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Resumo 

Este trabalho teve como objetivo identificar mudanças ocorridas na produção paranaense de 

leite entre 2002 e 2012. O estudo utilizou as variáveis: estabelecimentos agropecuários, 

preços pagos por litro de leite, produção de leite, vacas ordenhadas e produtividade leiteira. 

Verificou-se a presença de autocorrelação espacial e identificou-se clusters para o valor bruto 

da produção (VBP) leiteira, nos municípios do Paraná, nos anos de 2002 e 2012. Para tanto, 

foi realizada a análise exploratória de dados espaciais (AEDE). A partir dos resultados 

observou-se, no período analisado, um alto crescimento da quantidade de leite produzido nas 

mesorregiões paranaenses, sobretudo na Oeste, Sudoeste e Centro Oriental. Constatou-se a 

formação de um grande cluster nas regiões Oeste e Sudoeste do Paraná, para altos VBP da 

pecuária de leite, assim como clusters nas regiões do Norte Pioneiro, do Norte Central e 

Metropolitana de Curitiba, com baixos VBP. Esses resultados podem auxiliar na identificação 

e definição dos entraves enfrentados pelos produtores de leite, principalmente daqueles 

encontrados nos clusters com baixos VBP, podendo assegurar um desenvolvimento 

econômico mais equânime entre os municípios paranaenses inseridos na produção leiteira. 

 

Palavras-chave: economia regional; tecnologia; pecuária leiteira; análise espacial. 

 

Abstract 

This study aimed to identify some changes that occurred in Paraná’s milk production between 

2002 and 2012, by using the variables: rural enterprises, price paid per milk liter, milk 

production, milked cows and dairy cow productivity. We verified the presence of spatial 

autocorrelation and identified clusters for gross production value (GPV) of dairy farming in 

Paraná cities, in 2002 and 2012. Therefore, we used the exploratory spatial data analysis 

(ESDA). The outcomes reveal, over the years, a huge growth of milk production in Paraná 

mesoregions, specially in West, Southwest and Oriental Center. It was found out a formation 

of a large cluster in the regions West and Southwest for high GPV of dairy farming, as well as 

clusters in the regions of “pioneer north”, central north and metropolitan region of Curitiba, 

with low GPV. These results can assist in profiling the dairy farmers’ obstacles, which are 

mainly found in low GPV clusters, it may bring about a fairer economic development among 

Paraná cities pertained to milk production. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A produção de leite bovino exerceu grande destaque no agronegócio brasileiro em 

2012. Segundo dados da Produção da Pecuária Municipal – PPM (IBGE, 2015), o valor total 

da produção de origem animal foi de aproximadamente 34,87 bilhões de reais e a atividade 

leiteira representou cerca de 77% deste montante (26,7 bilhões de reais). O Brasil foi 

considerado o quarto maior produtor mundial de leite, segundo Organização das Nações 

Unidas para Agricultura e Alimentação – FAO (2015), com uma produção de 

aproximadamente 32,3 milhões de litros de leite bovino em 2012 (IBGE, 2015). 

O estado Paraná, quarto maior produtor de leite bovino do Brasil, produziu mais de 

12% da produção nacional de leite. O principal motivo deste feito é o intenso 

desenvolvimento tecnológico na produção paranaense de leite, segundo Souza e Buainain 

(2013). Tal resultado estaria associado, entre outros, aos fatores técnicos e organizacionais, 

como integração entre instituições de ensino, pesquisa e extensão, atuação das organizações 

creditícias, utilização de mão de obra especializada, escolha do rebanho com maior 

produtividade e estrutura cooperativista atuante (PARRÉ; BÁNKUTI; ZANMARIA, 2011).  

Para Bazotti, Nazareno e Sugamosto (2012), existe uma grande heterogeneidade 

entre as regiões e os respectivos produtores de leite do Paraná. Esta diferença caracteriza-se, 

principalmente, pela adoção de técnicas de produção, suplementação alimentar do rebanho 

leiteiro e o melhoramento genético. Para os autores, a atividade leiteira é empreendida, 

sobretudo, em propriedades familiares assentadas em pequenas unidades produtivas. Apesar 

do maior número de pequenas propriedades envolvidas na produção de leite, 55,3% dos 

produtores com produção de até 50 litros/dia foram responsáveis por somente 14,7% da 

produção paranaense.  

