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RESUMO: Foram utilizados dados dos censos agropecuários para se avaliar a evolução da 

agricultura irrigada no Paraná. Com os dados do censo 2006, foram feitas análises para as 

mesorregiões paranaenses, considerando-se o número de estabelecimentos agropecuários com 

uso de irrigação e a área dos estabelecimentos por método utilizado para irrigação, com 

agricultura familiar e não-familiar, tamanhos das áreas irrigadas e principal atividade 

econômica. O método de irrigação por aspersão era predominante no estado, com quase 70% 

da área irrigada. A agricultura familiar respondeu por 78% dos estabelecimentos com 

irrigação, mas apenas 19% da área irrigada. Dentre as atividades econômicas mais 

importantes com uso da irrigação, estavam a cana-de-açucar, a produção de cereais e a 

horticultura-floricultura, sendo que esta foi a atividade mais citada no censo. Espera-se que os 

números do próximo censo agropecuário reflitam as recentes ações e programas de incentivo 

e fomento à agricultura irrigada no Paraná. 
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STATE OF THE ART IN IRRIGATED AGRICULTURE IN PARANÁ STATE, 

BRAZIL 

ABSTRACT: It is presented an analysis of the evaluation of the irrigated agriculture in 

Paraná State, Brazil, using the data of the Census of Agriculture from 1960 until 2006. In 

order to better understand the state of the art in irrigated agriculture in Paraná, some analyses 

were done for the state divided in ten mesoregions regarding to number of farms with the use 

of irrigation and irrigated area, family or no-family farming system, size of irrigated plots  

and  main economic activity in the farm.   Sprinkler was the main irrigation method in the 

state, it being used in 70% of the irrigated area. About 78% of the farms that use irrigation 
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were under family farming system, even though they were occupying only 19% of the 

irrigated area in the state. The main irrigated crops in Paraná were sugarcane, cereal grains, 

and horticultural and floricultural products.  It is expected that the numbers in the next census 

consider the recent governmental actions and programs of incentive and promotion to the 

irrigated agriculture in Paraná.  

KEYWORDS: census of agriculture, Paraná State mesoregions, family farming 

 

INTRODUÇÃO 

O Estado do Paraná, com apenas 2,5% do território nacional, produz mais de 20% dos 

grãos produzidos no Brasil, o que demonstra o uso intensivo de suas terras. Em geral, não 

existem problemas de deficiência hídrica e a precipitação é suficiente para boas produções. 

No entanto, devido a fatores climáticos adversos, frequentemente há instabilidade na 

produção das principais culturas, atribuindo-se como umas das principais causas das 

frustrações de safras, a ocorrência de períodos secos ou veranicos durante os períodos críticos 

das culturas.  

Como exemplo do prejuízo que a falta ou distribuição irregular de chuvas pode causar à 

agropecuária, dados da Secretaria Estadual da Agricultura apontaram uma queda de quase 

21% (5 milhões de toneladas) na safra 2011-2012 devido à estiagem, em relação à safra 

anterior. Isto significou um prejuízo de aproximadamente R$ 3,3 bilhões em valores da época 

(SEAB, 2012). A quebra na produção foi puxada pelas perdas principalmente de soja (24%), 

do milho de primeira safra (16%) e do feijão da primeira safra (20%). Mesmo com ocasionais 

problemas na distribuição de chuvas, o Paraná é o 2º maior produtor nacional de grãos, 

respondendo por aproximadamente 21% da produção nacional. 

Para a elaboração do plano estadual de agricultura irrigada no Paraná, é de suma 

importância o conhecimento das características dos produtores irrigantes e das áreas irrigadas. 

Infelizmente, não se tem informações exatas sobre a dimensão da área irrigada no estado, 

sendo que os dados mais confiáveis estão baseados nos censos agropecuários realizados a 

cada dez anos.  A pobreza de dados sobre agricultura irrigada não é exclusividade do Paraná, 

uma vez que também ocorre nas demais regiões do país. A diversidade de fontes de dados, 

muitas vezes baseados em projeções errôneas, impede um melhor planejamento sobre o real 

potencial da agricultura irrigada no país.  

Como ressaltaram alguns autores (LOIOLA & SOUZA, 2001; GIRÃO et al., 2001; 

SARAIVA & SOUZA, 2012) várias fontes de informações sobre agricultura irrigada tem 

causado uma série de confusões ao longo do tempo, dando origem a várias interpretações, o 
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que resulta em pouca credibilidade às estatísticas divulgadas sobre irrigação no país. O 

próprio censo agropecuário tem sido aprimorado nas questões sobre esse quesito, passando, a 

partir do censo de 1975, a identificar alguns métodos de irrigação, sem considerar as áreas que 

recebiam apenas rega manual (com utilização de regadores, baldes, mangueiras e latões). Esta 

regra permaneceu até o censo de 1995-1996. Já o censo 2006 começou a discriminar técnicas 

mais modernas, como irrigação por pivô e irrigação localizada; entretanto, passou a 

considerar a molhação (rega manual) nos cálculos de estabelecimentos informantes do uso de 

irrigação e área irrigada. 

