=        Pt < 250mm                                                      (1.6) 

 
 

PtPef .1,0125+=               Pt > 250mm                                                       (1.7) 
 

Em que:  

Pef = precipitação efetiva (mm.mês -1); e 

Pt = precipitação total (mm.mês -1). 

 

Os dados de precipitação foram coletados em postos pluviométricos que 

medem a quantidade de água precipitada em um dia. Para este estudo foram utilizados 
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dados de 29 estações pluviométricas presentes na bacia do Paraná III que estão listadas 

na Tabela 3. Para as séries com falhas, utilizou-se o método proposto por Tucci (2002)3.  

 
Tabela 3 – Estações pluviométricas utilizadas no estudo  

Código Longitude Latitude Período 
2453017 53° 50' 42'' 24° 43' 32'' 1965 a 2009 
2453026 53° 54' 06'' 24º 46' 32" 1975 a 2009 
2453027 53º 38' 34" 24º 46' 22" 1975 a 2009 
2453028 53° :55' 34'' 24° 37' 13'' 1975 a 2009 
2453058 53° 45' 00'' 24° 43' 59'' 1975 a 1991 
2453059 53º 42' 37" 24º 40' 35" 1979 a 2010 
2453069 53° 46' 28'' 24° 45' 21'' 2004 a 2009 
2453070 53° 41' 18'' 24° 44' 14'' 2004 a 2008 
2454000 54° 19' 59'' 24° 30' 00'' 1941 a 2008 
2454001 54º 15' 00" 24º 04' 00" 1941 a 2008 
2454003 54º 13' 58" 24º 41' 31" 1963 a 2010 
2454004 54º 17' 52" 24º 38' 53" 1974 a 2010 
2454006 54º 05' 55" 24º 10' 01" 1962 a 2010 
2454009 54° 15' 00'' 24° 04' 59'' 1963 a 1995 
2454011 53° 59' 02'' 24° 58' 37'' 1975 a 2009 
2454012 54º 14' 23" 24º 46' 43" 1975 a 2010 
2454015 54º 09' 44" 24º 27' 15" 1975 a 2010 
2454016 54° 09' 17'' 24° 18' 21'' 1975 a 2009 
2454018 54º 12' 05" 24º 54' 22" 1975 a 2010 
2454028 54º 12' 59" 24º 33' 10" 1997 a 2010 
2454046 54° 15' 00'' 24° 04' 00'' 1997 a 2006 
2553009 53º 51' 00" 25º 09' 21" 1965 a 2010 
2553022 53º 52' 39" 25º 03' 49" 1975 a 2010 
2554006 54º 14' 37" 25º 20' 45" 1962 a 2010 
2554012 54º 24' 11" 25º 26' 28" 1975 a 2010 
2554020 54º 15' 16" 25º 04' 55" 1975 a 2010 
2554023 54º 01' 31" 25º 07' 07" 1975 a 2010 
2554025 54º 23' 58" 25º 06' 34" 1975 a 2010 
2554037 54° 18' 47'' 25° 06' 56'' 2003 a 2007 

Fonte: SUDHERSA (2010).  
 

Para a estimativa da quantidade de água utilizada na irrigação é necessário 

conhecer a Evapotranpisração Real da Cultura (ETrc), a Evapotranspiração de 

Referência (ETo) e a Evapotranspiração Potencial da Cultura (ETpc). Nesse sentido, 
                                                 
3 O preenchimento de falhas em séries pluviométricas foi realizado mediante a equação 

Y mXm
X

Xm
X

Xm
Xy ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ ++=

3
3

2
2

1
1

3
1 ; em que: y = precipitação do posto y no intervalo de tempo com 

falha; X1, X2 e X3 =  precipitações dos postos vizinhos no mesmo intervalo de tempo; Xm1, Xm2 e Xm3 = 
precipitações médias dos postos vizinhos; e Ym = precipitação média do posto com falhas.  



 
 

 

16

cabe destacar que a evapotranspiração consiste na quantidade de água evaporada e 

transpirada em um solo coberto por vegetais. A quantidade de água evapotranspirada 

depende de diversos fatores, como o tipo de cultura, as características do solo e as 

características do clima.  

A Evapotranspiração Real da Cultura ocorre quando a quantidade de água 

evapotranspirada da cultura em condições normais permanece próxima a do campo e a 

Evapotranspiração de Referência é a evapotranspiração de uma superfície homogênea 

coberta por grama e de crescimento ativo com ótimas condições de umidade. Por fim, a 

Evapotranspiração Potencial da Cultura se dá em ótimas condições de umidade e 

nutrientes no solo, de modo que a cultura tenha uma produção potencial (BERNARDO, 

1982). Nesse sentido, este estudo utilizou o método retratado por Bernardo (1982) para 

estimar a evapotranspiração real e evapotranspiração potencial da cultura, expresso nas 

equações (1.8) e (1.9) a seguir:  

 

KsETpcETrc .=                                                                                         (1.8) 

 

Em que:  

ETcr = evapotranspiração real da cultura (mm.mês -1); 

ETpc = evapotranspiração potencial (mm.mês -1); e 

Ks = coeficiente de molhamento.  

 

A Evapotranspiração Potencial da Cultura (ETpc) é definida conforme a 

equação (1.9): 

 

KcEToETpc *=                                                                                           (1.9) 

 

 

Em que:  

ETo = evapotranspiração de referência (mm.mês -1); e 

Kc = coeficiente da cultura.   

 

O coeficiente Kc varia entre os valores de 0,2 a 1,25 conforme cada cultura e 

seus estágios de desenvolvimento, as condições climáticas e o comprimento do ciclo 
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vegetativo (Bernardo, 1982). Os valores de Kc utilizados foram extraídos do estudo do 

ONS (2003) e estão apresentados na Tabela 4. Já os valores de Ks são determinados de 

acordo com a umidade do solo, sabendo-se que esse coeficiente varia de 0 a 1 e, no caso 

de áreas irrigadas, pode-se utilizar o valor médio de 0,9 (LOPES e FREITAS, 2003). 

Por fim, para ETo utilizaram-se valores estimados pelo INSTITUTO AGRONÔMICO 

DO PARANÁ – IAPAR, que fez uso do método de Penman (1948)4 para o cálculo 

dessa variável. Entrementes, cabe ressaltar que existem diversos métodos que estimam a 

evapotranspiração de referência, dentre eles Thorthwaite e Mather, Hargreaves, Blaney-

Criddle, e Penman-Monteith (1990) da FAO, como descrito em Allen et al. (1998), 

entre outros. 

 

   Tabela 4 – Valores de Coeficientes de cultura (Kc) 
Cultura  Kc médio 

Soja  1.15 
Trigo  1.15 
Milho  1.2 

   Fonte: ONS (2003). 

 

 

1.4.2.2.3 Vazão média necessária para irrigação  

 

A vazão média necessária para a irrigação pode ser obtida mediante a equação 

(2.0), retratada no estudo de Lopes e Freitas (2003):  

 

 

                                                                                                                      (2.0) 

 

Em que:  

Q = vazão média diária necessária para irrigação na bacia hidrográfica em 

(m3/s);  

Ali = área irrigada do município i em (km2); 

d = número de dias do ano; 
                                                 
4 Sobre isso, ver: PENMAN, H. L. Evaporation: an introductory survey. Neth. J. Agric. Sci, n. 4, p. 9 – 

29. 1956. 
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n = número de municípios da bacia;  

Ef = eficiência do método de irrigação utilizado5; e 

α = fator de práticas agrícolas, geralmente igual a 0,75.  

 

O fator α, aplicado na equação (2.0), caracteriza as variações anuais 

proporcionadas pela alternância entre as épocas de plantio, o que eleva a importância 

desse fator na equação, uma vez que a quantidade de água é reduzida em períodos de 

paralisação na irrigação.  

 

 

1.4.4 Modelo teórico da função de produção 

 

Como referência para a elaboração desta etapa do trabalho consultaram-se os 

autores Alves (2002), Debertin (1986) e Silva (1996), bem como se consideraram as 

contribuições teóricas de Pindyck e Rubinfeld (2006) e de Gujarati (2006). Para a 

regressão do modelo da função de produção, utilizou-se o Software EViews 4.   

Com objetivo de analisar o crescimento econômico do ramo da agropecuária, a 

presente pesquisa utilizará como modelo teórico o estudo da função de produção. O 

estudo da função produção é utilizado com objetivo de averiguar o funcionamento do 

processo produtivo, bem como a realocação dos fatores de produção.  

A produção consiste numa ampla gama de atividades e que confere a criação 

de qualquer bem ou serviço que será consumido. Assim, na esfera da produção são 

necessários vários tipos de capitais (como máquinas, ferramentas e meios de transporte) 

e matérias-primas naturais ou beneficiadas (FERGUSON, 1994). De modo geral, a 

teoria da produção traz a análise de como um empresário pode alocar os fatores de 

produção dentro de uma empresa a ponto de obter um volume de produção 

economicamente viável (ALVES, 2002).  

Assim, uma função de produção, segundo Pindyck e Rubinfeld (2006), 

representa a produção (Y) que uma empresa pode produzir para cada combinação de 

insumos, que são representados pelas variáveis X1, X2 e Xn, como se vê na expressão 

(2.1). Já para esta análise especificamente serão computados o Valor da Produção, o 

Capital, o Trabalho e os Recursos Naturais:  
                                                 
5 Ef = Eficiência da irrigação localizada = 0,79. Sobre isto, ver: Estimativas das Vazões para Atividades 
de Uso Consuntivo da Água nas Principais Bacias do Sistema Interligado Nacional – SIN. ONS (2003).  
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( )XXX nfY ,..., 21=                                                                                 (2.1) 

 

A expressão (2.1) retrata que a produção no ramo da agropecuária depende da 

quantidade de três insumos. Essa função permite que tais insumos sejam combinados 

em quantidades variadas, ou seja, o produto final pode ser obtido mediante diversas 

combinações. Nesse sentido, espera-se que a função de produção descreva o que é 

tecnicamente viável para que a firma opere de forma eficiente, buscando a maximização 

do lucro e não desperdiçando recursos (PINDYCK e RUBINFELD, 2006). Assim, a 

teoria da firma apresenta a função de produção em uma curva conforme aparece na 

Figura 3.  

 

Figura 3 – Função produção  

 
Fonte: Adaptado a partir de Pindyck e Rubinfeld (2006). 

 

O produto marginal do fator de produção Xi (PMgXi) é obtido mediante a 

derivação parcial da função de produção em relação ao fator, permanecendo constante 

os demais fatores (DEBERTIN, 1986). 

 

xPMg ij

x

f
x

i
i

≠∂
∂

=    = Constante                                                               (2.2) 

O Produto Médio do fator de produção Xi (PMeXi) consiste na relação entre as 

quantidades do produto e o fator de estudo.  

 

.
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y
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A variação percentual do produto dividido pela variação percentual de um 

insumo confere a elasticidade parcial da função de produção εxi.   

 

.%

% PMe
PMg

x x

xy
x

i

i

i
i

=
Δ

=
Δε                                                                          (2.4) 

 

Segundo Pindyck e Rubinfeld (2006), a elasticidade mede a sensibilidade de 

uma variável em relação à outra, ou seja, de forma mais concisa, apresenta uma 

variação percentual que ocorrerá em uma variável com relação à outra variável. A 

elasticidade de uma função de produção mede a sensibilidade no volume de produção 

com relação a uma realocação do uso dos fatores de produção, ou seja, uma variação 

nos fatores levará a uma variação na produção. 

 Este trabalho optou pela utilização da função do tipo Cobb-Douglas. Nessa 

função, a elasticidade da produção é determinada pelos coeficientes de regressão, ou 

seja, são os próprios parâmetros estimados pela regressão. Já os parâmetros de retorno 

de escala são medidos pela soma das elasticidades parciais de cada fator de produção da 

função conforme a expressão (2.5). Por fim as produtividades marginais são medidas 

multiplicando as respectivas elasticidades parciais dos fatores pelo produto médio de 

cada fator (ALVES, 2002; DEBERTIN, 1986; SILVA, 1996).  

 

.
1
∑
=

=
n

i xi
εε                                                                                                     (2.5) 

 

Em que: 

ε > 1= retornos crescentes de escala; 

ε = 1= retornos constantes de escala; e 

ε < 1= retornos decrescentes de escala.  

 

Conforme postula Pindyck e Rubinfeld (2006), os retornos crescentes de 

escala ocorrem quando há uma duplicação nos insumos e a produção final cresce mais 

que o dobro. Nos retornos decrescentes de escala ocorre o contrário, pois a produção 

aumenta menos que o dobro quando ocorrer uma duplicação nos insumos utilizados na 

produção. E, por fim, os rendimentos constantes de escala consistem em uma produção 
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que dobra quando os insumos são duplicados. Dessa forma, conhecer esses tipos de 

rendimentos é fundamental para a análise, visto que medir os aumentos de uma 

produção associado aos aumentos nos insumos utilizados leva à compreensão da 

natureza em longo prazo do processo de produção de determinada empresa ou de 

determinado ramo produtivo.    

A função do tipo Cobb-Douglas é dada pelo modelo apresentado na expressão 

(2.6):  

 

,
1

1C
n

i
X bAy i

=

=                                                                                               (2.6) 

 

Ou também pode ser apresentada na forma de logaritmo, conforme segue:  

 

( )∑
=

++=
n

i
iii XLnALnY

1
ln μα  ,                                                             (2.7) 

 

Em que:  

Y = produção; 

A = parâmetro de eficiência; 

n = número de variáveis independentes;  

αi = elasticidade parcial de produção em relação ao i-ésimo fator; 

Xi = quantidade da i-ésima variável explicativa; e 

μi = erro aleatório.  

 

1.4.5 Modelo empírico  

 

Ajustando essa função para um modelo econométrico na forma log-log e o 

método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), obtém-se o modelo expresso na 

equação (2.8):  

 

εββββ ++++= LogRHLogTLogKLogY
3210

                           (2.8) 

 

 



 
 

 

22

Em que:  

Y = Valor da produção agropecuária; 

K = fator de produção capital, representado por todas as modalidades de 

créditos (investimento, custeio e comercialização);  

T = Trabalho;  

RH = Recursos hídricos;  

β0, β1, β2, β3 = parâmetros a serem estimados; e  

ε = erro estocástico. 

 

A estatística “t” de Stundet averigua a significância dos coeficientes.  O grau 

de ajustamento da regressão é verificado por meio do coeficiente de determinação 

ajustado (R2). Segundo Gujarati (2006), o R2 examina o grau de ajuste da reta de 

regressão aos dados da amostra, ou seja, mostra o quanto o modelo escolhido se ajusta a 

determinado conjunto de dados. Por fim, o teste F, que mede a significância global da 

regressão estimada, consiste também num teste de significância de R2. Além disso, 

foram realizados também os testes da heterocedasticidade (teste de White) e de 

correlação entre os resíduos (Teste de Durbin-Watson).   

 

 

1.4.6 Delimitação da área de estudo  

 

O presente estudo tem como delimitação a bacia do Paraná III, na região Oeste 

do Paraná. Os principais afluentes dessa região hidrográfica são os Rios São Francisco, 

Guaçu, São Francisco Falso e o Ocoí. Com uma área de 8.389 km2 e uma população de 

1.010.207 habitantes (IBGE, 2010), a bacia do Paraná III comporta 29 municípios, 

sendo que 28 estão no Estado do Paraná, com destaque para os municípios de Cascavel, 

Toledo, Foz do Iguaçu, Santa Helena, Medianeira, Marechal Cândido Rondon e Guaíra 

Mediante isso, o mapa a seguir ilustra a área de estudo.  
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Mapa 1 – Bacia do Paraná III 
Fonte: ITAIPU BINACIONAL (2010). 
 

 

1.4.7 Fonte de dados  

 

Os dados hidrológicos (fluviométricos e pluviométricos) foram obtidos junto 

ao INSTITUTO DAS ÁGUAS DO PARANÁ e AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS – 

ANA. Os dados referentes à evapotranspiração foram extraídos das Cartas Climáticas 

do IAPAR. Os dados relativos ao efetivo de rebanho e área irrigada foram extraídos, 

respectivamente, da Pesquisa Pecuária Municipal e dos Censos Agropecuários do 

INSTITUTO DE GEOGRÁFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. O Valor Bruto da Produção 

Agropecuária – VBP, o capital de investimentos, custeio e comercialização foram 

obtidos junto ao INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E SOCIAL - IPARDES e o emprego formal foi coletado na RELAÇÃO 

ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS – RAIS, que possui informações sobre o 

mercado de trabalho formal no Brasil.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 

2.1 Crescimento Econômico e Desenvolvimento Sustentável 

 

Desde que o homem aprendeu a controlar o fogo e desenvolveu a agricultura, 

ele deixou de ser membro do meio ambiente e passa ser o agente que modifica o meio 

ambiente com objetivo de alcançar máximo conforto (RANDALL, 1987). Assim, os 

recursos naturais promovem o conforto, mas estão à mercê da ação do homem, que gera 

externalidades negativas.  