As mudanças ocorridas na década de 1990 e a implantação do Plano Real em 1994 

provocaram uma reestruturação da agroindústria leiteira, marcada pelo: aumento de produtos 

lácteos pelas famílias, fim do tabelamento do preço do leite e maior participação da cadeia 

leiteira na economia internacional. Este novo paradigma propiciou a concentração industrial 

por parte de multinacionais estrangeiras e a criação de exigências que assegurassem a 

qualidade do leite fornecido às indústrias de laticínios (ALVES, D.R., 2001; PIGATTO; 

PIGATTO; SCALCO, 2014). Assim, houve a exclusão daqueles produtores incapazes de se 

adequarem à qualidade e as exigências de escala de produção necessárias à participação no 

mercado (SOUZA; BUAINAIN, 2013). 

A existência de estudos que tratam a caracterização espacial da produção leiteira 

nacional é pequena (FERNANDES; BRESSAN; VERNEQUE, 2004; FISCHER et al., 2012; 

LEMOS et al., 2003; MARION FILHO; FAGUNDES; SCHUMACHER, 2012; MARION 

FILHO et al., 2015; MARION FILHO; OLIVEIRA, 2011). E torna-se ainda mais contundente 

no tocante à produção paranaense de leite (CAPUCHO; PARRÉ, 2012). 

Nesse contexto, no presente estudo se propõe verificar as mudanças ocorridas na 

produção de leite no estado do Paraná entre 2002 e 2012, analisar e identificar espacialmente 

clusters para o Valor Bruto da Produção (VBP) da pecuária leiteira nestes anos, em diferentes 

níveis de intensificação (área municipal, população e número de vacas ordenhadas), utilizando 

ferramentas da Análise Exploratória de Dados Espaciais (AEDE). O estudo está dividido em 

quatro seções: introdução, metodologia, resultados e discussão e considerações finais. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Para caracterização da atividade leiteira, utilizaram-se dados da produção nacional e 

dos 399 municípios do estado do Paraná em 2002 e 2012. Agruparam-se quantias presentes na 

PPM (IBGE, 2015), como a produção de leite bovino em litros e número de vacas 
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ordenhadas, e a partir da razão dessas variáveis calculou-se a produtividade média dos 

rebanhos leiteiros. Utilizou-se dados do Censo Agropecuário 2006 (IBGE) referentes ao 

número de estabelecimentos que produziram leite, neste mesmo ano, no estado do Paraná. E 

por último, recolheram-se os preços pagos aos produtores de leite no estado do Paraná 

reunidos pelo Departamento de Economia Rural (DERAL), da Secretaria da Agricultura e do 

Abastecimento (SEAB-PR), corrigidos para agosto de 2014, pelo Índice Geral de Preços – 

Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

Para determinação da distribuição espacial da variável de interesse – VBP da 

pecuária de leite nos municípios paranaenses – adotaram-se técnicas da AEDE que investigam 

a hipótese de existência de autocorrelação espacial nas regiões, além de identificar se há ou 

não aleatoriedade, ou seja, se os valores de uma região não dependem de regiões vizinhas 

(ALMEIDA, 2012).  

Utilizou-se uma amostra composta por 399 observações referentes ao ano de 2002 e 

de 2012, em que o VBP da pecuária leiteira, em reais, fornecido pelo DERAL/SEAB-PR foi 

corrigido para agosto de 2012 pelo IGP-DI. Ela foi transformada em uma variável 

espacialmente densa ou intensiva, isto é, foi dividida por algum indicador de intensidade 

originando seis novas variáveis. Tal procedimento é indispensável na AEDE, e o intuito desta 

técnica é eliminar falsas interpretações dos resultados, pois variáveis absolutas, ou extensivas, 

desconsideram efeitos de aglomeração, congestão e/ou vizinhança (ALMEIDA, 2012). 

Foram utilizados como indicadores de intensidade os valores da área de cada 

município paranaense em km² dada pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico 

e Social (IPARDES); e quantias correspondentes a 2002 e a 2012 para a população estimada 

pelo IBGE (2015) e o número de vacas ordenhadas obtidos da PPM (IBGE, 2015). A 

autocorrelação espacial averigua se os valores de dada variável tem alguma similaridade com 

a localização dessa variável. A estatística I de Moran é um coeficiente que estima o grau de 

correlação espacial, e pode ser calculada pela seguinte equação: 

 

                                    𝐼 =
𝑛

∑ ∑ 𝑊𝑖𝑗

∑ ∑ 𝑊𝑖𝑗 (𝑦𝑖 − �̅�)(𝑦𝑗 − �̅�)

∑(𝑦𝑖 − �̅�)2
                                               (1) 

 

Em que n é o número de unidades espaciais, yi é a variável de interesse, �̅� é a média 

dessa variável e wij mensura o grau de interação entre as unidades espaciais i e j, que são o 

elemento da matriz de pesos espaciais. A matriz de pesos espaciais do tipo rainha, adotada 

nesse estudo, considera as áreas que circundam uma unidade espacial e áreas adjacentes, com 

extensão diferente de zero (ALMEIDA, 2012). 