Visando subsidiar os estudos para a elaboração do plano diretor de agricultura irrigada 

no Paraná, este trabalho teve como objetivo analisar os dados estatísticos do Censo 

Agropecuário 2005-2006, considerando-se os estabelecimentos informantes, os métodos de 

irrigação e as áreas irrigadas no estado. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para mostrar a evolução da agricultura irrigada no estado, este estudo utilizou-se das 

informações levantadas nos Censos Agropecuários de 1960 a 2006 e publicadas pelo IBGE - 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 1967, 1975, 1979, 1984, 1991, 2013a, 

b).  

Para analisar o estado da arte da agricultura irrigada no estado, utilizou-se dos dados do 

Censo 2006, referentes ao número de estabelecimentos agropecuários informantes sobre o uso 

da irrigação, o método de irrigação utilizado, a área irrigada, a condição do produtor em 

relação às terras e grupo de atividade econômica.  

As informações do Censo 2006 foram obtidas através das tabelas do Banco de Dados 

Agregados, cujos dados são armazenados na forma de uma matriz de múltiplas dimensões. 

Assim, puderam-se obter diversas combinações com as varáveis que interessavam no estudo. 

Estas informações foram analisadas para o Estado como um todo e para as dez mesorregiões 

do Paraná. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 1 são apresentados os dados referentes ao número de estabelecimentos 

informantes com uso da irrigação e a área total irrigada no Paraná, de acordo com os censos 

agropecuários de 1960 a 2006. As mesmas observações feitas acima com relação à 

metodologia empregada nos censos também se aplicam aos dados da Tabela 1. Observe-se 

que, entre os censos de 1970 e 1975, houve um insignificante acréscimo de área irrigada, 
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correspondendo a apenas 483 ha/ano, mesmo com um significativo aumento no número de 

estabelecimentos informantes. Provavelmente a metodologia adotada no censo de 1975 

subestimou a área irrigada, uma vez que há uma grande discrepância entre o número de 

estabelecimentos informantes quanto ao uso da irrigação (3256) e o número de 

estabelecimentos que informaram a área irrigada (1499). Esta mesma discrepância foi 

observada nos censos seguintes (1980 e 1985). A partir do censo de 1995-1996, pela forma de 

apresentação dos dados, não há diferenciação entre número de estabelecimentos informantes 

quanto ao uso e área irrigada, indicando que todos os estabelecimentos informaram a área 

irrigada, incluindo aqueles que informaram mais de um método de irrigação. 

Tabela 1. Número e área dos estabelecimentos agropecuários do Paraná com uso da irrigação. 
 Censo 
 1960 1970 1975 1980 1985 1995/1996 2006 
Estabelecimentos1 617 1851 3256 4497 6030 13518 12656 
Área (ha) 4344 9176 9387 28092 31477 46890 105455 
Fontes: IBGE - Censos Agropecuários de 1960, 1970, 1975, 1980, 1985, 1995-1996, 2006. 
1Inclusive estabelecimentos que informaram mais de um método de irrigação. 

 
Esta diferença de metodologia entre os censos, como ressaltado acima, possivelmente 

subestimou a área irrigada também em nível nacional nos censos de 1975 a 1985. 

De acordo com os dados da Tabela 1, a área irrigada no Paraná cresceu 124% se 

comparada com o Censo de 1995-1996, embora o número de estabelecimentos informantes 

tenha sofrido ligeiro decréscimo. Pelo Censo de 2006, em relação ao número total de 

estabelecimentos agropecuários e à área total destes estabelecimentos no estado, o número de 

estabelecimentos com irrigação e a área irrigada corresponderam a 3,4% e 0,69%, 

respectivamente. 

Na Tabela 2 são apresentados os indicadores de uso de irrigação e área irrigada por 

mesorregião do Paraná, de acordo com o Censo 2006. Em relação aos dados originais, o 

método de irrigação por superfície engloba os sistemas por inundação e sulcos, e o método de 

aspersão inclui o sistema pivô central. Como ressaltado anteriormente, no Censo 2006 em 

“outros/molhação” estão considerados os estabelecimentos que indicaram o uso de rega 

manual. 

As mesorregiões Norte Central e Norte Pioneiro concentram sua área irrigada no método 

por aspersão, respondendo por 84 e 90% do total irrigado nas respectivas mesorregiões. Uma 

das razões para este fato é a introdução do sistema pivô central, cuja área média por projeto 

alcança mais de 300 ha. Já no Noroeste Paranaense, o sistema responsável pela maior parte da 

área irrigada é a inundação, graças à concentração, nesta região, da lavoura arrozeira do 

estado. 
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Entre as mesorregiões, o maior número de estabelecimentos com uso da irrigação 

encontra-se na Mesorregião Metropolitana de Curitiba graças à intensiva produção de 

hortaliças no cinturão verde da capital do estado. A aspersão convencional e a molhação (rega 

manual) são os sistemas predominantes nesta mesorregião, em áreas cujo tamanho médio não 

ultrapassa 4 ha. 