Compreender a relação entre o crescimento econômico e a utilização dos 

recursos naturais e a degradação ambiental é fundamental.  Isso assim é porque essa 

relação sugere um processo cíclico, no qual a oferta de recursos naturais e a qualidade 

desses recursos influenciam o crescimento econômico, que, por vezes, gera pressões no 

meio ambiente, que, novamente, passa a prejudicar o crescimento econômico 

(KAMOGAWA, 2003).  

A importância dos recursos naturais para a economia foi discutida, ainda que 

indiretamente, pelos autores David Ricardo e Thomas Malthus, quando apontaram a 

importância da produtividade marginal da terra na oferta de alimentos e na expansão da 

economia. Mais recentemente as discussões que norteiam tal enfoque foram abordadas 

no Clube Roma na década de 1970. Desse modo, cabe descrever sucintamente o 

desenrolar desses acontecimentos.  

Nesse contexto, Sachs (1986b) aponta que o crescimento econômico é crucial, 

mas não é condição suficiente para que uma nação tenha um desenvolvimento 

sustentável. As taxas de crescimento não representam o real desempenho das 

sociedades, pois idênticas taxas de crescimento podem levar tanto ao desenvolvimento 

como ao maldesenvolvimento6. Desta forma o autor coloca que:  

 

No curso do último quarto de século, que se caracterizou por uma 
expansão sem precedentes da produção de bens materiais, os 
economistas de todas as correntes, dos neoclássicos aos marxistas, 
estiveram de acordo no grande destaque dado às teorias de 
crescimento. Como o reducionismo econômico era ponto obrigatório, 

                                                 
6 O maldesenvolvimento está relacionado ao conceito de desenvolvimento, ou seja, elevadas taxas de 

crescimento econômico nem sempre configuram um desenvolvimento econômico, social e sustentável. 
Sobre isso, ver Sachs (1986b).   
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associou-se a ideia de desenvolvimento à de crescimento, ou seja, 
tomaram-se as partes pelo todo, e ignorou-se a diferença que existe 
entre condição necessária e a condição suficiente. Desta forma, a 
teoria econômica, assumindo aparência de rigor de ciência exata, que 
lhe era conferida pela formalização mecanicista, tornou-se argumento 
de peso à ideologia do crescimento. (SACHS, 1986b, p. 38).  

 
 
Com relação ao processo de desenvolvimento econômico, Pepelasis (1967) 

argumenta que ele proporciona mudanças na estrutura de vida das famílias, em qualquer 

ambiente físico. Por esse motivo somente é possível comparar o total da produção de 

uma nação com o progresso econômico quando as variações na renda ocasionarem 

mudanças no bem-estar de uma sociedade.  

Contrapondo-se a esta forma de ver a questão, Sachs aborda que existem 

outras maneiras de entender o desenvolvimento, visto que ele pode ser compreendido 

como um processo de aprendizagem da sociedade moldado em bases sustentáveis de 

necessidades. O desenvolvimento assim é a criação e a capacidade de inovar e de 

transformar de forma criativa os elementos do ambiente em recursos utilizáveis 

(SACHS, 1986b). 

Assim, para ele os princípios do desenvolvimento sustentável consistem na 

esfera econômica, ecológica e social. Esses critérios foram caracterizados, como segue.  

 

O critério econômico é caracterizado: pelo desenvolvimento 
econômico intersetorial equilibrado, segurança alimentar, capacidade 
de modernização contínua dos instrumentos de produção, razoável 
nível de autonomia na pesquisa científica e tecnológica e a inserção 
soberana na economia internacional; o critério ecológico consiste: na 
preservação do potencial do capital natureza na sua produção de 
recursos renováveis e limitar o uso dos recursos não renováveis; o 
critério social confere: no alcance de um patamar razoável de 
homogeneidade social, distribuição de renda justa, emprego pleno e 
/ou autônomo como qualidade de vida decente e igualdade no acesso 
e serviços sociais (SACHS, 2009, p. 85-87).   

 

Entrementes, os primeiros autores do pensamento econômico pregavam que o 

capital, o trabalho e os recursos naturais podiam ser substituídos uns pelos outros em 

uma função de produção. Além disso, com advento da tecnologia, acreditavam que os 

limites dos recursos naturais seriam compensados pela utilização da tecnologia, ou seja, 

o progresso técnico substituiria capital por trabalho.    

Tanto assim pensavam que Sachs (1986a) aborda a questão da harmonia entre 

o crescimento econômico e o desenvolvimento social e ambiental. O desenvolvimento 
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deve ser planejado e elaborado através de políticas que influenciem a ação humana em 

relação à natureza. Para tanto, o Estado aparece com o papel de interventor desse 

processo. Assim, o autor aponta que é necessária a reutilização dos recursos, ou seja, a 

produção consiste na gestão e na reciclagem dos recursos esgotáveis. Além disso, 

defende o uso de energias renováveis nas mais diversas formas, reduzindo o excessivo 

consumo de energia exaurível.  

Nesse processo, há que se ressaltar que a capacidade do ser humano de intervir 

na natureza aumentou significativamente após a revolução industrial no século XVIII. 

Essa capacidade aumentou tanto que Lustosa (2003) afirma que o subsequente 

desenvolvimento econômico e as inovações tecnológicas atreladas ao uso intensivo de 

matérias-primas aceleraram a utilização de recursos naturais. Entrementes, a 

modernização dos meios de produção não trouxe somente o uso desmedido dos recursos 

naturais como também o aumento do despejo de resíduos no meio ambiente, resultando 

na incapacidade de o meio em absorver o acúmulo de resíduos, gerando a poluição.   

Assim, os efeitos ambientais negativos decorrentes do processo de 

desenvolvimento são caracterizados pela elevada queima de combustíveis fósseis, 

queima que é responsável pela poluição do ar e dos rios, pelo efeito estufa, pela 

degradação das florestas e, além de todos esses danos ambientais, é prejudicial à saúde 

humana. A crescente industrialização responde pelo aumento de dejetos químicos acima 

da capacidade de absorção que contamina a água potável e a vida aquática. E a 

agricultura mecanizada intensiva, que fecha o rol de setores que, em diversas e distintas 

economias, caracterizara o processo desenvolvimentista, eleva os níveis de erosão do 

solo, gera desequilíbrios hidrológicos e ameaça a biodiversidade (MAY, 1998).  

Desse modo, a elevação da utilização dos recursos naturais foi resultado também 

da ascensão do sistema capitalista. O aumento da produção capitalista demanda por 

mais mercados, bem como por mais consumidores. Assim, as necessidades dos 

consumidores aumentam concomitante com a produção industrial e com o emprego dos 

recursos naturais (LUSTOSA, 2003). Assim, a ascensão do capitalismo representou o 

rompimento com diversas restrições ao qual a estrutura racional da economia estava 

subordinada. Mediante isso, o capitalismo passa a usar, de forma descontrolada, os 

recursos e a força de trabalho (ROMEIRO, 2003).  

Vê-se, então, que a revolução industrial teve importante contribuição nesse 

processo, pois corroborou esse modelo de crescimento econômico. Nessa definição, os 

países industrializados eram, por consequência, desenvolvidos. Já os países com base 



 
 

 

27

agrícola eram os não desenvolvidos. Assim mais do que alcançar o bem-estar das 

sociedades industrializadas, os países não desenvolvidos deviriam abarcar a lógica da 

acumulação capitalista desses países (DIEGUES, 1992).  

Destarte, os próprios modelos de desenvolvimento utilizados pelos países 

desenvolvidos e copiados pelos países não desenvolvidos pregavam a ideia de que a 

industrialização conduziria ao bem-estar da sociedade. Desse modo, segundo Diegues 

(1992), até a década de 1960 os custos ambientais decorrentes do emprego intensivo dos 

recursos naturais eram tidos como necessários para a obtenção do desenvolvimento. 

Esses modelos consideravam os recursos naturais ilimitados.  

Em suma, são visíveis duas correntes de interpretação. A primeira está 

representada pelos neoclássicos, que consideram os recursos naturais como insumos e 

que, em longo prazo, não prejudicaria a expansão da economia. Inicialmente, os 

recursos sequer eram computados na função de produção. Anos depois passaram a ser 

incorporados, mas mantendo a característica de substitutos perfeitos (ROMEIRO, 

2003). 

Ainda segundo o autor, o mecanismo que comporta essa corrente e traz a 

eficiência frente às limitações dos recursos naturais para o crescimento econômico é o 

mecanismo de mercado. A redução de um recurso eleva seu preço no mercado, 

induzindo a inserção de novas tecnologias que buscam diminuir o uso dos recursos, 

substituindo por um recurso mais abundante. 

Já a segunda corrente de interpretação é representada pela economia ecológica. 

Essa corrente coloca que o sistema econômico é compreendido como um subsistema 

que impõe restrições no processo de expansão. Assim, essa corrente aborda que o 

capital e os recursos naturais são complementares e não substitutos (ROMEIRO, 2003). 

Os precursores dessa corrente e trouxeram a questão ecológica para o estudo da 

economia, são Kenneth Boulding (1966) e Nicolas Georgescu-Roegen (1971), entre 

outros.  

Mediante esse panorama, Boulding (1966) aponta que a terra e seus recursos 

naturais são finitos. Dessa forma, é função dos seres humanos preservá-la. Além disso, a 

terra, bem como os seres humanos, é vista como um sistema aberto, que realiza trocas 

com o ambiente externo. Isso é assim entendido porque todo indivíduo recebe 

contribuições em forma de ar, de comida e de água, eliminando o que absorve no 

ambiente. Os sistemas produtivos, da mesma forma, estão em constante troca de matéria 

com o ambiente. 
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O autor argumenta ainda que, "[...] se não houver entradas de energia na terra, 

qualquer processo evolutivo ou de desenvolvimento será impossível" (BOULDING, 

1966, p. 4). Quando da elaboração de seus postulados, vê-se que o autor levou em conta 

que os combustíveis fósseis também se esgotariam. Ou seja, já se preocupava com o 

futuro da terra, considerando o exacerbado consumismo e a incipiente tecnologia frente 

à reposição de energia e a falta de consciência da população a essas questões.   

É notável ainda que o mecanismo de mercado, como era preconizada pela visão 

neoclássica, pode ser eficiente diante de problemas que estão em processo de avaliação. 

Entrementes, esse mecanismo falha ao solucionar impactos que atingem populações e 

espaços distantes (ROMEIRO, 2003). Esses debates sobre a importância da preservação 

dos recursos naturais e as consequências que a falta desses recursos podem causar à 

sociedade começaram antes da década de 1960 e se destacaram no início da década de 

1970, conduzindo a uma série de Conferências entre líderes mundiais para discutir a 

questão do desenvolvimento sustentável.  

Nesse ínterim surge o termo ecodesenvolvimento, proposto por Maurice Strong 

em 1973 e amplamente discuto por Ignacy Sachs. Esse termo propunha uma alternativa 

de política de desenvolvimento. Diante disso, Sachs (1986a) coloca que o termo aspira a 

um estilo de desenvolvimento adaptado a regiões rurais dos países subdesenvolvidos. 

Com o tempo esse termo foi aprimorado e substituído pelo conceito de desenvolvimento 

sustentável.  

Dessa forma, suas principais características são: primeiro, em cada região, os 

recursos próprios são valorizados para a satisfação das necessidades básicas da 

população (alimentação, habitação, saúde e educação), com objetivo de evitar os efeitos 

demonstrativos dos modos de consumo dos países ricos. Em segundo, o 

ecodesenvolvimento deve buscar a simetria entre a contribuição do potencial ecológico 

e da esfera social ao planejamento. Em terceiro, os recursos naturais devem ser 

gerenciados mediante uma perspectiva solidária com as gerações futuras. Assim, uma 

vez explorados de forma adequada, jamais poderiam exaurir-se (SACHS, 1986a). 

Em quarto o autor coloca que os impactos negativos das atividades produtivas 

podem ser reduzidos mediante formas de organização da produção. Em quinto, nas 

regiões tropicais e subtropicais, e em demais regiões, o ecodesenvolvimento eleva a 

importância da utilização de fontes de energia local, ou seja, propõe a redução de fontes 

de energia comerciais, principalmente as derivadas de hidrocarbonetos. Em sexto 
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destaca-se a importância do desenvolvimento de técnicas adequadas, que comportem 

essas características (SACHS, 1986a). 

Por fim, as duas últimas características abordadas por Sachs (1986a) consistem 

em que o quadro institucional do ecodesenvolvimento deve ser definido considerando-

se casos específicos. Ou seja, o ecodesenvolvimento exige a formulação de uma 

autoridade que tenha a capacidade de superar as distintas condições econômicas e 

ecológicas. A última característica preza pela importância de uma educação preparatória 

para tal cenário, que leve a dimensão dos aspectos ecológicos do desenvolvimento para 

a população.  

Em suma, o ecodesenvolvimento é um método de desenvolvimento com que 

cada região busca compreender e solucionar seus problemas conforme suas 

particularidades econômicas, sociais, ecológicas e culturais, atendendo às necessidades 

presentes e futuras. Esse conceito foi amplamente discutido e reformulado na década de 

1970, durante as Conferências mundiais sobre o meio ambiente.  

A partir desse momento se intensificam os diversos encontros que discutiram 

amplamente a questão, tal como aponta a seguinte ordem cronológica de eventos.                             

Em 1972, em Estocolmo, ocorreu a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente Humano. Segundo Mello e Hogan (2007), essa Conferência reuniu, pela 

primeira vez, líderes dos países industrializados. Desse encontro resultou o 

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O MEIO AMBIENTE – PNUMA.  

No ano de 1974 ocorreu a Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e o 

Desenvolvimento, em Cocoyoc, no México. No que se refere ao consumo de recursos, o 

encontro avigorou a ideia de que existem limites ambientais para o desenvolvimento, e 

de que esses limites devem ser respeitados (MELLO e HOGAN, 2007).  

Nesse cenário, as discussões iniciadas em Estocolmo estenderam-se em Naírobi 

em 1982. Segundo Mello e Hogan (2007), esse encontro resultou na formação da 

Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento, que somente foi 

implementada em 1987. Essa Comissão elaborou o relatório Brundtland. A Conferência 

trouxe um fato importante, visto que foi a primeira vez que o termo “desenvolvimento 

sustentável” foi utilizado e definido como: “ O desenvolvimento que atende o consumo 

atual sem privar o consumo das futuras gerações”.   

Nesse contexto, Binswanger (1997), outro autor a tratar da questão, aponta que 

o desenvolvimento sustentável deve ser visto como: 
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Uma alternativa ao conceito de crescimento econômico, o qual está 
associado ao crescimento material, quantitativo, da economia. Isso 
não quer dizer que, como resultado de um desenvolvimento 
sustentável, o crescimento econômico deva ser totalmente 
abandonado. Admitindo-se, antes, que a natureza é a base necessária 
e indispensável da economia moderna, bem como das vidas das 
gerações presentes e futuras, desenvolvimento sustentável significa 
qualificar o crescimento e reconciliar o desenvolvimento econômico 
com a necessidade de se preservar o meio ambiente. 
(BINSWANGER, 1997, p. 41).  

 

Já Eriksson (1997) coloca que o desenvolvimento sustentável envolve a 

reconstrução da presente sociedade industrial e uma industrialização de forma racional 

nos países não industrializados. Entretanto essa reconstrução é difícil e exige ciência de 

qualidade. De outra forma, Becker (1999) afirma que o desenvolvimento sustentável 

aparece no cenário como uma estratégia de desenvolvimento regional, pois valoriza 

fatores locais e conciliando os sistemas social, econômico, político, cultural, tecnológico 

e ambiental. E Cavalcanti define a sustentabilidade como a manutenção do sistema que 

dá suporte à vida, ou seja, comportamento que cumpra as leis da natureza e que 

reconheça o que é biofisicamente possível em longo prazo. Ainda segundo o autor, 

sobre a sustentabilidade: “A busca de sustentabilidade resume-se à questão de se atingir 

a harmonia entre seres humanos e a natureza, ou de se conseguir uma sintonia com o 

relógio da natureza” (CAVALCANTI, 1998, p. 161).   