O valor esperado da estatística I de Moran Global é dado por E(I) =-[1/(n-1)], e 

indica o valor a ser obtido caso não existisse relação espacial entre os dados. Logo, valores 

deste coeficiente idênticos à -[1/(n-1)] apontam a ausência de autocorrelação espacial. Em 

contrapartida, valores calculados acima (abaixo) do valor esperado apontam uma 

autocorrelação espacial positiva (negativa) entre os dados.  

Esta estatística pode ser visualizada do mesmo modo pelo diagrama de dispersão de 

Moran, que possui um eixo das abscissas indicando os valores da variável de interesse e no 

eixo das ordenadas a defasagem espacial da variável (média do valor da variável analisada nas 

regiões vizinhas). O diagrama de dispersão de Moran exibe quatro quadrantes: Alto-Alto, 

Alto-Baixo, Baixo-Baixo e Baixo-Alto. O primeiro e o terceiro quadrantes (Alto-Alto e 

Baixo-Baixo) sinalizam a presença de autocorrelação espacial positiva, ao passo que o 

segundo e quarto quadrantes (Alto-Baixo e Baixo-Alto) sinalizam autocorrelação espacial 

negativa. Isto posto, o valor calculado para o I de Moran Global denota também o coeficiente 

angular do diagrama de dispersão de Moran. 

Todavia, este diagrama possui alguns problemas, pois mostra todos os clusters 
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(mapas que reúnem regiões com informações semelhantes) presentes no espaço analisado, 

sem levar em conta suas significâncias estatísticas, mesmo que não haja sentido considerar os 

clusters estatisticamente não significantes.  

Para contornar essa adversidade tem-se a estatística LISA (Indicadores Locais de 

Associação Espacial), que propõe a decomposição do indicador global de autocorrelação 

espacial (I de Moran Global). Isto é, calcula n índices e seus níveis de significância conforme 

a quantidade de unidades espaciais analisadas, conhecido como indicador I de Moran Local 

(ALMEIDA, 2012). Desse modo, as unidades espaciais com estatísticas I significantes para a 

variável de estudo podem ser visualizadas por meio dos mapas de significância. Além disso, a 

estatística LISA elabora o mapa de clusters, que congrega informações do diagrama de 

dispersão de Moran e do mapa de significância. As regiões consideradas estatisticamente 

significantes, segundo o I de Moran local, são agrupadas conforme as divisões presentes no 

diagrama de dispersão de Moran e são compiladas em clusters espaciais significantes de 

valores similares em torno da mesma observação. A análise dos dados espaciais foi elaborada 

com o software OpenGeoDa, versão 1.0.1. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Pecuária leiteira paranaense 

 

Segundo dados do Censo Agropecuário 2006 (IBGE, 2015), neste mesmo ano, o 

estado do Paraná foi responsável por 9% da produção nacional de leite bovino (1,83 bilhões 

de litros), sendo que 119.810 estabelecimentos agropecuários se dedicaram a esta atividade, 

muitos deles eram estabelecimentos familiares (100.846). Mais da metade destes 

estabelecimentos agropecuários estão situados nas mesorregiões Sudoeste, Oeste e Centro-Sul 

paranaenses, que juntas foram responsáveis por mais de 54 % da produção estadual. 

A produção do leite tornou-se estratégica para a agricultura familiar, pois permite a 

composição de renda para os produtores, produto de subsistência das famílias e também na 

comercialização, além da diversificação na tentativa de minimizar incertezas encontradas em 

outras atividades agrícolas (BAZOTTI; NAZARENO; SUGAMOSTO, 2012). 

Silva e Tsukamoto (2001) indicam que a atividade leiteira propicia a fixação do 

homem ao campo, devido a participação na formação de renda dos produtores e é responsável 

por uma alta absorção de mão de obra rural.  Telles, Tanaka e Pellini (2008) e Alves, D.R. 

