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RESUMO

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a coerência entre os mapas:

níveis de exigência das terras para aplicação de práticas conservacionistas, níveis de

exigência das terras para aplicação de fertilizantes e corretivos, níveis de possibilidades

das terras para mecanização, elaborados pela SUPLAN (Secretaria de Planejamento –

Ministério da Agricultura), com os dados do Censo Agropecuário do IBGE (Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística) do ano 95/96. Os mapas foram elaborados na

década de setenta à partir da carta de solos 1:500.000 de 1960.

Os dados referentes ao percentual de propriedades que aplicam práticas

conservacionistas, densidade de tratores por Km2, percentual de propriedades que

aplicam adubos foram espacializados pelo programa SPRING (Sistema de

Processamento de Imagens Georreferenciadas) e cruzadas por álgebra booleana.

Observou-se que grande parte do estado de São Paulo, que tem terras aptas à

mecanização, esta submecanizado, e que a mecanização tende a ocorrer em áreas de

maior atividade agrícola com terras mais férteis. O estado esta razoavelmente bem

protegido contra a erosão e que aonde se desenvolve a maior atividade agrícola, pratica-

se a adubação em níveis acima do esperado ficando o Vale do Ribeira e Vale do Paraíba

como a grande região subadubada.

Gerou-se também, a partir dos mapas da SUPLAN, um mapa de aptidão agrícola

pelo método AHP (Processo Analítico Hierárquico), e através da média zonal gerou-se a

aptidão agrícola média por município. Estes dados, fatiados, foram cruzados como mapa

temático – valor da produção vegetal (IBGE). Observou-se que o Vale do Ribeira entre

outras regiões geram receitas acima do esperado para a aptidão agrícola local, embora a

porção oeste do estado tem um grande desperdício da aptidão, provavelmente pela

pecuária extensiva e de baixa tecnologia.
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INTRODUÇÃO

A interpretação de levantamento de solos é uma tarefa da mais alta relevância

para a utilização racional desse recurso natural na agricultura e em outros setores que

utilizam o solo como elemento integrante de suas atividades. Assim, podem ser

realizadas interpretações para atividades agrícolas, classificando as terras de acordo com

sua aptidão para as diversas culturas, sob diferentes condições de manejo e viabilidade

de melhoramento através de novas tecnologias. A interpretação também pode ser

realizada para outros fins, tais como geotecnia, engenharia sanitária, engenharia

rodoviária, ferroviária, etc. Ainda no campo das possibilidades de interpretação de

levantamentos de solos podem se consideradas as necessidades de fertilizantes e

corretivos, possibilitando a  avaliação potencial desses insumos em função da área

cultivada do pais. Todas as interpretações são elaboradas com base em classificações

técnicas, com finalidades bem definidas e que retratam o nível tecnológico no momento

em que são feitas. Por isso, tanto a metodologia como as classificações em que são

baseadas as interpretações podem ser substituídas e atualizadas à medida em que os

conhecimentos técnicos e científicos evoluem. Entretanto, os levantamento de solos,

baseados em classificações naturais, são de caráter bem mais duradouro, servindo de

base a novas interpretações fundamentadas nos resultados mais atuais da pesquisa.

Neste contexto, técnicos da Secretaria Nacional de Planejamento Agrícola (SUPLAN),

em colaboração com os técnicos do Projeto RADAMBRASIL desenvolveram os mapas

utilizados neste trabalho.

Nos anos de 1950, 1960, 1975, 1980, 1985 e 1995/96 o Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE) realizou Censos Agropecuários no Estado de S. Paulo,

proporcionando um melhor entendimento da atividade agrícola e pecuária no contexto

da ocupação do solo, tecnologia empregada, atividades desenvolvidas e do perfil social

do trabalhador rural.

Os instrumentos computacionais do Geoprocessamento, chamados de Sistemas

de Informações Geográficas (SIGs), permitem a realização de análises complexas ao

integrar dados de diversas fontes e ao criar banco de dados georreferenciados, sendo,

portanto perfeitos para o objetivos abaixo listados:
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- Avaliar a coerência da distribuição de tratores, uso de praticas conservacionistas,

adubos e fertilizantes no estado obtidas pelo IBGE com as necessidades

previstas pela SUPLAN.