No evoluir do processo de discussão da questão ambiental, a Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento realizada no Rio de Janeiro, 

em 1992, apontou para o significativo aumento de interesse da população com o 

planeta, principalmente com as mudanças climáticas decorrentes da concentração de 

gases estufa na atmosfera. Essa Conferência resultou em conquistas históricas, como: os 

tratados globais de destaque sobre mudanças climáticas, declaração de princípios sobre 

floresta, diversidade biológica e um documento chamado Agenda 21, um planejamento 

que buscava a conquista do desenvolvimento sustentável (BARBIERI, 2000).  

Entretanto, apesar do grande avanço das propostas, as nações não responderam às 

expectativas criadas, pois: 

 
Para isso a humanidade tem que saber lidar com as mudanças globais 
e de longo prazo fundamentais da biosfera, particularmente quando 
exigem uma resposta sistêmica – a criação de tecnologias 
fundamentais diferentes, desenvolvimento de novos modelos de 
negócios e a adoção de novos estilos de vida e valores. (DUNN e 
FLAVIN, 2001, p. 30).  
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No movimento da discussão além da Agenda 21, a convenção sobre mudanças 

climáticas destacou a importância das nações industrializadas na gestão da emissão de 

gases de efeito estufa. Os principais pontos destacados foram: a elaboração de um 

inventário nacional de emissão de gases, criarem programas que controlem a emissão 

desses gases com objetivo de amenizar os efeitos sobre o clima da terra, promover 

mecanismos de gerenciamento sustentável, aprimorar as pesquisas científicas na área e 

levar à população conscientização ecológica (BARBIERI, 2000).  

Remetendo-nos a Sachs (2009), vemos que o desenvolvimento sustentável 

deve transformar-se em um ideal ético caracterizado pelo respeito à disparidade da 

natureza e deve levar à responsabilidade de conservação da mesma natureza. É a partir 

da ética e do respeito à diversidade da natureza que nasce à dessemelhança de culturas e 

de sustentação da vida, base para sustentabilidade, justiça e igualdade. 

Dessa forma, o conceito de sustentabilidade aponta a necessidade de 

transformações científicas, tecnológicas, sociais e humanas, pois esses avanços 

ampliam, de forma permanente, a capacidade de utilizar, recuperar e conservar os 

recursos naturais. Já as Conferências internacionais ocorridas em 1994 e 1996, 

respectivamente sediadas no Cairo e em Istambul, abordaram os padrões de produção e 

de consumo, colocando que esses fatores devem-se adaptar à proteção dos recursos 

naturais.  

A Rio+10, em 2002, vem demonstrar o enfraquecimento das negociações. A 

cúpula mundial sobre a sustentabilidade ambiental realizada em Joanesburgo foi, até 

então, a reunião global menos efetiva (MELLO e HOGAN, 2007). Já em 2009 a questão 

climática volta à tona e o Protocolo de Quioto foi retomado, ou melhor, reformulado. A 

Conferência de Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas realizada em 

Copenhague foi palco de conflitos diplomáticos e nenhum acordo global.  

Assim, nota-se que, nos 20 anos decorridos entre a Conferência de Estocolmo 

e a do Rio, obteve-se significativo progresso na institucionalização da questão 

ambiental. Posteriormente, porém, essa consciência ambiental vem perdendo sua 

importância, uma vez que as instruções não estão mais saindo do papel. Dessa forma, 

chegou o momento de aprimorar o conceito de desenvolvimento com apropriação de 

todos os direitos humanos, políticos, sociais, econômicos e culturais e, além disso, 

incluir o direito coletivo ao meio ambiente (SACHS, 2009).  

Corroborando essa visão, Cavalcanti (1998) presa pelos princípios da 

austeridade, sobriedade e simplicidade, pois são esses princípios que respeitam os 
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limites dos recursos ambientais. Esse ideário estabelece que o consumo deva ser 

coerente com a definição de desenvolvimento sustentável, ou seja, o não consumo de 

bens suntuários deve prevalecer.  

Nesse ambiente de ideias, Sachs (2009) reporta-se ao uso da biomassa e da 

biotecnologia como suporte para uma sociedade mais sustentável. A biomassa é um 

recurso renovável derivado da matéria orgânica, que pode ser de origem animal ou 

vegetal, que tem por finalidade a produção de energia. Segundo Sachas (2009c), além 

do combustível, a biomassa pode ser aproveitada como fertilizante, ração industrial, 

suprimentos e alimentos. Nesse sentido, o autor concluí que é possível ter uma 

sociedade sustentável na medida em que a sociedade reaproveite os recursos já 

utilizados, fazendo uso da ciência moderna e, dessa forma, construindo sistemas mais 

produtivos e ecologicamente corretos. E todos esses elementos levantam a importância 

que os recursos naturais têm para a dinâmica das atividades econômicas e, quanto à 

preservação dos ecossistemas naturais, essa preservação é fundamental para o 

crescimento econômico.   
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3. DISPONIBILIDADE HÍDRICA E DEMANDA DE ÁGUA NA 

AGROPECUÁRIA NOS MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARANÁ III 

 

 

3.1 Distribuição e Uso da Água 

 
 

Esta seção apresenta, de forma sucinta, a distribuição e os diversos usos da 

água. Nesse contexto, pode-se dizer que a água é substancial à vida, pois, ao contrário 

de outros recursos como o solo e as floretas, que podem ser recuperados, a água tem 

disponibilidade fixa. A Terra tem aproximadamente 1,39 bilhões de km3, sendo 97% de 

águas dos mares e somente 3% do total da água é doce disponível nos continentes e em 

geleiras. Conforme o Gráfico 1 apresenta, desses 3%, 2,5% estão presentes nas geleiras, 

não estando disponíveis para o consumo humano.  

 

Gráfico 1 – Disponibilidade de água na terra  

97%

0,5%
2,5%

Água congelada
Água doce disponível 
Água nos mares 

 
Fonte: ANA e CONSELHO EMPRESARIAL BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL – CEBDS (2009). 

 

Assim sendo, todas as necessidades sociais e econômicas da terra são 

abastecidas por 0,5% de água doce. Essa água doce encontrada nos ecossistemas está 

distribuída, em sua maior quantidade, nos aquíferos, outra parte encontra-se presente 

nas chuvas, em lagos naturais, em reservatórios e em rios (ANA e CEBDS, 2009).   

Desse modo, a maior disponibilidade de água doce está presente no subsolo, 

em torno de 10 milhões de km3. Estima-se que esse volume de água doce é extraído por 

cerca de 300 milhões de poços e que irrigam cerca de 100 milhões de hectares, ou seja, 
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são utilizados 13 mil km3/ano desse volume de água, que abastecem mais da metade da 

população (UNESCO, 1998). A distribuição de água doce no mundo, segundo dados da 

ANA e CEBDS (2009), é: África 9,7%; Américas 39,6%; Ásia 31,8%; Europa 15%; 

Oceania; 3,9% (Gráfico 2). Já no Brasil os recursos hídricos estão divididos: Norte 

68%; Centro-Oeste 16%; Sul 7%; Sudeste 6%; Nordeste 3% (Gráfico 3). 

 
Gráfico 2 – Distribuição de água doce no mundo  
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Fonte: ANA e CEBDS (2009).  
 
 

Somente o Brasil dispõe de 12% do total de água doce no mundo e, desse 

montante, a região Norte do país concentra 68%. Dessa forma, mediante informações 

presentes nos Gráficos 2 e 3, nota-se a desigual distribuição de água doce entre os 

continentes e regiões. Isto posto, cabe destacar que, à guisa de exemplo, o Atlas da 

Água (2005) revela que.  

 

Desde 2004, Israel importa água da Turquia. Na Ásia Ocidental, 
nações brigam pelas águas dos rios Yamak, Eufrates e Tigre, e há 
sérios conflitos por água entre Israel e a Palestina; o México e os 
EUA discutem sobre os rios Colorado e Grande; e o Egito, a Etiópia e 
o Sudão querem mais água do Nilo; e Bangladesh, Butão, Índia e 
Nepal têm disputas freqüentes relacionadas ao Brahmaputra e ao 
Ganges. (CLARKE e KING, 2005, p. 10-13).  

 

Considerando esse estrangulamento na disponibilidade hídrica, é possível 

afirmar que muitas regiões do mundo apresentam baixa viabilidade na produção 

industrial e na obtenção de alimentos, justamente em virtude da baixa disponibilidade 

de água (CHRISTOFIDIS, 2006).  
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Gráfico 3 – Distribuição de água doce no Brasil  
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 Fonte: ANA e CEBDS (2009). 
 

Nesse contexto, a disponibilidade de água deve ser entendida em função dos 

diversos tipos de uso. No que se refere à demanda desse recurso, ele pode apresentar 

escassez mesmo em áreas com elevada disponibilidade hídrica. Considerando isso, o 

uso da água é dividido em dois tipos de consumo: o consuntivo e não consuntivo 

(CARMO, 2001).  

O uso consuntivo caracteriza perdas em relação ao que é extraído dos corpos 

d’água, ou seja, o volume de água que é captado e não é devolvido aos corpos d’água. 

Desse modo, o uso consuntivo é dividido em três tipos: urbano (residencial); industrial 

(produção) e irrigação. Este último revela uma grande demanda, além de responder 

pelas maiores perdas de água, isso ocorrendo em virtude da evaporação (CARMO, 

2001). Nesse contexto, estima-se que a população mundial consome, para o uso 

doméstico, 10% de toda água doce, mas esse valor muda de uma região para outra. 

Além disso, esse valor vem aumentando desde 1950, quando o consumo anual era de 87 

km3, sendo que projeções revelam que em 2025 será de 807 km3. Em todo o mundo, o 

consumo doméstico diário é, em média, 170 litros por indivíduo, no entanto, em muitos 

países que estão em fase de desenvolvimento, 20 litros de água diariamente por pessoa é 

mais do que necessário (CLARKE e KING, 2005).   

A agricultura, segundo Clarke e King (2005), absorve, em média, 70% de toda 

a água doce, sem considerar a irrigação, que, no período de 1961 a 1999, aumentou 

256% na Ásia Ocidental, 188% na América Latina e Caribe, 178% na Europa, 166% na 

Ásia e Pacífico, 151% na África e 142% na América do Norte. Considerando a 

quantidade total de água consumida para cada quilograma de produto, a Tabela 5 
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apresenta o elevado consumo de água em alguns produtos da agropecuária brasileira, 

revelando a expressiva utilização de água na produção de soja e na criação de gado e 

carneiro.  

 

Tabela 5 –  Estimativa de água necessária à produção agropecuária  
Produto  Água necessária (L/kg) 
Lavoura  
Soja  2.000 
Arroz 1.600 
Sorgo 1.300 
Alfafa 1.100 
Trigo 900 
Milho 650 
Batata 630 
Milheto  272 
Pecuária 
Frango  3.500 
Suíno  6.000 
Bife Bovino  43.000 
Carneiro  51.000 

 Fonte: Pimentel et al. (2004).  

 

Segundo dados do Censo Agropecuário - IBGE (2006) apresentados na Tabela 

6, o Brasil tem em torno de 4 milhões de hectares irrigados. Dessa área irrigada, o Rio 

Grande do Sul detém a maior porcentagem (com 22,09%), seguido de São Paulo (com 

17,29%) e Minas Gerais (com 11,79%). Já os Estados com menores percentuais de área 

irrigada são: o Acre (com 0,03%) e o Amapá (com 0,05%).  
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Tabela 6 – Distribuição da irrigação por Estados no ano de 2006  
Unidades da Federação  % 
Rondônia 0.32 
Acre 0.03 
Amazonas 0.14 
Roraima 0.29 
Pará 0.66 
Amapá 0.05 
Tocantins 0.93 
Maranhão 1.44 
Piauí 0.50 
Ceará 2.63 
Rio Grande do Norte 1.23 
Paraíba 1.32 
Pernambuco 3.43 
Alagoas 4.40 
Sergipe 0.46 
Bahia 6.72 
Minas Gerais 11.79 
Espírito Santo 4.71 
Rio de Janeiro 1.83 
São Paulo 17.29 
Paraná 2.34 
Santa Catarina 3.06 
Rio Grande do Sul 22.09 
Mato Grosso do Sul 2.62 
Mato Grosso 3.33 
Goiás 6.06 
Distrito Federal 0.33 
Brasil    4.453 925 

  Fonte: IBGE – Censo Agropecuário (2006). 
 

Nota-se também que alguns Estados da Região Nordeste possuem uma 

significativa porcentagem de área irrigada. Segundo Telles (2006), esse valor relevante 

ocorre devido à presença do Polígono das Secas, isso porque as precipitações anuais 

nesse polígono são insuficientes para suprir as necessidades hídricas das plantas, sendo 

impossível a viabilidade agrícola sem o uso da irrigação.  

A pecuária, por vez, demanda água para a dessedentação (que consiste em toda 

a água utilizada para a criação do animal). Sobre isso Telles (2006) diz que, na criação 

intensiva, essa demanda se destaca em virtude da elevação da produtividade devido 
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técnicas modernas de manejo de animais confinados. Já os animais criados 

extensivamente demandam água para as suas necessidades globais de metabolismo.   

A indústria, por vez, consome 20% de toda a água doce do planeta. Esse valor 

corresponde, aproximadamente, 130 m3 por pessoa durante um ano. Nos países com 

elevada renda, o consumo de água na indústria chega a atingir 59% de toda água do 

país. As indústrias que mais consomem água são as hidrelétricas, químicas, petrolíferas, 

de metal, de madeira papel e celulose, as que processam alimentos e as de máquinas 

(CLARKE e KING, 2005). No Brasil, segundo ANA e CBEDS (2009), as indústrias e 

agroindústrias consomem 18% do volume total captado, sendo que a demanda de água 

anual é de aproximadamente de 13 bilhões de m3.  

O uso não consuntivo é o que não implica perda de água. Nesse tipo de uso 

tem-se a geração de energia elétrica, a navegação e o turismo. A geração de energia 

elétrica no Brasil teve seu ápice no início do século XX, quando as grandes obras foram 

construídas, e fizeram com que o setor elétrico se tornasse num interventor sobre a 

regularização da vazão dos rios do país. No início da década de 1990, a navegação 

começa a se destacar, em virtude dos investimentos de infraestrutura viabilizando o 

modal rodoviário, reduzindo os custos dos transportes (CARMO, 2001). Dessa forma, 

esses dois tipos de uso revelam a importância da água para as atividades econômicas.   

 
 
3.2 Panorama Socioeconômico da Bacia do Paraná III 

 

Com uma área de 8.389 km2, e possuindo como nível de base o lago formado 

pela hidrelétrica de Itaipu, a bacia do Rio Paraná III é a de maior drenagem das três 

bacias do Rio Paraná. Dividida em 13 sub-bacias, a região hidrográfica do Paraná III, 

drena total ou parcialmente os municípios de Altônia, Cascavel, Céu Azul, Diamante do 

Oeste, Entre Rios do Oeste, Foz do Iguaçu, Guaíra, Itaipulândia, Marechal Cândido 

Rondon, Maripá, Matelândia, Medianeira, Mercedes, Missal, Mundo Novo, Nova Santa 

Rosa, Ouro Verde do Oeste, Pato Bragado, Quatro Pontes, Ramilândia, Santa Helena, 

Santa Tereza do Oeste, Santa Teresinha de Itaipu, São José das Palmeiras, São Miguel 

do Iguaçu, São Pedro do Iguaçu, Terra Roxa, Toledo e Vera Cruz do Oeste. Os 

municípios da bacia do Paraná III, exceto Mundo Novo, concentram 10% do total da 

população do  Paraná, que é de 10 milhões (IBGE, 2010).  
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Conforme a Tabela 7 apresenta, os municípios mais populosos dessa região 

hidrográfica são Cascavel (com 286.172 mil habitantes), Foz do Iguaçu (com 256.081 

mil habitantes) e Toledo (com 119.353 mil habitantes). A população desses municípios 

representa 65% da população de toda a região (IBGE, 2010). Segundo o IPARDES 

(2004), os municípios de Foz do Iguaçu e Cascavel tiveram um expressivo crescimento 

populacional entre os anos de 1970 a 1980. Nesse período Foz do Iguaçu tinha uma taxa 

de crescimento de 13,9% a.a. e Cascavel 4,6% a.a.. Pelos seus estudos, Rippel (2005) 

afirma que, no período de 1970 a 1980, Toledo, Cascavel e Foz do Iguaçu 

concentravam 48,07% da imigração interestadual na região Oeste e, depois, já no 

período de 1980 a 1991, concentravam 60,04% das imigrações, por fim, já no período 

de 1991 a 2000, a concentração aumentou para 61,51% das imigrações interestaduais.  
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Tabela 7 – População total por município da bacia do Paraná III, nos intervalos de 
(1980, 1991, 2000 e 2010) 
Municípios 1980 1991 2000 2010* 
Altônia 42.777 24.589 19.230 20.516 
Cascavel 163.459 192.990 245.369 286.172 
Céu Azul 25.444 10.586 10.445 11.032 
Diamante D'Oeste  9.253 4.878 5.027 
Entre Rios do Oeste   3.328 3.922 
Foz do Iguaçu 136.321 190.123 258.543 256.081 
Guaíra 29.169 30.000 28.659 30.669 
Itaipulândia   6.836 9.027 
Marechal Cândido Rondon 56.210 49.430 41.007 46.799 
Maripá   5.889 5.691 
Matelândia 33.426 17.329 14.344 16.077 
Medianeira 49.361 38.665 37.827 41.830 
Mercedes   4.608 5.046 
Missal  10.372 10.433 10.474 
Nova Santa Rosa 6.900 7.042 7.125 7.625 
Ouro Verde do Oeste  6.330 5.472 5.690 
Pato Bragado   4.049 4.823 
Quatro Pontes   3.646 3.804 
Ramilândia   3.868 4.134 
Santa Helena 34.884 18.861 20.491 23.425 
Santa Tereza do Oeste  6.118 10.754 10.342 
Santa Terezinha de Itaipu  14.149 18.368 20.834 
São José das Palmeiras  5.596 4.102 3.831 
São Miguel do Iguaçu 34.247 24.721 24.432 25.755 
São Pedro do Iguaçu   7.277 6.492 
Terra Roxa 25.215 19.820 16.300 16.763 
Toledo 81.282 94.879 98.200 119.353 
Vera Cruz do Oeste  11.370 9.651 8.973 
Paraná  7.629.392 8.448.713 9.563.458 10.439.601
Fonte: Censos Demográficos (1980, 1991, 2000 e 2010), IBGE (2010). 
Nota: * Dados preliminares. 
 