(2001) destacam os grandes impactos sentidos no setor agroindustrial do leite a partir de 1990 

como: o fim do tabelamento do preço do leite e seus derivados, a inserção na economia 

internacional, a diminuição de barreiras ao comércio e a concentração no setor industrial de 

laticínios e o setor varejista.  

A partir de 1994, com a implantação do Plano Real, houve maior consumo de 

produtos lácteos, decorrente da recuperação econômica e estabilização monetária. Houve uma 

reestruturação de mercado para as empresas de laticínios como: a redução das margens de 

lucros; concentração industrial e intensificação da competição na venda de produtos lácteos e 

a manutenção das importações por empresas fora do setor de laticínios (ALVES, D.R., 2001). 

Alves, D.R. (2001) também indica que a concentração industrial, consequência das 

fusões e aquisições de empresas nacionais por parte das empresas multinacionais estrangeiras 

no setor leiteiro, acarretaram num aumento de exigências técnicas e seleção de produtores. A 

seleção e especialização por parte das indústrias levou a exclusão daqueles produtores que não 

se adequavam aos novos procedimentos de produção da cadeia leiteira (SILVA; 

TSUKAMOTO, 2001). 

Portanto, o preço pago pelo litro de leite é um fator que pode estimular os produtores 

a investirem na atividade e a Figura 1 apresenta o comportamento dos preços pagos entre 
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2002 e 2012 no estado do Paraná de acordo com dados do DERAL (2015). Os preços médios 

pagos aos produtores por litro de leite durante o período de inverno (maio a outubro) quase 

sempre superaram os preços do período de verão (novembro a abril), exceto nos anos safra 

(novembro a outubro) de 2010/2011 e 2013/2014. 

 
Figura 1: Preço do litro do leite bovino pago ao produtor no estado do Paraná, média anual, período 

de verão e inverno, nos anos safra de 2002/2003 a 2013/2014, R$/litro 

 
Nota: Dados deflacionados para agosto de 2014 (IGP-DI).  

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do DERAL (2015). 

 

A menor oferta da quantidade de leite produzida nos períodos de inverno pode ter 

provocado aumentos no preço pago por litro de leite nestes períodos, e estas diferenças nas 

quantidades de leite produzida ao longo do ano (sazonalidade) podem ser a diferença do preço 

médio anual. Além disso, de acordo com Zoccal, Souza e Gomes (2005), a carência de 

instrução por parte dos produtores em educação formal e, principalmente, o próprio 

conhecimento da atividade em que ele está inserido, são fatores que restringem a adoção de 

novas tecnologias, que podem limitar os horizontes produtivos destes arranjos. A assistência 

técnica intensiva poderá atuar informando e difundindo novas tecnologias.  

Conforme apontam Bazotti, Nazareno e Sugamosto (2012), a maioria do rebanho 

paranaense é composta por animais mestiços, encontrados principalmente nas pequenas 

propriedades. Os autores afirmam que para assegurar a regularidade ao longo do ano, a 

eficiência na produção de leite de cada rebanho e evitar perdas, o produtor precisa investir na 

utilização de tecnologias como a suplementação, adubação e melhoria da qualidade das 

pastagens que são fatores preponderantes para a melhoria da qualidade alimentar do rebanho 

leiteiro, possibilitando a manutenção de um número maior de animais por unidade de área.  

Mondaini et al. (1997) observa que o controle da produção leiteira que prima pela 

diminuição de tempo entre partos do rebanho, oferta de alimentação de qualidade em 

substituição aos concentrados, aumentam a produção, o número de crias e consequentemente 

a produtividade do rebanho. Esse controle leiteiro coopera para um melhoramento genético do 

rebanho apto à produção de leite que implica na eficiência produtiva, tais práticas promovem 

a utilização racional dos fatores de produção pelo empresário inserido na atividade leiteira. 

Ao observar o desenvolvimento da produção leiteira, que pode estar associado à 

adoção dessas tecnologias, em 2012, segundo dados da PPM (IBGE, 2015), o estado do 

Paraná contribuiu em 12% da produção brasileira, e ocupou o terceiro lugar no ranking 

nacional. Em uma década, a produção de leite bovino brasileiro aumentou em 149% enquanto 

que a paranaense quase dobrou. 

Segundo Bazotti, Nazareno e Sugamosto (2012), no estado do Paraná, grande parte 
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da produção leiteira é oriunda de propriedades que produzem acima de 251 litros/dia e 

participam em 41,8% da produção estadual, enquanto pequenos produtores que produzem até 

50 litros/dia são responsáveis por apenas 14,7% da produção. Os autores destacam, ainda, a 

regularidade da produção leiteira em termos médios, pois os grandes produtores conseguem 

superar as sazonalidades da produção, embora isto não seja constatado entre os pequenos 

produtores.  