 
Tabela 2. Estabelecimentos com indicação de uso de irrigação e área irrigada por método de irrigação 
nas mesorregiões paranaenses. 
Mesorregiões 
 paranaenses 

Estabelecimentos informantes - Área irrigada (ha) 

           S                        A                           L                         O/m                      Total     

Norte Central 74  - 660 1355 - 23834 617 - 1682 529 - 2286 2476 - 28462 
Norte Pioneiro 170 - 809 659 -22215 307 - 653 372 - 890 1470 - 24567 
Noroeste 207 - 11150 309 - 4780 318 - 1641 216 - 2861 1012 - 20432 
Metropolitana de 
Curitiba 

129 - 1263 1257 - 6531 292 - 684 961 - 1539 2575 - 10017 

Centro Oriental 25 - 57 249 - 5487 65 - 112 359 - 649 677 - 6305 
Oeste 75 - 204 624 - 3161 251 - 975 767 - 533 1677 - 4873 
Centro Ocidental  26 - 131 96 - 4244 22 - 35 142 - 311 281 - 4721 
Sudeste 23 - 222 151 - 1724 187 - 344 325 - 1114 673 - 3404 
Centro-Sul 14 - 14 128 - 375 44 - 114 558 - 871 730 - 1374 
Sudoeste 17 - 43 235 - 431 71 - 82 787 - 744 1085 - 1300 
Paraná 760 - 14553 5063 - 72782 2174 - 6322 5016 - 11798 12656 - 105455 
Fonte: IBGE - Censo Agropecuário 2006. 
S: superfície; A: aspersão; L: localizada; O/m: outros/molhação 

Com relação ao tamanho das áreas irrigadas no estado, mais de 60% das propriedades com 

uso da irrigação possuem até 5 ha, caracterizando bem o sistema familiar no estado. Estas 

propriedades respondem por apenas 7,5 % da área irrigada no Paraná. Por outro lado, existem 

empreendimentos empresariais agrícolas com extensas áreas irrigadas, com média de 900 ha. 

Quanto às atividades agropecuárias em que a irrigação é utilizada, o maior número de 

citações é para as produções de hortaliças e para a floricultura, as quais geralmente são 

conduzidas em pequenas propriedades familiares, concordando com os dados já apresentados. 

As maiores áreas de horticultura e floricultura irrigadas se concentram nas mesorregiões 

Metropolitana de Curitiba (5213 ha) e Norte Central (1398 ha).  A atividade econômica com 

maior área irrigada é a produção de lavouras temporárias, entre as quais se inclui a  cana-de-

açucar com quase de 32000 ha, os cereais (19000 ha) e soja (14000 ha). As grandes áreas com 

plantações de cana-de-açucar irrigadas se concentram nas mesorregiões Norte Central e Norte 

Pioneiro (pouco mais de 12000 ha em cada), contribuindo com quase 50% das áreas irrigadas 

nestas mesorregiões. 

Nas culturas permanentes o destaque tem sido o café, cujo sistema de produção tem 

evoluído para o cafeeiro irrigado, principalmente na região noroeste, que responde por quase 

50% da área irrigada nesta cultura. No estado, segundo o censo 2006, havia 5857 ha de 
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cultivo de café com irrigação. Outra cultura permanente, em cuja produção a irrigação é fator 

importante, é a uva, cuja área irrigada superou 1300 ha no mesmo censo, e está concentrada 

nas mesorregiões Norte Central e Norte Pioneiro. Quanto à produção de alimentos para 

animais (pastagens, silagem), as maiores áreas irrigadas estão nas mesorregiões Norte Central 

e Centro Oriental, com pouco mais de 2000 ha em cada. 

Espera-se que, com a nova Política Nacional de Irrigação e a instituição de um sistema 

nacional de informações, os dados sobre agricultura irrigada no país e nos estados sejam 

uniformizados, subsidiando o planejamento da expansão da agricultura irrigada no país 

através dos planos estaduais de agricultura irrigada. 

 

CONCLUSÕES 

Pelo Censo Agropecuário de 2006, a área irrigada no Paraná foi de 105455 ha, 

correspondendo a apenas 0,69% da área total dos estabelecimentos agropecuários no estado.  

O método de irrigação predominante no estado foi a aspersão, incluindo o pivô central, 

com 69% da área irrigada. Uma considerável área (12000 ha) era irrigada por métodos 

manuais (molhação). 

A agricultura familiar foi responsável por 78% dos estabelecimentos que utilizam a 

irrigação no Paraná, correspondendo a 19% da área irrigada total. 

Dentre as atividades econômicas mais importantes com uso da irrigação, estavam a 

cana-de-açucar, a produção de cereais e a horticultura-floricultura. 
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