No que se refere à população urbana da região, a Tabela 8 retrata um aumento  

de mais de 100% na população urbana da região hidrográfica no período de 1980 a 

2010, passando dos 397.866 mil habitantes para 892.022 mil habitantes, pois somente 

na última década a população urbana desses municípios aumentou 13%. Dos 28 

municípios da bacia do Paraná III analisados, Cascavel e Toledo obtiveram o maior 

crescimento populacional urbano desde 2000, revelando um aumento de 64% do 

crescimento de toda a população urbana da bacia. Nesse mesmo período Foz do Iguaçu 
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e Vera Cruz do Oeste diminuíram suas populações urbanas, pois Foz do Iguaçu passou 

dos 256 mil para 253 mil habitantes e Vera Cruz do Oeste passou dos 6,9 mil para os 

6,8 mil habitantes.   

 

Tabela 8 – População urbana por município da bacia do Paraná III, nos intervalos de 
(1980, 1991, 2000 e 2010) 
Municípios 1980 1991 2000 2010* 
Altônia 11.486 11.925 11.704 15.094 
Cascavel 123.698 177.766 228.673 270.009 
Céu Azul 11.754 5.831 7.197 8.387 
Diamante D'Oeste  2.876 2.480 2.561 
Entre Rios do Oeste   1.991 2.641 
Foz do Iguaçu 101.330 186.385 256.524 253.950 
Guaíra 19.578 22.790 24.878 28.176 
Itaipulândia   3.757 4.742 
Marechal Cândido Rondon 25.076 26.455 31.246 39.134 
Maripá   3.001 3.267 
Matelândia 10.016 10.385 10.151 11.612 
Medianeira 24.375 29.572 33.246 37.403 
Mercedes   1.496 2.439 
Missal  3.679 4.972 5.420 
Nova Santa Rosa 1.759 3.155 3.897 5.315 
Ouro Verde do Oeste  3.368 3.383 4.040 
Pato Bragado   2.343 2.991 
Quatro Pontes   1.794 2.436 
Ramilândia   1.754 2.043 
Santa Helena 7.223 6.501 9.818 12.596 
Santa Tereza do Oeste  3.307 7.534 8.038 
Santa Terezinha de Itaipu  11.655 16.299 18.832 
São José das Palmeiras  2.355 2.259 2.412 
São Miguel do Iguaçu 7.881 10.773 14.260 16.476 
São Pedro do Iguaçu   4.003 4.056 
Terra Roxa 10.696 11.797 11.042 12.802 
Toledo 42.994 72.402 85.920 108.287 
Vera Cruz do Oeste  6.579 6.966 6.863 
Paraná  4.472.561 6.197.953 7.786.084 8.906.442 
Fonte: Censos Demográficos (1980, 1991, 2000 e 2010), IBGE (2010). 
Nota: * Dados preliminares. 
 

Já a população rural de toda a região diminuiu 11% na última década, 

conforme informações da Tabela 9. Entretanto alguns municípios se desviaram dessa 

dinâmica de êxodo rural, pois apresentaram um aumento na população rural. Trata-se 
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dos municípios de Matelândia, Santa Helena, Pato Bragado, Foz do Iguaçu e Diamante 

do Oeste. Já os municípios que apresentaram maior diminuição na população rural 

foram Marechal  Cândido Rondon, Altônia e Terra Roxa.  

Nesse contexto, cabe salientar que as mudanças na estrutura demográfica da 

região tiveram início na década de 1970, época quando a região passou por profundas 

transformações tecnológicas em sua base produtiva agrária, transformações que levaram 

à ocupação de novas áreas e proporcionaram significativos fluxos de migração rural 

para os grandes centros urbanos da região (PIFFER, 1999). Corroborando essa 

colocação, Moura e Magalhães (1996) salientam que, nessa época, houve um rápido 

processo de urbanização, pois os centros urbanos eram vinculados e impulsionados pela 

atividade rural. O aumento do número de núcleos urbanos ocorreu em virtude da 

mecanização da agricultura na década de 1980, que proporcionou significativa 

diminuição da população rural.  

Sobre isso, Rippel e Ferrera de Lima (2008) afirmam que a modernização do 

campo e a acelerada urbanização caracterizaram a região como um local de forte evasão 

populacional, movimento que favoreceu as cidades industrializadas, com destaque para 

Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu, Medianeira, Marechal Cândido Rondon e Palotina. 

Esses centros se moldam em áreas de grandes possibilidades econômicas, tanto em 

termos de concentração fundiária quanto em investimentos da agricultura de exportação 

e nos complexos agroindustriais.      
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Tabela 9 – População rural por município da bacia do Paraná III, nos intervalos de 
(1980, 1991, 2000 e 2010) 
Municípios 1980 1991 2000 2010* 
Altônia 31.291 12.664 7.526 5.422 
Cascavel 39.761 15.224 16.696 16.163 
Céu Azul 13.690 4.755 3.248 2.645 
Diamante D'Oeste  6.377 2.398 2.466 
Entre Rios do Oeste   1.337 1.281 
Foz do Iguaçu 34.991 3.738 2.019 2.131 
Guaíra 9.591 7.210 3.781 2.493 
Itaipulândia   3.079 4.285 
Marechal Cândido Rondon 31.134 22.975 9.761 7.665 
Maripá   2.888 2.424 
Matelândia 23.410 6.944 4.193 4.465 
Medianeira 24.986 9.093 4.581 4.427 
Mercedes   3.112 2.607 
Missal  6.693 5.461 5.054 
Nova Santa Rosa 5.141 3.887 3.228 2.310 
Ouro Verde do Oeste  2.962 2.089 1.650 
Pato Bragado   1.706 1.832 
Quatro Pontes   1.852 1.368 
Ramilândia   2.114 2.091 
Santa Helena 27.661 12.360 10.673 10.829 
Santa Tereza do Oeste  2.811 3.220 2.304 
Santa Terezinha de Itaipu  2.494 2.069 2.002 
São José das Palmeiras  3.241 1.843 1.419 
São Miguel do Iguaçu 26.366 13.948 10.172 9.279 
São Pedro do Iguaçu   3.274 2.436 
Terra Roxa 14.519 8.023 5.258 3.961 
Toledo 38.288 22.477 12.280 11.066 
Vera Cruz do Oeste  4.791 2.685 2.110 
Paraná  3.156.831 2.250.760 1.777.374 1.533.159

Fonte: Censos Demográficos (1980, 1991, 2000 e 2010), IBGE (2010). 
Nota: * Dados preliminares. 

 

Esses movimentos populacionais e a agropecuária, aliados à industrialização 

de cidades como Cascavel, Toledo e Foz do Iguaçu, caracterizam a dinâmica da região, 

revelando essas cidades como cidades-polo, por concentrarem significativa parcela do 

PIB de todos os municípios da bacia. Os dados da Tabela 10 elucidam essas 

informações, apontando que, desde 2002, os três municípios concentram em média 70% 

do PIB total. Em 2008, Foz do Iguaçu concentrou 34% do PIB, seguido de Cascavel 

com 25% e de Toledo com 12%. Ainda conforme dados da tabela, o município que 
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apresentou menor PIB ao longo de todo o período que perscruta foi São José das 

Palmeiras.    

 
Tabela 10 – Produto Interno Bruto a preços correntes (R$ 1.000,00) dos municípios da 
bacia do Paraná III, no período de 2002 a 2008 
Localidade 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Altônia 70.590 89.203 90.054 98.812 105.915 116.087 127.059 

Cascavel 2.082.581 2.524.619 2.760.469 2.917.814 3.230.420 4.001.760 4.438.700 

Céu Azul 129.533 178.925 198.307 179.200 176.622 228.941 279.026 
Diamante 
D'Oeste 19.105 27.900 29.721 33.691 31.589 40.843 48.944 
Entre Rios do 
Oeste 32.486 43.020 44.793 45.728 45.533 57.797 68.166 

Foz do Iguaçu 3.789.036 3.873.033 4.478.853 4.940.259 5.468.659 6.142.204 6.010.671 

Guaíra 184.251 262.681 254.012 262.126 250.532 318.860 358.579 

Itaipulândia 50.594 73.912 77.569 81.566 90.256 93.776 115.993 
Marechal 
Cândido Rondon 441.557 575.310 606.888 641.126 700.815 749.131 891.961 
Maripá 75.105 105.674 107.616 90.905 91.952 122.150 145.029 
Matelândia 111.900 153.872 168.599 171.240 160.727 191.211 212.450 
Medianeira 287.649 390.830 405.628 419.762 464.150 524.612 574.449 
Mercedes 39.684 59.186 55.243 56.519 57.474 68.900 84.367 
Missal 71.102 105.165 99.197 98.103 95.799 114.604 138.497 
Nova Santa Rosa 59.720 89.555 87.458 81.234 78.251 102.348 130.570 
Ouro Verde do 
Oeste 42.824 54.580 57.529 51.025 44.928 59.715 79.740 
Pato Bragado 32.303 43.915 40.558 41.246 39.909 47.553 57.300 
Quatro Pontes 39.601 49.602 50.354 49.338 48.030 56.547 74.683 
Ramilândia 17.319 24.369 25.245 25.746 24.917 33.993 44.379 
Santa Helena 144.843 210.373 216.701 227.575 228.200 269.086 312.870 
Santa Tereza do 
Oeste 59.931 85.387 89.743 81.362 78.298 99.747 120.139 
Santa Terezinha 
de Itaipu 118.175 149.477 137.142 149.485 154.664 209.007 223.790 
São José das 
Palmeiras 18.762 24.230 23.567 24.018 24.941 28.490 35.268 
São Miguel do 
Iguaçu 225.247 304.320 294.453 303.364 304.018 388.066 386.704 
São Pedro do 
Iguaçu 47.815 70.044 72.893 62.956 64.283 69.567 94.732 
Terra Roxa 140.375 195.617 168.866 162.676 161.798 246.143 273.413 
Toledo 1.014.095 1.386.534 1.494.527 1.537.456 1.637.596 1.854.698 2.152.389 
Vera Cruz do 
Oeste 53.913 80.870 77.559 73.704 68.460 88.869 108.088 
Total  9.400.096 11.232.203 12.213.544 12.908.036 13.928.736 16.324.705 17.587.956 
Paraná  88.407.068 109.458.874 122.433.727 126.676.843 136.614.636 161.581.852 179.270.209

 Fonte: Base de Dados do Estado – IPARDES (2010).   

 

Embora as cidades industrializadas da região tenham se especializado nas 

últimas décadas em atividade urbanas, a totalidade dos municípios possui sua economia 

atrelada ao setor primário. Considerando isso, Parizotto (2010) coloca que as principais 

atividades econômicas da bacia na agricultura são os plantios (de soja, milho, trigo e 
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mandioca), a pecuária (suinocultura, avicultura, gado leiteiro e de corte e piscicultura), 

além da agroindustrialização (com os frigoríficos, laticínios, indústria de óleos e 

vegetais e a fecularia).  A bacia ainda comporta a segunda maior produção de pecuária 

leiteira, com um rebanho de 514 mil cabeças, correspondendo a 18% do rebanho 

estadual. O mapa a seguir demonstra a utilização do solo na bacia, revelando a forte 

presença da agricultura intensiva em mais de 50% do território.  

 

 
Mapa 2 – Uso do solo na bacia Hidrográfica do Paraná III 

                          Fonte: Bacias Hidrográficas do Paraná: série histórica – SEMA (2010) 
 

Nesse sentido, os maiores produtores de grãos da região hidrográfica do 

Paraná III, no período de 1980 a 2009, são Cascavel, Toledo e Marechal Cândido 

Rondon, que responderam por 41% da produção de soja, trigo e milho dentre os 

municípios. Já o município de São José das Palmeiras obteve a menor produção de 

grãos da região. No que se refere à produção total dessas culturas no Estado, a região 

participou com 14% da quantidade produzida no período.  
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Nesse panorama da região vê-se que a cultura de soja é a mais produzida na 

área no período de análise, atingindo 53% da produção total de grãos. Já o milho 

representa 39% e o trigo 8% da produção total dessas culturas. Nesse cenário, a soja é 

uma importante fonte de renda para os municípios da região. Segundo Souza et al. 

(2007), a soja começou a se tornar importante no início da década de 1970, quando 

houve o esgotamento do ciclo do café e começou o programa de corredores da 

exportação que visava estimular a produção de determinadas commodities, dentre elas a 

da soja e a da carne. A cultura difundiu-se rapidamente pela região, caracterizando-se 

como a principal fonte do avanço técnico introduzido na produção e ,consequentemente, 

do processo de reordenamento fundiário. Além disso, foi em torno da soja que se 

moldaram as cooperativas e as agroindústrias que produzem óleo e farelo. Desse modo, 

a formulação do complexo soja regional, aliado à produção de milho, deu suporte à 

produção e à industrialização de carne de pequenos animais. Esses efeitos de 

encadeamentos produtivos levaram à formação de importantes agroindústrias. 

Ressalta-se que a mesorregião Oeste responde pela maior produção de soja do 

Paraná e comporta cinco unidades esmagadoras da cultura, sendo que significativa 

parcela da produção de óleos e de gorduras vegetais é processada pelas cooperativas 

Coopavel e Cooperativa lar, localizadas, respectivamente, nas cidades de Cascavel e de 

Céu Azul. Além disso, a região conta com duas multinacionais, a Bunge e a Cargil, que 

armazenam e comercialização os grãos (IPARDES, 2004). A seguir, as Tabelas 11, 12 e 

13 elucidam esse cenário.   
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Tabela 11 – Quantidade produzida de soja nos municípios da bacia do Paraná III, nos 
intervalos de 1980, 1990, 2000 e 2009 

Localidade 1980 1990 2000 2009 
Altônia 1.800  1.557 3.510 
Cascavel 271.278 199.456 180.211 214.190 
Céu Azul 67.155 22.000 29.760 65.206 
Diamante D'Oeste  1.400 1.800 7.634 
Entre Rios do Oeste   10.080 10.086 
Foz do Iguaçu 74.065 18.000 15.120 31.586 
Guaíra 65.733 45.220 40.620 49.594 
Itaipulândia   16.875 6.172 
Marechal Cândido Rondon 209.076 105.350 55.575 44.500 
Maripá   51.951 26.400 
Matelândia 49.475 34.362 27.000 19.576 
Medianeira 117.810 44.600 26.775 16.021 
Mercedes   16.770 14.050 
Missal  24.300 26.772 14.457 
Nova Santa Rosa 39.087 21.194 27.540 22.400 
Ouro Verde do Oeste  21.120 24.180 24.158 
Pato Bragado   6.552 6.259 
Quatro Pontes   12.960 15.183 
Ramilândia   6.129 9.903 
Santa Helena 85.664 33.314 64.800 34.570 
Santa Tereza do Oeste   44.460 46.436 
Santa Terezinha de Itaipu  34.974 44.460 55.451 
São José das Palmeiras  496 2.790 3.940 
São Miguel do Iguaçu 123.747 100.000 114.000 63.747 
São Pedro do Iguaçu   33.188 35.656 
Terra Roxa 70.342 69.600 65.170 89.300 
Toledo 234.831 132.600 182.400 145.120 
Vera Cruz do Oeste  17.840 31.500 37.025 
Total dos municípios  1.410.063 925826 1.160.995 1.112.130 
Paraná 5.400.192 4.649.752 7.188.386 9.408.991 

Fonte: Base de Dados do Estado – IPARDES (2010). 