Exemplo disso são as três bacias leiteiras que se sobressaíram na produção estadual, 

Centro Oriental, Oeste e Sudoeste, nos quais 95 dos 101 municípios foram responsáveis por 

53% da produção estadual e 48,5% dos bovinocultores de leite em 2007, com alta 

performance alcançada devido à grande implementação de tecnologias e manejo com 

características de pecuária intensiva que refletem a regularidade produtiva dos rebanhos 

(BAZOTTI; NAZARENO; SUGAMOSTO, 2012). Em 2012, estas mesorregiões foram 

responsáveis por mais de 61% da produção leiteira e tiveram destaque na produtividade 

leiteira, com incrementos que suplantaram a média estadual de 2.456 litros por vaca 

ordenhada (IBGE, 2015). 

 

 
 

Ainda de acordo com dados da PPM, a produtividade média leiteira paranaense, 

entre os anos de 2002 e 2012, foi de aproximadamente 2.060 litros por vaca ordenhada e teve 

uma variação absoluta positiva de quase 47% e uma taxa de crescimento anual de cerca de 

3,92% a.a.. Essa evolução é evidenciada tanto em nível estadual quanto mesorregional, as 

mesorregiões paranaenses apresentaram variações absolutas positivas para a produtividade 

leiteira no período analisado, exceto a mesorregião do Norte Pioneiro (Figura 2).  

Destacam-se também as variações absolutas positivas na quantidade de leite 

produzido pelas mesorregiões paranaenses, de acordo com dados da PPM (IBGE, 2015), entre 

2002 e 2012, a maior variação foi do Centro-Sul (288%), seguida pela Centro Ocidental 

(163%) e pela Sudoeste (158%). Já o número de vacas ordenhadas cresceu mais no Centro-

Sul (187%), Norte Pioneiro (105%) e Centro Ocidental (83%). As maiores variações 
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Figura 2: Evolução da produtividade das mesorregiões paranaenses entre 2002 e 2012, milhões 

de litros por vaca ordenhada 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados da Produção da Pecuária Municipal (IBGE, 2015). 
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absolutas na média de produtividade de leite por vaca ordenhada corresponderam ao Sudoeste 

(99%), Centro Oriental (63%) e Oeste (56%) 

Dada a evolução observada da região Sudoeste entre 2002 e 2012, há uma 

divergência no panorama apontado por Fernandes, Bressan e Verneque (2004), no qual entre 

1990 e 2000, esta mesma região teve uma participação mínima na produção leiteira da região 

Sul. Ao observar a produtividade paranaense de litros de leite por vaca ordenhada em nível 

municipal, durante 2002 e 2012, os cinco municípios com maiores médias de produtividade 

de litros de leite por vaca no estado obtiveram valores bem maiores que o dobro da 

produtividade estadual: Castro (6.128), Arapoti (5.430), Carambeí (4.590), Entre Rios do 

Oeste (4.070) e Marechal Cândido Rondon (4.055). As três primeiras cidades estão 

localizadas no Centro Oriental e as duas últimas no Oeste, regiões que segundo Bazotti, 

Nazareno e Sugamosto (2012) suportam bacias leiteiras no estado do Paraná. 

 

3.2 Análise exploratória de dados espaciais da pecuária leiteira paranaense 

 

As Figuras 3, 4 e 5 exibem a distribuição agrupada, em seis quantis, para o VBP da 

pecuária leiteira espacialmente densa nos municípios paranaenses em três medidas: por km², 

per capita e por vaca ordenhada. Na Figura 3, os valores municipais em 2002 estiveram no 

intervalo de R$ 25,46 a R$ 94.365,84 por km² referentes a municípios da Metropolitana de 

Curitiba e Oeste paranaense, respectivamente. Já em 2012, de R$ 20,21 a  

R$ 162.763,41 por km², correspondentes a municípios da região Centro Oriental e do 

Sudoeste. Nota-se uma maior polarização desses VBPs no Oeste, Sudoeste e em alguns 

municípios da região Centro Oriental, além do aumento desses valores, conforme os quantis 

para 2012. 