  

Considerando os dados da Tabela 11, cabe enfatizar a significativa produção 

de soja nos municípios de Cascavel e Toledo, que, em todo o período, produziram 34% 

da produção total de soja na bacia, sendo Cascavel o município que mais produziu no 

período, atingindo 19% da produção total.   
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Tabela 12 – Quantidade produzida de milho nos municípios da bacia do Paraná III, nos 
intervalos de 1980, 1990, 2000 e 2009 

Localidade 1980 1990 2000 2009 
Altônia 27.300 3.800 7.060 2.180 
Cascavel 183.200 71.750 86.040 103.957 
Céu Azul 40.050 25.900 14.620 34.575 
Diamante D'Oeste  8.160 3.550 15.534 
Entre Rios do Oeste   8.232 7.675 
Foz do Iguaçu 7.560 3.040 1.314 24.330 
Guaíra 8.394 14.315 46.020 82.180 
Itaipulândia   2.500 26.727 
Marechal Cândido Rondon 64.740 63.668 67.242 94.250 
Maripá   13.820 61.489 
Matelândia 82.692 26.650 12.494 23.136 
Medianeira 56.160 17.500 16.786 44.426 
Mercedes   13.080 19.880 
Missal  23.000 12.000 51.141 
Nova Santa Rosa 14.940 16.694 21.476 41.030 
Ouro Verde do Oeste  9.920 6.588 23.820 
Pato Bragado   7.208 12.522 
Quatro Pontes   13.676 45.600 
Ramilândia   6.289 21.385 
Santa Helena 74.700 38.315 35.049 75.080 
Santa Tereza do Oeste  19.950 21.915 87.264 
Santa Terezinha de Itaipu  5.520 6.325 57.560 
São José das Palmeiras  7.438 2.979 8.635 
São Miguel do Iguaçu 75.600 40.000 18.800 145.173 
São Pedro do Iguaçu   6.330 20.450 
Terra Roxa 8.640 9.300 44.800 120.582 
Toledo 149.400 81.300 45.020 236.400 
Vera Cruz do Oeste  19.800 14.900 8.145 
Total dos municípios  793.376 506.020 556.113 1.495.126 
Paraná 5.466.967 5.160.823 7.354.043 11.287.878 

 Fonte: Base de Dados do Estado – IPARDES (2010). 

 
Por vez, a produção de milho no período foi destaque no município de Toledo, 

que produziu 15% da produção total de milho na bacia, seguido de Cascavel, com 13%. 

Considerando esse aspecto, cabe realçar que, com significativo destaque na região, a 

cadeia produtiva do milho, segundo a SEAB/DERAL (2003), detém uma característica 

socioeconômica fundamental para região. Conforme o DERAL, a cultura é responsável 

por 70 mil empregos no campo, envolvendo 200 mil produtores, além de responder por 
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47% da produção de grãos do Estado, o que correspondeu, nos últimos anos, a 25% da 

oferta no mercado interno na primeira safra e a 50% na segunda safra. 

 
Tabela 13 – Quantidade produzida de trigo nos municípios da bacia do Paraná III, nos   
intervalos de 1980, 1990, 2000 e 2009 

Localidade 1980 1990 2000 2009 
Altônia    1.500 
Cascavel 45.500 12.660 15.365 57.100 
Céu Azul 14.400 4.740 2.430 16.875 
Diamante D'Oeste  300 81 14.400 
Entre Rios do Oeste   85 3.450 
Foz do Iguaçu 13.500 1.505 72 6.300 
Guaíra 31.500 12.003 950 430 
Itaipulândia   1.300 3.150 
Marechal Cândido Rondon 58.500 21.230 205 18.700 
Maripá   727 330 
Matelândia 7.740 5.712 920 4.800 
Medianeira 24.000 9.740 360  
Mercedes   97  
Missal  4.470 300  
Nova Santa Rosa 12.420 552 600 876 
Ouro Verde do Oeste  2.160 270 5.500 
Pato Bragado   158 2.280 
Quatro Pontes   244  
Ramilândia   472 1.000 
Santa Helena 31.500 6.750 214 - 
Santa Tereza do Oeste  1.890 2.376 2.600 
Santa Terezinha de Itaipu  4.683 1.320 15.615 
São José das Palmeiras  1.507 552 - 
São Miguel do Iguaçu 27.000 8.100 9.000 3.080 
São Pedro do Iguaçu   785 - 
Terra Roxa 22.530 14.750 1.154 161 
Toledo 82.280 21.360 4.250 6.269 
Vera Cruz do Oeste  7.690 850 9.750 
Total dos municípios  370.870 141.802 45.137 174.166 
Paraná 1.350.006 1.394.052 700.118 2.482.776 

Fonte: Base de Dados do Estado – IPARDES (2010). 

 
No que se refere à produção de trigo apresentada na Tabela 13, mesmo a 

produção passando por constantes dificuldades mercadológicas e climáticas, mantém-se 

na condição de principal cultivo de inverno. Juntamente com a de soja e a de milho, a 

produção de trigo fecha o grupo das principais culturas produzidas no Estado e na 
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maioria dos municípios da bacia, com destaque para os municípios-polo da região 

Cascavel e Toledo, que, no período de análise, atingiram 18% e 15%, respectivamente, 

da produção total da bacia.  

Além das atividades agrícolas, a pecuária, como já citado neste estudo, tem 

significativa representatividade em alguns municípios da bacia. Diante disso, a 

produção pecuária na região é fortemente impulsionada pela avicultura, que, somente 

em 2009, respondeu por 93% do efetivo de rebanho de bovinos, aves e suínos. De fato, 

esse feito, de acordo com Sobrinho (2010), está baseado na presença de grandes 

cooperativas agropecuárias integradoras, que se destacam pelo alto padrão tecnológico e 

por destinarem parte de sua produção para o mercado externo, proporcionando efeitos 

diretos no desempenho da economia estadual e regional.   

Considerando esse fato, os municípios que se destacam na produção de aves 

são Toledo, Cascavel e Marechal Cândido Rondon, que concentram, respectivamente, 

28%, 15% e 7% da produção de aves. Além de se sobressaírem na avicultura, também 

são destaque na produção de bovinos, representando 9%, 13% e 8%, respectivamente. 

Já o maior produtor de suínos é o município de Toledo, que representa 26% da produção 

da bacia, montante que se reflete na renda e no emprego do município. Os dados das 

Tabelas 14, 15 e 16 representam bem essa colocação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

51

 

Tabela 14 – Efetivo de aves nos municípios da bacia do Paraná III, nos intervalos de 
(1980, 1990, 2000 e 2009) 

Localidade 1980 1990 2000 2009 
Altônia 215.646 143.936 110.750 982.034 
Cascavel 726.165 1.097.677 4.989.800 6.521.000 
Céu Azul 215.571 314.000 1.041.000 1.674.100 
Diamante D'Oeste  27.500 30.000 334.100 
Entre Rios do Oeste   24.190 1.000.890 
Foz do Iguaçu 236.688 111.100 12.528 21.928 
Guaíra 45.321 42.959 43.000 22.200 
Itaipulândia   22.718 395.800 
Marechal Cândido Rondon 1.051.164 2.024.093 746.000 2.097.836 
Maripá   722.700 2.216.100 
Matelândia 305.164 365.000 1.160.000 2.477.000 
Medianeira 1.040.679 1.065.000 1.250.300 1.713.500 
Mercedes   93.310 585.650 
Missal  127.000 435.000 555.900 
Nova Santa Rosa 384.949 646.413 663.330 1.635.600 
Ouro Verde do Oeste  346.763 462.520 894.950 
Pato Bragado   232.160 801.431 
Quatro Pontes   98.270 324.200 
Ramilândia   214.000 364.500 
Santa Helena 288.908 242.950 110.650 4.463.737 
Santa Tereza do Oeste  263.965 531.200 514.779 
Santa Terezinha de Itaipu  161.700 304.400 431.685 
São José das Palmeiras  43.180 33.040 97.080 
São Miguel do Iguaçu 643.625 718.700 833.350 1.897.801 
São Pedro do Iguaçu   330.965 339.823 
Terra Roxa 120.680 87.161 385.440 915.700 
Toledo 2.882.500 9.353.893 7.554.150 3.838.208 
Vera Cruz do Oeste  240.000 420.000 706.400 
Total dos municípios  8.157.060 17.422.990 22.854.771 37.823.932 
Paraná 48.347.370 72.967.956 142.477.731 252.909.134

Fonte: Produção Pecuária Municipal – IBGE (2010).  

 
Mediante esses fatos, cabe retratar que a avicultura nacional possui uma 

posição de destaque na produção mundial de carne de frango, tanto que, em 2002, 

atingiu a segunda posição (SEAB/DERAL, 2003). Mesmo a produção tendo diminuído 

nos últimos anos, a União Brasileira de Avicultura – UBABEF (2011) afirma que, em 

2010, sua produção aumentou 11,38%, alcançando a terceira posição na produção 

mundial de carne de frango, fincando atrás apenas da China e dos Estados Unidos.   
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Participativa nesse crescimento nacional, a avicultura de corte paranaense 

cresceu 312% nos últimos 11 anos. A produção distribui-se por todo o Estado, 

destacando-se nas cidades de Francisco Beltrão (27,6%), Toledo (22,3%), Cascavel 

(16,2%), Curitiba (8,4%) e Londrina (8,0%) (SEAB/DERAL, 2003).  

Além da avicultura de corte, a suinocultura também possui grande 

representatividade no mercado internacional. Somente em 2002 o Paraná exportou 52 

mil toneladas de carne suínas e derivados, representando 11% das exportações 

brasileiras. Nesse mesmo ano o município de Toledo atingiu 41% da produção do 

Estado (SEAB/DERAL, 2003). A Tabela 15 evidência a importância desse município 

na produção estadual e municipal.  
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Tabela 15 – Efetivo de suínos nos municípios da bacia do Paraná III, nos intervalos de 
1980, 1990, 2000 e 2009 

Localidade 1980 1990 2000 2009 
Altônia 34.422 17.480 7.786 4.430 
Cascavel 92.207 50.980 34.240 81.168 
Céu Azul 45.665 27.113 33.000 39.400 
Diamante D'Oeste  4.906 3.380 4.460 
Entre Rios do Oeste   34.859 48.836 
Foz do Iguaçu 14.853 4.960 3.032 1.857 
Guaíra 14.828 10.215 5.760 5.560 
Itaipulândia   7.528 6.500 
Marechal Cândido Rondon 160.000 133.366 140.110 136.074 
Maripá   17.120 54.210 
Matelândia 50.459 25.657 20.000 44.400 
Medianeira 116.505 49.550 24.310 58.425 
Mercedes   8.120 16.311 
Missal  23.832 24.100 42.718 
Nova Santa Rosa 28.061 35.558 29.720 117.400 
Ouro Verde do Oeste  18.809 22.649 51.943 
Pato Bragado   18.473 20.270 
Quatro Pontes   28.405 27.654 
Ramilândia   5.200 8.733 
Santa Helena 23.287 40.254 30.683 60.842 
Santa Tereza do Oeste  8.850 4.194 9.030 
Santa Terezinha de Itaipu  4.040 4.159 2.210 
São José das Palmeiras  7.031 7.244 7.250 
São Miguel do Iguaçu 42.828 37.740 46.780 62.402 
São Pedro do Iguaçu   40.345 49.539 
Terra Roxa 49.206 12.051 7.080 6.960 
Toledo 58.887 163.820 262.809 495.606 
Vera Cruz do Oeste  8.571 9.100 10.480 
Total dos municípios  731.208 684.783 880.186 1.474.668 
Paraná 5.712.220 3.561.765 4.224.838 5.105.005 

Fonte: Produção Pecuária Municipal – IBGE (2010).  

 

Por fim, a Tabela 16 apresenta o efetivo de rebanho de bovinos na bacia do 

Paraná III. Mesmo a região apresentando números relevantes nessa pecuária, a produção 

concentra-se nos municípios das mesorregiões Norte e Nordeste brasileiras, onde o 

clima mais quente predomina, dando espaço para raças como Nelore, que se destacam 

por sua qualidade genética.  
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Tabela 16 – Efetivo de bovinos nos municípios da bacia do Paraná III, nos intervalos de 
1980, 1990, 2000 e 2009  

Localidade 1980 1990 2000 2009 
Altônia 57.708 40.209 59.359 56.977 
Cascavel 74.271 59.935 102.877 92.557 
Céu Azul 34.806 19.812 23.500 19.835 
Diamante D'Oeste  20.364 33.800 32.512 
Entre Rios do Oeste   5.557 6.060 
Foz do Iguaçu 23.226 9.348 10.690 5.110 
Guaíra 19.092 22.055 21.120 9.000 
Itaipulândia   10.280 9.400 
Marechal Cândido Rondon 52.492 71.319 51.348 47.260 
Maripá   12.065 8.974 
Matelândia 49.092 44.908 34.000 31.125 
Medianeira 45.275 29.490 31.000 31.618 
Mercedes   15.648 13.208 
Missal  15.877 24.500 27.015 
Nova Santa Rosa 7.745 9.743 14.690 12.988 
Ouro Verde do Oeste  17.436 21.416 19.988 
Pato Bragado   6.140 7.192 
Quatro Pontes   9.055 9.754 
Ramilândia   20.500 24.185 
Santa Helena 22.178 23.875 29.187 34.478 
Santa Tereza do Oeste  16.484 19.700 13.150 
Santa Terezinha de Itaipu  13.624 10.480 6.825 
São José das Palmeiras  9.612 21.425 24.027 
São Miguel do Iguaçu 40.789 45.075 35.140 26.182 
São Pedro do Iguaçu   17.300 18.412 
Terra Roxa 49.206 59.541 53.362 30.974 
Toledo 56.083 66.214 55.384 48.767 
Vera Cruz do Oeste  19.087 26.500 26.080 
Total dos municípios  531.963 614.008 776.023 693.653 
Paraná 7.915.140 8.616.783 9.645.866 9.562.113 

Fonte: Produção Pecuária Municipal – IBGE (2010).  

 
Nota-se, mediante as análises, que as principais atividades econômicas da 

região são as culturas agrícolas de soja e milho e as atividades criatórias de aves e 

suínos. No que se refere aos cultivos de soja e milho e à pecuária de aves, Bulhões 

(2007) descreve que o cultivo da soja no Paraná é responsável pela maior fonte de renda 

em treze núcleos regionais do Estado. Desses núcleos regionais citados pelo autor, dois 

encontram-se localizados na bacia do Paraná III, nos principais municípios produtores 
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da bacia, que são Cascavel e Toledo. Já a avicultura e o cultivo do milho por vezes 

surgem como a segunda e a terceira atividade mais rentável nesses municípios.   

Verifica-se também, segundo o autor, que, embora a gama de produtos 

paranaenses seja diversificada, a cultura da soja é especializada no Estado, visto que sua 

produção e renda são marcantes em todas as regiões paranaenses. Sua produção, 

juntamente com o milho, as agroindústrias e as atividades de criação, configuram um 

importante complexo produtivo que impulsiona a economia da região. 

Dessa forma, a relação soja/milho com o complexo agroalimentar fica 

evidente, uma vez que a criação de aves, de bovinos e de suínos detém posições 

relevantes em termos de produção e de geração de renda, sugerindo uma relação direta 

entre essas culturas com atividade criatória. Nesse caso, as culturas de soja e milho 

alavancam a avicultura de corte na região. Ou seja, as três atividades configuram a 

dinâmica das principais cidades produtoras da região. Isto posto, a próxima seção 

abordará a disponibilidade hídrica da bacia, relacionando esse importante recurso 

natural com o dinamismo da agropecuária na região.  

 
 
3.3 Disponibilidade Hídrica e Demanda de Água na Agropecuária na Bacia do Paraná 
III 
 

Esta seção aborda o potencial hídrico da bacia, conforme postulados da 

metodologia do trabalho. Nesse sentido, a vazão média para bacia do Paraná III foi 

obtida mediante uma equação de potência. Para Tucci (2002), a vazão média geralmente 

apresenta uma ótima correlação com a área de drenagem em uma relação não linear. A 

Tabela 17  apresenta os  resultados obtidos com a aplicação do método.   