 
Figura 3: Distribuição do valor da produção de leite por área municipal (reais/km²), estado do Paraná, 

2002 e 2012 

  

2002 2012 

 

25,4 – 1.441 (66) 20,2 – 2.319 (66) 

 

1.442 – 3.355 (66) 2.320 – 5.245 (66) 

 

3.356 – 5.889 (66) 5.246 – 9.281 (66) 

 

5.900 –9.685 (67) 9.282 – 16.450 (67) 

 

9.686 – 16.729 (67) 16.451 – 36.409 (67) 

 

16.730 – 94.379 (67) 36.410 – 162.800 (67) 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do DERAL e IPARDES (2015). 

 

O intervalo do VBP da pecuária de leite per capita presente na Figura 4 foi de R$ 

0,19 a R$ 2.966,71 per capita. No ano de 2012, de R$ 0,25 a R$ 8.415,58 per capita, em 

ambos os anos os menores valores corresponderam a cidade de Curitiba, a cidade mais 

populosa do Paraná e Quatro Pontes no Oeste paranaense. Novamente se observa a 
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concentração no Oeste, Sudoeste e Centro-Sul e o aumento dos valores per capita. 

 
Figura 4: Distribuição do valor da produção de leite por área municipal (reais per capita), estado do 

Paraná, 2002 e 2012 

  

2002 2012 

 

0,1 – 43,3 (66) 0,2 – 54,3 (66) 

 

43,4 – 131,9 (66) 54,3 – 199,3 (66) 

 

132 – 247,4 (66) 199,4 – 409,7 (66) 

 

247,5 – 425 (67) 409,8 – 786,7 (67) 

 

425,1 – 700,7 (67) 786,8 – 1.727,9 (67) 

 

700,8 – 2.967 (67) 1.728 – 8.416 (67) 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do DERAL e IBGE (2015). 

 

A distribuição do VBP da pecuária leiteira, por vaca ordenhada, apresentou uma 

polarização no Centro Oriental, no Oeste e no Sudoeste (Figura 5). Os valores municipais, por 

vaca ordenhada, em 2002 variaram de R$ 51,00 (Norte Pioneiro) a R$ 9.337,35 (Norte 

Central) e em 2012 de R$ 62,66 (Sudoeste) a R$ 11.486,24 (Oeste). 

 
Figura 5: Distribuição do valor da produção de leite por área municipal (reais por vaca ordenhada), 

estado do Paraná, 2002 e 2012 

  

2002 2012 

 

51 – 587,6 (66) 62,6 – 778,9 (66) 

 

587,7 – 857,4 (66) 779 – 1.172 (66) 

 

857,5 – 1.026 (66) 1.173 – 1.536 (66) 

 

1.027 – 1.289 (67) 1.537 – 2.048 (67) 

 

1.290 – 1.949 (67) 2.049 – 2.989 (67) 

 

1.949 – 9.337 (67) 2.990 – 11.490 (67) 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do DERAL e IBGE (2015). 
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No que diz respeito aos índices globais de autocorrelação espacial (I de Moran 

Global), do VBP da pecuária de leite por km² dos municípios paranaenses em 2002 foi de 

0,5492 e em 2012 de 0,6438. Esses valores se encontram bem próximos ao índice calculado 

por Capucho e Parré (2012), para o ano de 2008 (0,68). O I de Moran Global do VBP da 

pecuária leiteira paranaense per capita, em 2002 foi de 0,3856 e em 2012 0,4757. E por 

último o índice do VBP da pecuária de leite por vaca ordenhada em 2002 e 2012 foram de 

0,2298 e 0,2671, respectivamente. Entende-se, ainda, que houve aumento da autocorrelação 

espacial e um possível transbordamento para os municípios próximos, dado o aumento 

observado no valor dos índices apresentados no período. Além disso, estes indicadores 

superaram o valor esperado do I de Moran Global (-0,0025), portanto, rejeita-se a hipótese 

nula da distribuição aleatória dos VBPs da pecuária de leite nos municípios do estado do 

Paraná, em ambos os anos analisados 

Na Figura 6 são exibidos mapas com a significância estatística do VBP da pecuária 

de leite por km², per capita e por vaca ordenhada dos municípios do Paraná em 2002 e 2012. 

 
Figura 6: Mapas de significância para o valor bruto da produção pecuária de leite paranaense 

intensificado por km² (A), per capita (B) e por vaca ordenhada (C) nos anos de 2002 e 2012 

2002 2012 

A 

 

 

B 

 

 

C 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do DERAL, IBGE e IPARDES (2015). 

p = 0,05                   p = 0,01                 p = 0,001                  p = 0,0001               Não significativo           
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A Figura 7 exibe os mapas de clusters para o VBP da pecuária leiteira paranaense 

nos anos de 2002 e 2012, nas três intensificações a seguir: km², per capita e vaca ordenhada. 