 
Tabela 17 – Resultado obtido com a aplicação do método de Conservação de Massas   

Constante (a)  Expoente (b) R2 Modelo  
0.0788 0.860271 1,00 Potencial  

Equação Principal                                                                    AQ 860271,00788.0=  
Fonte: Resultados da Pesquisa.  

 
Conforme o princípio do método de Conservação de Massas, essa equação foi 

aplicada ao rio principal da bacia, neste caso o Rio Paraná, e sendo ajustada em seus 

afluentes e subafluentes. O método revelou, em valores médios diários de longo 

período, um potencial hídrico de 9.565 m3/s, que, em litros, corresponde a 9.565.000 l/s, 
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e, em valores específicos de área, corresponde a 1.140 l/s. km2. O potencial hídrico de 

uma bacia é a própria vazão média do rio principal da bacia. Desse modo, a 

metodologia definiu a vazão média de toda a bacia e a vazão média nas sub-bacias 

mediante o uso da ottocodificação. Nesse contexto de ideias, a vazão média representa o 

potencial da bacia, por ser o valor que mais se aproxima da real disponibilidade hídrica, 

ao contrário das vazões máximas e mínimas, que representam períodos de inundações e 

de secas.   

Quanto ao que se refere à demanda para o ramo da agropecuária da bacia, a 

metodologia aplicada neste estudo apontou um consumo médio mensal de longo 

período nas três atividades criatórias analisadas e nos cultivos de soja, trigo e milho de 

585 l/s. As atividades juntas consumiram apenas 0,01% da disponibilidade hídrica da 

bacia, conforme os dados apresentados na Tabela 18.   
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Tabela 18 – Vazões médias diárias demandadas na pecuária e na irrigação em l/s 
Município Pecuária (l/s) Irrigação (l/s)  Total  

Altônia 28 1.3 29 
Cascavel 57 3.2 60 
Céu Azul 18 0.1 18 
Diamante D'Oeste 14 0.5 15 
Entre Rios do Oeste 9 0.2 9 
Foz do Iguaçu 7 2.0 9 
Guaíra 9 1.3 10 
Itaipulândia 6 3.9 10 
Marechal Cândido Rondon 47 2.4 49 
Maripá 14 0.1 14 
Matelândia 26 0.5 27 
Medianeira 27 0.8 28 
Mercedes 9 0.3 9 
Missal 15 2.1 17 
Nova Santa Rosa 14 2.4 16 
Ouro Verde do Oeste 15 0.2 15 
Pato Bragado 7 0.3 7 
Quatro Pontes 8 0.1 8 
Ramilândia 12 0.0 12 
Santa Helena 21 5.5 27 
Santa Tereza do Oeste 10 0.7 11 
Santa Terezinha de Itaipu 6 0.6 7 
São José das Palmeiras 10 0.6 11 
São Miguel do Iguaçu 25 5.2 30 
São Pedro do Iguaçu 15 0.2 15 
Terra Roxa 26 3.0 29 
Toledo 74 3.7 78 
Vera Cruz do Oeste 14 0.4 14 
Total da Bacia  543 42 585 

Fonte: Resultados da pesquisa.  
 

Nesse contexto, verifica-se, nos dados da Tabela 18, que o ramo da pecuária 

consumiu, em média, 543 l/s ao dia em todo o período de análise. Dessa forma, os dados 

apontam que Toledo, Cascavel e Marechal Cândido Rondon tiveram os maiores 

consumos de água na pecuária da região, com 33% do consumo total da bacia no 

período, sendo que Toledo respondeu por 13,6% desse consumo, Cascavel ficou com 

10,5% e Marechal Cândido Rondon com 8,6%.  
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Observa-se que a quantidade demandada de água para a irrigação, por vezes, 

foi significativa principalmente nos municípios de Santa Helena, São Miguel do Iguaçu,  

seguido de Itaipulândia, Toledo, e Cascavel. Esses municípios, juntos, consumiram 51% 

de toda a água demandada para irrigação na bacia. Dentre os municípios que 

consumiram menos água para irrigação estão Ramilândia, Céu Azul, Quatro Pontes e 

Maripá. O elevado consumo de água nos municípios de Santa Helena, São Miguel do 

Iguaçu e Itaipulândia pode ser explicados pelo significativo aumento da área irrigada 

desses locais no ano de 2006, conforme aparece no Apêndice D deste trabalho. 

Entrementes, além da área irrigada, o clima, o tipo de solo, o tipo de cultura e o método 

de irrigação também influenciam no consumo hídrico das culturas.  

Sobre o método de irrigação cabe destacar que, segundo Rebouças (2001), a 

irrigação é o setor da economia que mais consome água mundialmente e, no entanto, é o 

menos eficiente, sendo que a média de perdas mundiais gira em torno dos 60%. De 

acordo com Telles (2006), no Brasil, dos aproximadamente 3 milhões de hectares 

irrigados, 95% utilizam métodos de irrigação menos eficientes.    

Esse cenário caracterizou-se em virtude da falta da implementação de um 

projeto adequado. Por exemplo, o método de irrigação por superfície, que é facilmente 

reconhecido como um procedimento de reduzida eficiência, é utilizado em 60% das 

áreas irrigadas no país. A falta de manutenção em sistemas irrigados e a falta de 

conhecimento de muitos agricultores acarretam os desperdícios e a perda de eficiência 

dos métodos de irrigação (TELLES, 2006). Assim, a correta utilização da irrigação deve 

ser uma meta a se perseguir na agricultura brasileira, não somente pelo fato de ser uma 

tecnologia de elevado custo e elevado consumo de água, mas por ser um procedimento 

fundamental para a produtividade da agricultura e para a segurança alimentar.   

Ainda segundo a ANA (2010), o uso racional da água consiste em vários 

procedimentos, como escolha adequada do método de irrigação, elaboração do projeto, 

redução das perdas em todo o processo de irrigação e suporte aos sistemas de produção 

visando aperfeiçoar o rendimento físico por unidade de área e água utilizada.   

Em suma, afirma-se que os municípios com maiores consumos de água na 

agropecuária foram: Toledo com 13%, seguido de Cascavel com 10% e de Marechal 

Cândido Rondon com 8%. O expressivo consumo de água no município de Toledo foi 

impulsionado principalmente pela produção de frangos, que, no período, apresentou o 

maior efetivo, com 23.628.751 de unidades, atingindo 95% da produção pecuária do 

município, além da produção de soja e da suinocultura, que também foram destaque no 
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local. A seguir, o Gráfico 4 aponta os municípios que mais consumiram água na 

agropecuária da região.  

 
Gráfico 4 – Municípios com maiores demandas de água no ramo da agropecuária na 
bacia do Paraná III 

13%

10%

8% Toledo 

Cascavel

Marechal Cândido
Rondon

 
 Fonte: Resultados da pesquisa. 
 

Mediante esse fenômeno, torna-se relevante retratar que a disponibilidade 

hídrica da sub-bacia do Rio São Francisco Verdadeiro, onde estão localizados os 

municípios de Toledo, Cascavel, Marechal Cândido Rondon e Santa Helena é de 37.000 

l/s. E o consumo de água dessas cidades frente a essa oferta de água é apenas de 1%. O 

mapa a seguir, elaborado pelo Projeto Cultivando Água Boa, da ITAIPU (2010), traz a 

localização da sub-bacia e apresenta também alguns pontos críticos em virtude da 

presença de atividades criatórias, com destaque para a suinocultura. Nota-se também 

que os pontos críticos estão fortemente concentrados em rios e afluentes que cortam os 

municípios de Cascavel, Marechal Cândido Rondon e Toledo, que se destacaram neste 

estudo por sua forte produção pecuária.  
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Mapa 3 – Sub-bacia do Rio São Francisco Verdadeiro 
Fonte: Projeto Cultivando água Boa – ITAIPU (2010). 
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A sub-bacia do Rio são Francisco Verdadeiro tem sua nascente na cidade de 

Cascavel e a área de drenagem dessa sub-bacia percorre 150 quilômetros desde a sua 

nascente até o reservatório de Itaipu. Nesse percurso, os afluentes passam por 11 

municípios. Como observado, a região apresenta elementos que contribuem para a 

contaminação dos recursos hídricos da região, uma vez que a sub-bacia é uma área de 

220 mil hectares, com cerca de 10 mil propriedades rurais. Além disso, essa sub-bacia 

comporta fatores prejudiciais à qualidade dos recursos hídricos, como: matas ciliares e 

reservas legais devastadas, conservação do solo deficiente, assoreamento de rios, 

despejo de dejetos de animais oriundos da suinocultura, uso elevado de agrotóxicos e 

um inadequado manejo da agropecuária (ITAIPU BINACIONAL, 2010).  

Nesse sentido, o Gráfico 5 apresenta a quantidade de matéria orgânica presente 

nos afluentes dos 28 municípios da bacia. Segundo Motta (1996), a matéria orgânica 

gerada pelos setores produtivos contribui para a diminuição do oxigênio presente na 

água e essa redução de oxigênio prejudica a fauna e a flora aquática. Além disso, pode 

indicar a presença de agentes patogênicos que contaminam a produção agrícola, 

provocando sérios problemas de saúde pública.  

 
Gráfico 5 – Cargas remanescentes da produção pecuária nos 28 municípios da bacia do 
Paraná III em kg/dia.    
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Fonte: PLERH/PR (2010). 
 

 

Nota-se, pelo Gráfico 5, que os municípios que mais despejam matéria 

orgânica nos rios da bacia são Toledo, Marechal Cândido Rondon e Cascavel, sendo 

Toledo o município que mais polui, com uma carga de 7.485 kg/dia, seguido de 

Marechal Cândido Rondon, com 3.071 kg/dia e Cascavel, com 917 kg/dia. No total da 

bacia, esses municípios respondem com 36%, 15% e 4%, respectivamente, dos despejos 
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de matéria orgânica. Desse modo, 55% do material orgânico despejado nos corpos 

d`água advêm dos municípios que mais produzem no ramo da pecuária. No caso de 

Toledo, a suinocultura é a principal atividade que potencializa os índices de 

contaminação dos recursos hídricos.   

Desse modo, embora os resultados deste estudo tenham apresentado uma 

oferta de água que atenda perfeitamente a toda a demanda de água no ramo da 

agropecuária, a atividade agropecuária merece atenção, visto que a atividade 

representou uma significativa demanda de água, principalmente nos locais onde a 

produção é mais expressiva. Esse consumo em parte se deve ao crescimento do efetivo 

de rebanhos e das áreas irrigadas e, em parte, pela inserção de novas técnicas 

agropecuárias. No caso da pecuária, Telles (2006) descreve que a água, nessa atividade, 

além de ser fundamental para as necessidades metabólicas dos animais, também é 

fundamental para aliviar o calor e para a limpeza dos estábulos.   

A problemática dessas atividades está no fato de serem consuntivas, ou seja, 

como já citado neste estudo, são atividades que consomem os recursos hídricos sem que 

eles retornem para os corpos d’água. A irrigação, por exemplo, como observa Telles 

(2006), transfere 98% da água absorvida para a atmosfera mediante a evapotranspiração 

das culturas e os 2% restantes são transformados em matéria orgânica. 

Parte da água que não é evapotranspirada retorna para os corpos d’água 

subterrânea e/ou superficial. Dessa forma, a agricultura, de acordo com Cecílio et al. 

(2007), é tanto causa como vítima da água contaminada, uma vez que é a causadora das 

descargas de poluentes nos rios e vítima porque reutiliza essa água de baixa qualidade e 

acaba por contaminar as culturas e, consequentemente, os consumidores.   

Ao verificar o processo de dessedentação dos animais, percebe-se que somente 

uma parte do que foi consumido retorna para os mananciais, no entanto esse retorno, 

que é de aproximadamente 70% da água retirada, se dá sob a forma de urina e de outros 

dejetos. Assim, esse retorno caracteriza a contaminação das águas subterrâneas, 

interferindo em sua qualidade e prejudicando, no longo prazo, o uso desse recurso.   

Nesse cenário, destaca-se a questão da suinocultura, que, embora seja uma 

atividade importante para economia brasileira, visto que fatura por ano mais de R$ 12 

bilhões, é responsável, em grande parte, pela poluição dos recursos hídricos em bacias 

produtoras, pois somente um suíno adulto produz 0,27 m3 de dejetos líquidos por mês 

(AMBIENTE BRASIL, 2010).  
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Considerando essa afirmação e o fato de a região de estudo ter uma parcela 

significativa na produção de suínos e apresentar alguns pontos críticos principalmente 

na sub-bacia do Rio São Francisco Verdadeiro, a bacia do Paraná III pode ser um 

exemplo de preocupação em razão da expressiva produção de suínos e de outras 

atividades pecuárias no município de Toledo. Entrementes, o município vem inovando 

em sua produção, frente a um ramo tão fundamental para economia da cidade e do 

Estado. Diante disso, o município foi o primeiro a introduzir, na esfera produtiva, o 

biossistema integrado com uso de biodigestores que decompõem os dejetos, reduzindo 

em até 60% a carga de poluentes. Nesse sentido, a introdução desse método, além de 

reduzir boa parte da contaminação da água, gera emprego e fixa o homem no campo.  

Nesse contexto cabe salientar ainda que o Plano Estadual de Recursos Hídricos 

do Paraná - PLERH/PR (2010) classifica entre alto, médio e baixo o potencial de 

contaminação das bacias hidrográficas do Paraná. Os critérios para tal classificação 

estão listados no Quadro 1. É tido como "alto" o nível que comporta até cinco potenciais 

contaminantes, "médio" o que engloba de três a quatro potenciais contaminantes e 

"baixo" o que concentra dois potenciais contaminantes. Segundo esse estudo, a bacia do 

Paraná III está classificada com um alto potencial de risco à contaminação, por 

concentrar quase todos os critérios listados a seguir. 

 

Quadro 1  –  Potencial contaminante da qualidade da água superficial  
Potencial de contaminação  Grau de ocorrência  
Concentração de população urbana - Acima de 100.000 habitantes 
Presença de indústria - Vazão outorgada acima de 500 m3/h 

Resíduos sólidos - Produção acima de 44.000 kg/dia geração de 
resíduos domiciliares de 0.6 kg/ha/dia 

Produção agrícola - Área do Estado com maior produção agrícola 

Áreas agrícolas 
- Áreas com consumo de agrotóxico 
- Percentual de proprietário que utiliza adubo 
corretivo superior a 60% 

Áreas com mineração - Áreas com produção de corretivos agrícolas, 
minerais de energético, de cimento e cal 

Inundação - Áreas com risco de inundação 
Fonte: PLERH/PR (2010). 

 

Além da atividade agropecuária, outros fatores também influenciam na 

contaminação das águas superficiais, como observado no Quadro 1, tanto que o ramo da 

agropecuária é o segundo maior consumidor de água nas bacias hidrográficas do Paraná. 

Segundo o PLERH/PR (2010), o abastecimento público é a atividade que mais consome 
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os recursos hídricos do Estado (com 42%), seguido da agropecuária (com 34%) e da 

indústria (com 24%). O gráfico a seguir especifica a demanda total do Estado. 

 
Gráfico 6 – Demanda de água no Paraná para usos consuntivos 

42%

24%

21%

13% Abastecimento
púbico 
Industrial

Agrícola 

Pecuário 

  Fonte: PLERH/PR (2010).  
 

Nesse contexto, o significativo resultado da utilização dos recursos hídricos do 

Estado pelo público não se mostra diferente na bacia do Paraná III, pois, segundo o 

estudo elaborado pela SEMA (2010), intitulado "Bacias Hidrográficas do Paraná: série 

histórica", que apresenta um balanço hídrico entre a demanda e a oferta de água de cada 

bacia hidrográfica do Paraná, descreve que o consumo humano de água corresponde a 

49% de toda a demanda hídrica da bacia do Paraná III em períodos de estiagem.  

Corroborando as informações expostas, Carmo (2001) retrata, em sua 

pesquisa, que o consumo médio por habitante, para atender às necessidades domésticas, 

é de 50 l por dia, distribuídos entre a água para beber (5 l/pessoa/dia), os serviços 

sanitários (20 l/pessoa/dia), o banho (15 l/pessoa/dia) e o preparo das refeições (10 

l/pessoa/dia). Entrementes, o Brasil consome, para essas funções, uma média de 130 

l/pessoa/dia, ou seja, 80 l a mais do que o necessário, desconsiderando ainda as perdas 

que ocorrem nas redes de distribuição, que giram em torno de 45%. Dessa forma, boa 

parte desse elevado consumo se justifica mediante o consumo impensado da população, 

bem como as perdas que incidem desde as estações de captação de água até o 

consumidor final.    