Observa-se um grande cluster do tipo Alto-Alto, para o VBP da pecuária leiteira por km², que 

abrange boa parte do Oeste e Sudoeste paranaenses em ambos os anos. Em 2002 foi composto 

por 47 municípios, no qual o maior valor foi da cidade de Quatro Pontes  

(R$ 94.365,84 por km²) e o menor de Cascavel (R$ 10.006,16 por km²) ambos situados no 

Oeste. Esse cluster passa para 59 municípios em 2012 (Figura 7 A), com o maior valor Sulina  

(R$ 162.763,40 por km²) e o menor foi de Ouro Verde Do Oeste (R$ 19.596,18 por km²). 

 

Figura 7: Mapa de Clusters para o valor bruto da produção da pecuária leiteira paranaense 

intensificado por km² (A), per capita (B) e por vacas ordenhadas (C) nos anos de 2002 e 2012 

2002 2012 

A 

  

B 

  

C 

  

 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do DERAL, IBGE e IPARDES (2015). 
 

Há a identificação de um enorme cluster do tipo Baixo-Baixo em 2002, composto 

por 81 municípios pertencentes às mesorregiões do Centro-Sul, Centro Oriental, 

Metropolitana de Curitiba, Norte Central, Norte Pioneiro e Sudeste. Este cluster se dividiu em 

           Alto-Alto            Alto-Baixo              Baixo-Baixo               Baixo-Alto              Não significativo 
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dois grandes clusters em 2012, o primeiro formado por 73 cidades nas mesorregiões Centro 

Ocidental, Centro Oriental, Noroeste, Norte Central, Norte Pioneiro e Sudeste, já o segundo 

une 29 cidades principalmente na região Metropolitana de Curitiba e Sudeste (Figura 7 A). 

Para o VBP da produção da pecuária de leite intensificado pela população estimada 

no ano de 2002, configura-se um cluster Alto-Alto nas mesorregiões Oeste e Sudoeste  

(Figura 7 B), composto por 34 municípios. O maior valor nesse agrupamento foi do município 

de Quatro Pontes (R$ 2.966,70 per capita), e o menor foi Medianeira (R$ 390,53 per capita), 

ambos no Oeste paranaense.  

Sobre a Figura 7 B, em 2002 os clusters do tipo Baixo-Baixo tiveram uma 

configuração semelhante ao da Figura 7 A, onde notam-se dois grandes clusters, o primeiro 

ao norte com 51 cidades nas regiões Centro Oriental, Noroeste, Norte Central e Norte 

Pioneiro. O segundo cluster ao sul com 41 cidades nas regiões Centro-Sul, Metropolitana de 

Curitiba e Sudeste. 

Em 2012, houve uma ligeira expansão do cluster Alto-Alto, passando para 46 

cidades (Figura 7 B). Além do Oeste e Sudoeste houve a participação da região Centro-Sul. O 

menor e maior VBP da pecuária de leite per capita localizaram-se no Sudoeste, nos 

municípios de Santo Antônio do Sudoeste (R$ 810,58 per capita) e Sulina (R$ 8.415,58 per 

capita), respectivamente (Figura 7 B).  

Existem ainda dois outros clusters do tipo Baixo-Baixo, um grande ao norte do 

estado contendo 70 municípios nas mesorregiões Centro Ocidental, Centro Oriental, Norte 

Central e Norte Pioneiro e outro com 25 cidades da Metropolitana de Curitiba (Figura 7 B). 

O VBP da pecuária de leite, quando intensificado por vaca ordenhada (Figura 7 C), 

identificou em 2002, um pequeno cluster Alto-Alto de 11 municípios no Centro-Sul e Oeste, 

o menor valor é de Campo Bonito (R$ 1.523,83 por vaca ordenhada) e o maior de Ibema  

(R$ 3.847,03 por vaca ordenhada) ambos no Oeste. E também um grande cluster Baixo-Baixo 

que somou 41 cidades do Centro Oriental, Centro-Sul, Sudeste, Norte Pioneiro e Norte 

Central. 