Nesse sentido, pode se afirmar que, em níveis quantitativos, a disponibilidade 

hídrica da bacia é satisfatória, dada a demanda no ramo da agropecuária, bem como nos 

demais usos consuntivos. Entrementes, levanta uma importante questão relacionada à 

qualidade dessa água, para que a produção agrícola possa continuar crescendo, 
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proporcionado emprego, renda e qualidade de vida. Diante disso, a próxima seção 

abordará o crescimento econômico do setor mediante análise da função de produção, 

buscando as demais repostas acerca deste estudo.  
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4 RESULTADOS DA ESTIMATIVA DA FUNÇÃO DE PRODUÇÃO PARA O 

RAMO DA AGROPECUÁRIA NOS MUNICÍPIOS DA BACIA DO PARANÁ III 

 

4.1 Resultados da Estimativa da Função de Produção.  

 

O estudo sobre a função de produção é uma importante ferramenta de análise 

do ramo da agropecuária, uma vez que sua compreensão facilita a tomada de decisões 

mediante a alocação eficiente dos recursos. Com este propósito esta etapa do trabalho 

busca analisar o crescimento econômico dos municípios da bacia do Paraná III, 

apresentando a estimativa da função de produção para o ramo da agropecuária no 

período de 1997 a 2008, dada a importância dessa atividade para dinâmica da região.  

O estudo da função de produção para o ramo da agropecuária na região 

hidrográfica do Paraná III é importante, uma vez que esse ramo representou, em 2008, 

10% do PIB do setor no Paraná. Para os municípios da região que concentram 

significativa parte de sua produção na agropecuária, os conhecimentos das relações de 

produção auxiliam na formulação de políticas públicas, bem como, alocação dos 

recursos públicos onde existem maiores retornos (ALVES, 2002). As variáveis 

explicativas utilizadas na regressão estão apresentadas na Tabela 19. 
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Tabela 19 – Dados utilizados na regressão da função de produção para o ramo da 
agropecuária na bacia do Paraná III.  
  Variáveis  

Período  
Valor da Produção - Y 

(R$) Capital - K (R$) Trabalho - T Vazão anual - V* 
(m3/s) 

1997 1.255.542.203 238.651.554 5.248 4.591.335 
1998 1.217.491.760 240.197.810 5.093 4.546.075 
1999 1.509.281.694 247.953.189 4.523 4.300.430 
2000 1.529.543.565 308.053.669 5.027 4.309.190 
2001 1.962.220.075 410.504.367 5.546 4.323.425 
2002 2.411.629.302 533.597.299 5.508 4.383.650 
2003 3.562.518.425 675.127.684 6.780 4.425.260 
2004 3.317.670.087 952.419.887 7.724 5.357.470 
2005 3.096.689.618 917.313.347 8.690 4.482.930 
2006 2.896.169.598 930.164.631 6.613 4.493.150 
2007 4.058.622.459 1.182.378.176 6.937 4.527.095 
2008 5.116.317.479 4.260.143.796 7.584 4.515.050 

Fonte: IPARDES (2011).  
Nota: * valores estimados a partir dos dados da estação fluviométrica 64843000, localizada no 
Rio Paraná, que possui dados no período de 1920 a 1993 e 2002.   

 

Observa-se, mediante os dados apresentados na Tabela 19, que, embora as 

variáveis tenham oscilado no período, de modo geral  o Valor Bruto da Produção (Y) 

aumentou 307% do ano de 1997 para 2008. A variável capital (k), que consiste nos 

investimentos do setor, também obteve um aumento expressivo no mesmo intervalo, 

atingindo os 1685%. Já a variável mão de obra (T) teve um aumento de 45%, enquanto 

os recursos hídricos (RH), de modo geral, mantiveram-se praticamente constantes ao 

longo do período.   

Embora a variável recurso hídrico, que representa toda a disponibilidade 

hídrica da bacia, tenha apresentado valores constantes, sabe-se que as vazões estão à 

mercê de um ciclo hidrológico. Assim, portanto, as vazões são influenciadas pelas 

mudanças climáticas, que alteram os períodos de secas e cheias em uma bacia, e todas 

essas particularidades influenciam na produção agrícola da área, bem como nos 

resultados da produção. Confirmado essa afirmação, nota-se, na Tabela 19, que o valor 

da produção agropecuária diminuiu no ano de 2005 para 2006, e o valor do fator de 

produção capital aumentou. Segundo o PLERH/PR (2010), o Paraná passou por uma 

forte seca nos anos de 2005 e 2006, seca que refletiu significativamente na produção 

agropecuária da região, em que a produção de soja foi a mais prejudicada na bacia, com 

perdas que atingiram 30% da produção total.  
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Para atender aos prejuízos econômicos, o Ministério do Desenvolvimento 

Agrário liberou R$ 95,5 milhões para os produtores rurais que tiveram perdas em 

virtude da seca. As liberações do Seguro da Agricultura Familiar atingiram R$ 100 

milhões em toda a Região Sul do país e os prejuízos dessa seca foram de 1,85 bilhões. 

Evidencia-se, diante desses fatos, o quanto os recursos hídricos são importantes para a 

expansão da atividade agropecuária na região.  

No que se refere ao fator de produção trabalho,  Costa e Soares (2007) 

ressaltam que a agricultura paranaense passou por mudanças no período de 1970 a 1996 

em sua estrutura produtiva, mudanças que fizeram evoluir de uma atividade baseada em 

uso intensivo do trabalho para uma atividade fundamentada no uso do capital e da terra. 

Para elucidar esse cenário, a Tabela 20 apresenta os resultados da estimativa da função 

de produção.  

 

Tabela 20 – Estimativa da função de produção para o ramo da agropecuária nos 
municípios da bacia do Paraná III 
Dependent Variable: LOG(Y) 
Method: Least Squares 
Sample: 1997 2008 
Included observations: 12 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 2.026483 1.313544 1.542760 0.1615 

LOG(K) 0.395915 0.104613 3.784575 0.0054 
LOG(T) 0.258208 0.202385 1.275824 0.2378 
LOG(V) -0.284012 0.573975 -0.494815 0.6340 

R-squared 0.908864     Mean dependent var 3.072432 
Adjusted R-squared 0.874688     S.D. dependent var 0.022313 
S.E. of regression 0.007899     Akaike info criterion -6.583061 
Sum squared resid 0.000499     Schwarz criterion -6.421425 
Log likelihood 43.49836     F-statistic 26.59352 
Durbin-Watson stat 1.653006     Prob(F-statistic) 0.000163 

Fonte: Resultado da aplicação do Eviews. 

 

Os testes estatísticos aplicados para averiguar a veracidade da equação 

revelam um ótimo ajuste do modelo. O poder explicativo da equação representado pelo 

R2 foi de 0,9, revelando que 90% das variações ocorridas nas variáveis independentes 

explicam a variável dependente da função, neste caso, o valor da produção 

agropecuária. 

Entrementes, o teste t, que analisa a significância dos coeficientes, revelou que 

somente o fator capital (k) foi estaticamente significativo ao nível de 99% de 

probabilidade. O teste afirma que a variável capital influencia a variável dependente 



 
 

 

69

valor da produção com 1% de significância. Já os fatores mão de obra e recursos 

hídricos não foram significativos a níveis convencionais.  

A estatística f de (26.593) demonstrou a validade total da regressão. O teste de 

White retratado na Tabela 21 apresenta que a regressão não possui heterocedasticidade, 

visto que o valor da estatística f calculada é maior que o f tabelado (4.16 > 0,52), 

aceitando, dessa forma, a hipótese (H = 0) e, assim, confirmando a existência de  

homocedasticidade no modelo. Por fim, o teste de Durbin Watson apontou um valor 

próximo de 2 (1,65), negando a hipótese de existência de autocorrelação entre os 

resíduos. De modo geral, os testes estáticos aplicados ao modelo revelaram que o 

modelo se adequou aos dados utilizados.  

 
 
Tabela 21 – Teste de heterocedasticidade    
White Heteroskedasticity Test: 
F-statistic 0.524067     Probability 0.752441 
Obs*R-squared 3.647658     Probability 0.601172 
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Sample: 1997 2008 
Included observations: 12 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C -0.097580 0.159125 -0.613227 0.5622 

LOG(K) -0.065188 0.064049 -1.017787 0.3481 
(LOG(K))^2 0.010649 0.010506 1.013602 0.3499 

LOG(T) 0.187806 0.168913 1.111851 0.3088 
(LOG(T))^2 -0.042767 0.038760 -1.103374 0.3121 

LOG(V) -0.003547 0.003692 -0.960829 0.3737 
R-squared 0.303971     Mean dependent var 4.16E-05 
Adjusted R-squared -0.276052     S.D. dependent var 4.37E-05 
S.E. of regression 4.94E-05     Akaike info criterion -16.68598 
Sum squared resid 1.46E-08     Schwarz criterion -16.44353 
Log likelihood 106.1159     F-statistic 0.524067 
Durbin-Watson stat 1.834166     Prob(F-statistic) 0.752441 

Fonte: Resultado da aplicação do Eviews. 

 

Isto posto, o Gráfico 7 vem corroborar os testes aplicados no estudo, revelando 

que o modelo foi bem ajustado aos dados. Sobre isso, Mattos (2003) descreve que, 

quando a linha verde (que representa a série ajustada) se sobrepõe à reta vermelha (que 

representa a série atual), melhor a equação aplicada está explicando a série observada. 

Outra observação relevante nesse gráfico e apontada pelo autor é que a reta azul, que 

representa os resíduos, segundo ele, quanto mais instável estiver, mais a parte não 

explicada pelo modelo é puramente aleatória.  
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                  Gráfico 7 – Série estimada, série atual e resíduo  

 
                Fonte: Resultado da aplicação do Eviews. 
 

Em seguida se averiguam os resultados que retratam a eficiência na alocação 

dos fatores de produção capital, trabalho e recursos hídricos na agropecuária. Mediante 

isso, a Tabela 22 apresenta os resultados das elasticidades e dos retornos de escala nesse 

ramo produtivo.  

 
Tabela 22 – Elasticidade parcial de produção e retornos de escala  
Variável  Elasticidade de Produção 
(K)  0.395915 
(T)  0.258208 
(RH)  -0.284012 
Retornos de escala  0.37 < 1 

Fonte: Resultados da pesquisa.  

 

Observam-se, pela Tabela 22, retornos decrescentes de escala no setor, ou seja, 

a produção não corresponde na mesma proporção dos insumos. As elasticidades parciais 

são dadas pela regressão da função de produção, revelando que, para cada 1% de 

aumento nos fatores capital e trabalho, o valor da produção coeteris paribus aumenta, 

respectivamente, 0,39% e 0,25%. Entrementes, para o fator de produção recursos 

hídricos o inverso ocorre. Verificou-se também que a elasticidade parcial da variável 

financiamento é maior do que das outras variáveis, revelando que o valor da produção é 

intensivo em capital, ou seja, ao ramo da agropecuária na região emprega mais do fator 
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de produção capital em sua produção. Entrementes, há que se destacar que a função de 

produção tem limitações no que se refere às mudanças climáticas, ou seja, a função de 

produção não consegue retratar os períodos de secas e de cheias e que tanto influenciam 

na produtividade da agropecuária, de modo que tal ferramental não evidência a 

relevância dos recursos hídricos na produção.  

Com relação aos retornos decrescentes, eles podem ser entendidos mediante a 

análise das produtividades dos fatores. Considerando isso, verifica-se, na Tabela 23, que 

as produtividades do principal fator empregado no ramo da agropecuária são 

decrescentes. Diante disso, Summa e Lucas (2010) afirmam que a função Cobb-

Douglas pressupõe a teoria do equilíbrio geral, teoria na qual se verifica o pleno 

emprego dos fatores de produção. De outra maneira, retornos marginais decrescentes 

dos fatores denotam a hipótese de que os fatores se movem no sentido de garantir o 

equilíbrio entre a demanda e a oferta de fatores. Esse cenário propõe a ideia de que a 

oferta de capital na região de estudo é maior e mais fácil de ser empregada frente aos 

demais fatores e assim interferindo na expansão do setor.  

  
Tabela 23 – Produtividade dos fatores 

Período  K T RH 
1997 5 239242 273 
1998 5 239052 268 
1999 6 333690 351 
2000 5 304266 355 
2001 5 353808 454 
2002 5 437841 550 
2003 5 525445 805 
2004 3 429527 619 
2005 3 356351 691 
2006 3 437951 645 
2007 3 585069 897 
2008 1 674620 1133 

Fonte: Resultados da pesquisa.  
 

Segundo Costa e Soares (2007), a eficiência está relacionada a fatores internos 

e externos à unidade produtiva. Os fatores internos estão relacionados às características 

físicas, como tipo de solo, clima e relevo, exploração de culturas temporárias ou 

permanentes, quantidade de máquinas e área disponível. Além disso, o nível de 

conhecimento dos produtores e trabalhadores influencia no uso dos recursos, visto que a 

mão de obra pouco qualificada acarreta limitações na gestão das atividades produtivas.  
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Já as dificuldades externas aparecem em cenários com mercados imperfeitos, 

em períodos inflacionários e quando ocorrem intervenções governamentais. Outro fator 

externo relevante ocorre quando as atividades produtivas estão localizadas em 

ambientes precários de infraestrutura de armazenamento, transportes e comunicações.  

Nesse cenário cabe destacar que a mão de obra no ramo da agropecuária vem 

reduzindo suas despesas com salários. Alves et al. (2007) apontam que, no período de 

1970 a 2000, o número de trabalhadores do setor primário em diversos municípios da 

mesorregião Oeste declinou em detrimento do crescimento do emprego nas atividades 

secundárias e terciárias. Em suma, esse declínio foi impulsionado, como já citado, pela 

tecnificação das propriedades rurais e pela migração da população para os centros 

urbanos, estimulando o desenvolvimento das atividades secundárias e terciárias.  

Além disso, as despesas com salários na agropecuária se reduziram nos 

principais municípios produtores, com exceção de Cascavel, no período de 1980 a 1995. 

O município de Toledo teve a maior redução (com 85%), enquanto Marechal Cândido 

Rondon reduziu 21%.  

 
Tabela 24 – Despesas com salários do ramo da agropecuária no intervalo de 1985 a 
1995  
Municípios  1985 1995 
Cascavel 7.160 7.361 
Marechal Cândido Rondon 2.147 1.774 
Toledo 8.115 4.388 

Fonte: IPEA – DATA (2011). 
 

Uma das justificativas está no processo de colonização da mesorregião Oeste, 

que foi caracterizada por atividades empresariais vinculadas aos interesses políticos e 

econômicos nacionais. Assim, a organização do espaço estava atrelada às companhias 

colonizadoras que, visavam o desenvolvimento de uma produção não voltada somente 

para o mercado interno (BELUSSO e SERRA, 2006). Nesse contexto, a região foi uma 

das que mais visualizou o processo de desenvolvimento tecnológico, constituindo 

segmentos industriais a jusante do setor (IPARDES, 2004). Desse modo, pode-se 

afirmar que o setor é fortemente impulsionado pelo capital empregado e pela 

mecanização. Esse modelo proporcionou significativo crescimento para o setor nos 

últimos anos, bem como para a região. Entrementes, o modelo precisa ser repensado no 

que se refere aos demais fatores de produção, de modo a gerar mais emprego e renda, 

assim passando a contribuir mais com o desenvolvimento econômico e social da área.    



 
 

 

73

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Verificou-se, neste trabalho, que o objetivo maior foi o de identificar a 

importância da água para o crescimento econômico nos municípios da bacia do Paraná 

III, visando compreender, de forma mais completa, a relação desse importante recurso 

natural com a agropecuária dos municípios dessa bacia hidrográfica. Para tanto, foram 

calculados a oferta de água na bacia e a demanda de água nas culturas e atividades 

criatórias mais importantes da região, buscando revelar a disponibilidade hídrica da 

bacia e se a mesma influencia no desenvolvimento em níveis sustentáveis dessa 

atividade de caráter dinâmico na região. E, por fim, estimou-se a função de produção no 

setor, almejando verificar se esse recurso natural, juntamente com o capital e o trabalho, 

está proporcionando crescimento econômico.  

Dados levantados no estudo apontaram que a água possui distribuição desigual 

no mundo, pois, enquanto o continente americano dispõe de 39,6% das águas mundiais, 

a Oceania concentra apenas 3,9%. Estrangulamentos similares também acontecem no 

Brasil quando se compara a quantidade de água disponível na Região Norte (que gira 

em torno dos 68%) com a existente na Região Nordeste (que tem apenas 3% da água 

doce brasileira). Nas demais regiões, a disponibilidade gira em torno dos 6% no 

Sudeste, 16%  no Centro-Oeste e 7% no Sul. Nesse contexto, frisa-se que, de toda a 

água doce disponível na terra, em média 70% são consumidos no setor primário, 20% 

no setor secundário e 10% são de consumo humano direto.   

Outro cenário relevante levantado no trabalho foi o da dinâmica do ramo da 

agropecuária na bacia hidrográfica em questão. A análise de dados secundários dos 28 

municípios da bacia estudados expôs que Cascavel, Toledo e Marechal Cândido Rondon 

concentram 48% da produção de soja, trigo e milho e das atividades criatórias de gado, 

aves e suínos no período de 1980 a 2009, com destaque para o município de Toledo na 

produção de aves e de suínos. Desses 48% da produção, Toledo respondeu por 26%, 

Cascavel por 15% e Marechal Cândido Rondon por 7%. Além disso, os dados 

destacaram também que as principais atividades produtivas, e que respondem pela 

economia da região, são soja, milho e avicultura.     

Nesse sentido, Cascavel, Toledo e Marechal Cândido Rondon detêm 

significativa parcela da produção econômica da região. Isso acontece porque esses 

municípios, juntamente com Foz do Iguaçu, responderam, no período de 2002 a 2008, 
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por 70% do PIB da região. Além disso, detêm também expressiva parcela da população 

da bacia hidrográfica.  

Os métodos de demanda de água indicaram um baixo consumo de água frente 

à disponibilidade hídrica da região, pois apontam que essa atividade consome apenas 

0,01% da disponibilidade hídrica da bacia. Além disso, o método revelou também que 

os municípios de Cascavel e Toledo se destacaram como os maiores produtores no ramo 

da agropecuária na região, e que foram eles os que mais demandaram água na irrigação 

e na criação de animais. Em suma, o método aplicado evidenciou uma disponibilidade 

hídrica satisfatória para a região, negando a primeira hipótese levantada na pesquisa, a 

de que a oferta de água é limitada na região dada a demanda do setor.   

Em contrapartida, confirmou-se a segunda hipótese, a de que a disponibilidade 

hídrica para a agropecuária pode ser afetada não pela quantidade, mas, sim, pela 

qualidade, uma vez que a principal atividade econômica da região é consuntiva. O 

consumo consuntivo é caracterizado pelas perdas em seu processo de utilização. Cita-se, 

como exemplo, a irrigação, que transfere 98% da água consumida para a atmosfera e os 

2% restantes transformam-se em matéria orgânica.  

No que se refere à pecuária, a contaminação da água ocorre, em parte, pela 

dessedentação dos animais, pois a outra parte da água que é consumida nesse processo 

retorna aos corpos d’água com dejetos dos animais. Desse modo, a agropecuária pode 

ser entendida, nesse processo, como causadora e vítima da contaminação dos recursos 

hídricos, especificamente quando despeja água contaminada do processo de produção 

nos rios e, posteriormente, reutiliza essas águas, contaminando, dessa forma, as culturas 

e os consumidores.  

Assim, a literatura retratada no capítulo três revelou fatores importantes sobre 

a questão da qualidade da água na região, visto que os municípios de Toledo, Marechal 

Cândido Rondon e Cascavel despejam 55% do material orgânico da produção pecuária 

na bacia. Destarte, destaca-se também que a bacia apresenta outros fatores, além da 

agropecuária, que potencializam a contaminação das águas, como: a presença de 

indústrias, a elevada densidade demográfica, a mineração e as áreas com problemas de 

inundação. 

Por fim, a análise da função de produção assinalou que, dentre os fatores de 

produção capital, trabalho e recursos hídricos, o capital foi o fator mais empregado pelo 

setor na região, revelando que a estrutura produtiva desse ramo é intensiva em capital. 

Com relação a esse modelo de produção, cabe apontar que a colonização da região foi 
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marcada por uma agricultura empresarial que mecanizou o processo de produção, assim 

reduzindo significativamente a mão de obra e os demais recursos empregados nesse 

ramo.  

Nesse processo foram muitas as transformações desse estilo de produção 

capitalista que moldaram a região de estudo. Dentre os mais importantes fatores que 

definiram essa estrutura produtiva estão: a modernização rural, a industrialização da 

agricultura, a nova pauta de produtos e a densidade demográfica, e todos esses fatores 

contribuíram para uma produção mecanizada.  

Além disso, os resultados da regressão apontaram, para o período analisado, 

retornos decrescentes de escala e tal fato pode ser explicado pelas decrescentes 

produtividades do fator capital, além dos fatores externos vinculados ao mecanismo de 

mercado. Todos esses elementos evidenciam o enfraquecimento desse modo de 

produção e a importância de ser rever a aplicação desses recursos, realocando-os de 

forma mais eficiente.  

Considerando esse cenário, o ramo produtivo da agropecuária é responsável 

pelo processo de encadeamentos produtivos, pois estimula a formação de empresas 

coparticipantes que agregam valor ao processo produtivo, difunde a atividade pela 

região e proporciona a geração de empregos nesses novos segmentos. Ocorre, 

entretanto, que os empregos diretos gerados pelo setor têm crescido muito pouco nos 

últimos anos, uma vez que, como observado no capítulo quatro, os investimentos são 

direcionados a equipamentos e novas tecnologias, que são fundamentais para uma 

produção em escala destinada ao mercado externo, como é caso das principais 

produções locais – a soja e a avicultura.  

Além disso, nota-se que os encadeamentos proporcionados pelo setor e que 

respondem pelo desenvolvimento da região se encontram concentrados nos municípios 

de Cascavel e Toledo, que comportam significativa parcela do capital humano e 

financeiro, ou seja, o desenvolvimento impulsionado pela agropecuária está fortemente 

direcionada para esses municípios, demonstrando a fragilidade no crescimento das 

cidades periféricas da bacia, fragilidades destacada nos municípios de São José das 

Palmeiras, Ramilândia e Diamante d`Oeste. E todos esses fatores reforçam a 

necessidade de serem repensadas as estratégias de gestão do ramo da agropecuária na 

bacia do Paraná III.  

Ao configurar essas informações dentro da discussão do crescimento 

econômico da área, pode-se concluir que, muito embora o fator de produção capital 
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tenha sido o mais empregado na função de produção, coeteris paribus, tal fator não 

responde sozinho pelo crescimento econômico da região.  

Diante disso, a água torna-se importante no conjunto da produção, pois, como 

abordado pela corrente teórica da economia ecológica, os fatores de produção em uma 

função são complementares e não substitutos, logo os fatores capital, trabalho e recursos 

hídricos são complementares. Desse modo, sem esse recurso não existe produção 

agropecuária que possa garantir a dinâmica do setor, bem como de uma região. Assim, 

portanto, esse recurso natural complementa a eficiência do capital e dos demais fatores 

de produção, revelando-se fundamental para o crescimento econômico da região. Tanto 

assim é que os municípios mais representativos no setor da agropecuária, como já 

citado, e que impulsionam economicamente a região hidrográfica, foram também os que 

mais demandaram desse recurso natural. Além disso, o Valor Bruto da Produção 

agropecuária na região teve perdas nos anos de 2005 e 2006, justamente em virtude de 

uma forte seca, fato que enfatiza a importância desse recurso para a produção 

agropecuária, bem como para o crescimento da região.  

Quando se analisa a qualidade da água, que se demonstrou preocupante na 

região, principalmente nos locais onde a produção agropecuária é mais relevante em 

níveis de crescimento econômico, a baixa qualidade da água prejudica a expansão das 

atividades produtivas, refletindo negativamente na geração de emprego e renda.  

E todos esses elementos remetem à ideia de repensar a preservação dos 

recursos hídricos da bacia e do próprio Oeste do Paraná, tornando essa atividade 

econômica da região mais sustentável. O que ocorre é que, mesmo não fazendo uso de 

toda a disponibilidade hídrica presente na bacia, a produção é responsável pela baixa 

qualidade da água na região, levando à formação de pontos críticos nos municípios de 

Cascavel, Toledo e Marechal Cândido Rondon, áreas nas quais predomina a produção 

de soja, aves e suínos, além das demais atividades econômicas da região, que 

igualmente potencializam os níveis de contaminação do recurso, fato que, a longo 

prazo, pode prejudicar o crescimento econômico regional. Analisando esse cenário, 

percebe-se que, quanto à questão da sustentabilidade produtiva da região, essa 

sustentabilidade se demonstra preocupante, pois o crescimento econômico promovido 

pela dinâmica da agropecuária vem impactando os níveis de sustentabilidade da área, 

principalmente nos locais onde a produção é mais expressiva.   

Em suma, conclui-se, por um lado, que, a região se expandiu muito no que se 

refere à agropecuária, comportando um setor especializado e que garante uma 
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participação expressiva no mercado internacional. Por outro lado, há muito para ser 

planejado e pensado no longo prazo com relação à sustentabilidade na produção 

agropecuária, desenvolvendo políticas efetivas de preservação e de recuperação dos 

recursos hídricos e programas de capacitação aos produtores no uso da irrigação e da 

fertirrigação.  
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APÊNDICE A  
 
Tabela – 1 Resultado da regionalização pelo método de Conservação de Massas na 
bacia do Paraná III 

Cobacia Vazão média 
(m3/s) Cobacia Vazão média 

(m3/s) Cobacia 
Vazão 
média 
(m3/s) 

84311 9764 84313281 4 84313862 3 
8431311 9665 84313282 1 84313863 16 
8431312 9664 84313283 2 84313864 3 
8431313 3 84313291 8 84313865 14 
8431314 4 84313292 3 84313866 4 
8431315 9661 84313293 4 84313867 8 
84313161 9 843133 9647 84313868 3 
843131621 2 8431351 9632 843138691 4 
843131623 1 84313521 14 843138692 2 
84313163 5 843135221 8 843138693 2 
84313164 2 843135223 4 84313871 25 
84313165 2 843135224 2 84313873 23 
8431317 9658 843135225 2 84313874 2 
8431321 28 84313523 8 84313875 22 
84313221 6 84313525 6 84313876 3 
84313222 1 84313526 2 84313877 20 
84313223 2 84313527 2 84313882 2 
84313231 23 8431353 9627 84313883 4 
84313232 1 84313541 3 84313891 8 
84313233 20 84313543 1 84313892 3 
84313234 2 8431355 9626 84313893 4 
84313235 18 8431371 9612 843139 9592 
843132361 3 8431372 4 843151 9573 
843132362 1 8431373 9611 843152 4 
843132363 1 8431381 49 843153 9572 
84313237 16 8431382 5 8431612 2 
8431324 4 8431383 44 843162 7 
8431325 13 8431384 4 843163 53 
84313263 2 8431385 42 8431641 12 
8431327 10 84313861 20 8431642 2 
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Continuação ... 

Cobacia Vazão média 
(m3/s) Cobacia Vazão média 

(m3/s) Cobacia 
Vazão 
média 
(m3/s) 

8431643 8 84319126 1 8431964 3 
8431651 45 84319127 2 8431965 5 
8431652 3 8431913 9508 843197 9484 
8431653 43 84319211 34 8431991 9470 
8431654 3 84319212 3 8431992 2 
8431655 40 84319213 31 8431993 9469 
8431661 21 84319214 2 8431995 9468 
8431662 5 84319215 29 84313262 2 
8431663 16 8431922 4 84313524 2 
8431664 5 8431923 26 84313872 2 
8431665 9 8431924 3 84319122 1 
8431671 23 8431925 24 84313262 2 
8431672 2 8431926 10 84313524 2 
8431673 18 8431927 16 84313872 2 
843168 5 8431928 3 84319122 1 
8431691 14 8431929 8 84313542 1 
8431692 4 8431931 9496 - - 
8431693 9 8431932 2 - - 
843171 9550 8431933 9495 - - 
8431721 4 8431934 5 - - 
8431723 2 8431935 9493 - - 
843173 9548 8431937 9491 - - 
843174 1 84319381 3 - - 
843175 9548 84319382 1 - - 
843177 9541 84319383 1 - - 
8431911 9510 8431939 9490 - - 
84319121 8 843195 9488 - - 
84319123 6 8431961 11 - - 
84319124 1 8431962 3 - - 
84319125 5 8431963 7 - - 

Fonte: Resultados da Pesquisa 
Nota: As maiores vazões ocorrem ao longo do rio principal, neste caso Rio Paraná. 
As vazões grifadas ocorrem ao longo do Rio São Francisco Verdadeiro e representam a 
disponibilidade hídrica nessa sub-bacia. 
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APÊNDICE B 
 
Tabela – 2 Precipitação total mensal e precipitação efetiva mensal nos municípios da 
bacia do Paraná III 

Municípios Precipitação total 
mm/mês 

Precipitação efetiva 
mm/mês * 

Altônia 130 103 
Cascavel 164 121 
Céu Azul 166 122 
Diamante D'Oeste 144 111 
Entre Rios do Oeste 139 108 
Foz do Iguaçu 137 107 
Guaíra 125 100 
Itaipulândia 142 110 
Marechal Cândido Rondon 163 120 
Maripá 151 115 
Matelândia 151 115 
Medianeira 163 120 
Mercedes 146 112 
Missal 151 115 
Nova Santa Rosa 157 118 
Ouro Verde do Oeste 159 119 
Pato Bragado 163 120 
Quatro Pontes 157 118 
Ramilândia 150 114 
Santa Helena 151 115 
Santa Tereza do Oeste 157 118 
Santa Terezinha de Itaipu 150 114 
São José das Palmeiras 145 111 
São Miguel do Iguaçu 142 110 
São Pedro do Iguaçu 145 111 
Terra Roxa 135 106 
Toledo 155 117 
Vera Cruz do Oeste 161 120 

Fonte: Precipitação total – Instituto das Águas do Paraná (2010)  
Nota: * resultado da equação (1.6) 
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APÊNDICE C  
 
Tabela – 3 Evapotranspiração de referência ETo, Evapotranspiração real ETrc e 
evapotranspiração potencial ETpc mensais da bacia do Paraná III.  

Municípios ETo ETrc* ETpc* 
Altônia 105 331 368 
Cascavel 81 255 284 
Céu Azul 87 274 305 
Diamante D'Oeste 86 271 301 
Entre Rios do Oeste 89 280 312 
Foz do Iguaçu 92 290 322 
Guaíra 92 290 322 
Itaipulândia 90 284 315 
Marechal Cândido Rondon 89 280 312 
Maripá 87 274 305 
Matelândia 86 271 301 
Medianeira 87 274 305 
Mercedes 90 284 315 
Missal 89 280 312 
Nova Santa Rosa 86 271 301 
Ouro Verde do Oeste 84 265 294 
Pato Bragado 89 280 312 
Quatro Pontes 86 271 301 
Ramilândia 86 271 301 
Santa Helena 90 284 315 
Santa Tereza do Oeste 86 271 301 
Santa Terezinha de Itaipu 91 287 319 
São José das Palmeiras 86 271 301 
São Miguel do Iguaçu 89 280 312 
São Pedro do Iguaçu 86 271 301 
Terra Roxa 86 271 301 
Toledo 85 268 298 
Vera Cruz do Oeste 87 274 305 

 Fonte: ETo Cartas Climáticas do Paraná – IAPAR (2000)   
 Nota: * resultado das equações (1.8) e (1.9)  
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APÊNDICE D 
 
Tabela – 4 Área irrigada nas culturas de soja, trigo e milho nos municípios da bacia do 
Paraná 
Municípios 1996 2006 
Altônia 72     70 
Cascavel 396     197 
Céu Azul 0     23 
Diamante D'Oeste 64     12 
Entre Rios do Oeste 4     18 
Foz do Iguaçu 183     92 
Guaíra 136     37 
Itaipulândia 99     456 
Marechal Cândido Rondon 157     213 
Maripá 17     1 
Matelândia 44     81 
Medianeira 141     74 
Mercedes 45     40 
Missal 184     132 
Nova Santa Rosa 188     201 
Ouro Verde do Oeste 30     8 
Pato Bragado 0     47 
Quatro Pontes 5     14 
Ramilândia 18 - 
Santa Helena 250     566 
Santa Tereza do Oeste 5     3 
Santa Terezinha de Itaipu 36     46 
São José das Palmeiras 51     35 
São Miguel do Iguaçu 54     712 
São Pedro do Iguaçu 21   -   
Terra Roxa 338     106 
Toledo 219     404 
Vera Cruz do Oeste 5     58 

Fonte: resultado da equação (1.4). 