No ano de 2012 houve uma fragmentação entre os agrupamentos, com três clusters 

Alto-Alto pequenos, o primeiro no Oeste (12), o segundo no Sudoeste (7) e o terceiro no 

Sudeste e Centro Oriental (6). Além disso, dois do tipo Baixo-Baixo um ao norte com 29 

cidades no Centro Oriental, Norte Pioneiro e Norte Central e outro em 10 cidades da região 

Metropolitana de Curitiba. 

Nos seis mapas da Figura 7, os clusters descritos anteriormente demonstram certa 

semelhança com os apresentados por Capucho e Parré (2012). Percebeu-se a polarização do 

VBP do leite em algumas regiões, sobretudo dos clusters do tipo Alto-Alto nos municípios 

das mesorregiões Oeste e Sudoeste, que segundo Fernandes, Bressan e Verneque (2004), 

fazem parte das principais bacias leiteiras do Brasil. Com isso, infere-se a existência de 

autocorrelação positiva. Os municípios que possuíram altos VBP na produção leiteira estão 

rodeados por outros municípios com essa mesma configuração.  

No que tange aos clusters do tipo Baixo-Baixo nos municípios da mesorregião 

Metropolitana de Curitiba, Llanillo et al. (2006) descreve a região com a presença significante 

de matas nativas nos municípios no entorno desse cluster como cidades no Sudeste e Centro 

Oriental paranaenses, e ainda há a característica de uma produção de pecuária leiteira de baixa 

modernização. O cluster do Norte Pioneiro e Norte Central, de acordo com o mesmo autor, 

são regiões nas quais se concentram importantes microrregiões especializadas na moderna e 

especializada produção de grãos marcada pela baixa participação da pecuária bovina, 

sobretudo a pecuária leiteira que atua como atividade de diversificação entre as outras práticas 

agropecuárias desenvolvidas da região. Inserido nesse cenário, Fernandes, Bressan e 

Verneque (2004) relatam que municípios das regiões Metropolitana de Curitiba, Sudeste, 

Centro Ocidental, Centro-Sul e Norte Pioneiro tiveram uma participação irrisória na produção 
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leiteria da região Sul correspondente a menos de 2%. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A produção de leite paranaense esteve entre as maiores de todo o Brasil no período 

analisado. Entre os anos de 2002 e 2012, apresentou grande desenvolvimento, sobretudo na 

produtividade, em quase todas a mesorregiões. O maior destaque conta com as regiões Oeste, 

Sudoeste paranaense, onde estão instaladas grande parte dos estabelecimentos dedicados à 

atividade leiteira. E somadas ao Centro Oriental paranaense tiveram as maiores produções de 

leite do estado, além dos altos incrementos em produtividade de litros de leite por vaca 

ordenhada observados entre esses dois anos. 

Com base neste perfil, utilizando a análise espacial e tomando o VBP da pecuária 

leiteira do estado do Paraná como variável de estudo, pôde-se observar basicamente a 

concentração de baixos valores em porções do território do Norte Pioneiro, Norte Central e na 

região Metropolitana de Curitiba e de maiores valores, em sua maioria, no Oeste e Sudoeste e 

pequenas partes do Centro Oriental paranaense.  

As tecnologias implementadas no manejo dos rebanhos têm proporcionado melhorias 

na capacidade produtiva leiteira e podem ter contribuído para o maior desenvolvimento do 

setor da agroindústria leiteira. Este desenvolvimento pode atingir os municípios vizinhos, 

logo, destacam-se os incrementos do I de Moran Global observados de 2002 para 2012, 

mostrando uma concentração nos agrupamentos.  

Por meio do mapa de clusters do VBP da pecuária leiteira, é possível constatar os 

clusters do tipo Alto-Alto que se localizaram em boa parte do Oeste e Sudoeste e infere-se 

que o motivo desse perfil se deu pela adoção de tecnologias aplicadas ao rebanho. Enquanto 

que, na região Metropolitana de Curitiba que direciona suas atividades agropecuárias para o 

abastecimento da metrópole e porções do norte do estado voltadas mais para a produção de 

gado de corte, cultura de grãos e cana de açúcar, nestas regiões se localizaram os clusters do 

tipo Baixo-Baixo. Dessa forma, essas áreas conferiram à produção leiteira o papel de 

diversificação da produção agropecuária. 

Os resultados desse estudo colaboram na identificação de áreas com baixa e alta 

produtividade de leite, além de assessorar a criação de políticas públicas que amparem os 

produtores de leite paranaenses a fim de diminuir as assimetrias encontradas no setor devido a 

relevância da produção de leite nas atividades agropecuárias praticadas no estado do Paraná. 
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