- Gerar um mapa de aptidão das terras do estado de São Paulo, através dos dados

das áreas potencias a mecanização, susceptíveis à erosão e exigentes à

fertilização combinadas pelo método AHP – Processo Analítico Hierárquico.

-   Avaliar a coerência entre o valor da produção vegetal, que é a soma da riqueza

agrícola gerada por ano (município), com o mapa de aptidão gerado pelo método

AHP.

- Avaliar se as áreas de sub utilização da aptidão agrícola concordância com áreas

de pastagem.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A agricultura é uma atividade econômica dependente, em grande parte, do meio

físico. O aspecto ecológico confere fundamental importância ao processo de produção

agropecuária. Um país ou região apresenta várias sub-regiões com distintas condições

de solo e clima e, portanto, com distintas aptidões para produzir diferentes bens

agrícolas. Ainda que a tecnologia permita superar, em parte, as limitações derivadas do

condicionamento ecológico, convém salientar que a imobilidade dos recursos naturais

restringe o raio de manobra do planejamento e condiciona, parcialmente, as decisões

relacionadas com o seu uso na produção agrícola. (SUPLAN, 1979).

Segundo o IBGE (1998), entre os fatores que contribuem para a grande

produtividade agrícola do Estado de São Paulo, são suas condições meteorológicas e

edafoclimáticas. O estado possui 248 255 Km2 distribuídos em 625 municípios e está

situado em um amplo planalto que termina a leste com estreita planície litorânea, com

aproximadamente 40 Km de largura. Entre o planalto e a planície encontra-se a Serra do

Mar com altitudes variando de 800 a 1100m. Em direção ao interior o planalto decai

suavemente, dando origem ao planalto cristalino, de formação rochosa antiga; à

depressão interior, em média 200m abaixo do planalto cristalino, e ao planalto

ocidental, que ocupa 50% do território e é constituído em maior parte pelas rochas

basálticas que originam a terra roxa, de alta fertilidade. Segundo a SUPLAN (1979) o

estado possui 20,1 milhões de hectares de terras indicadas para a agricultura, 1,1 milhão

indicados para pastagem, 2,1 milhões de hectares para a silvicultura e 1,16 milhão  de

hectares (4,7%) não apresentam aptidão agrícola.

Da cobertura vegetal original pouco resta, uma vez que as antigas florestas que

cobriam 82% desse estado, deram lugar à campos de cultivo, senso também extraídas

para servir de combustível ou matéria prima para construção e marcenaria. Quanto ao

clima, na baixada litorânea e na Serra do Mar predomina o tropical superúmido, com

temperaturas médias anuais de 20°C e índice pluviométrico superior a 2000mm anuais.

Já o planalto Ocidental e o restante do estado se caracterizam pelo clima tropical

subúmido com temperaturas anuais de 20°C embora o índice pluviométrico fique entre

1000 e 1250mm anuais.

Concentrando o maior parque industrial do Brasil, São Paulo  também possui

expressivo setor comercial, e de serviços, além de uma agricultura extremamente

desenvolvida.
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Entre os fatores econômicos, que contribuem para o elevado desenvolvimento da

agricultura paulista, destacam-se seu elevado nível tecnológico e crescentes

investimentos que nela são realizados.

Historicamente o desenvolvimento agrícola de São Paulo ganha impulso no

Século XVIII. Neste período, com o fim do ciclo do ouro, desenvolve-se a cultura da

cana-de-açúcar nas proximidades de Sorocaba, Jundiaí, Piracicaba, Itu, Campinas e

Moji-Mirim. É estas cultura que entra em declínio nos meados do século XIX, que

cumprirá um papel importante na introdução de uma nova cultura, que esta

indossociavelmente ligada à formação histórica, social e econômica de São Paulo: a

lavoura de café.

Se a economia paulista em seus primórdios teve por base uma monocultura de

exportação, hoje, seu setor agrícola apresenta um diversificado quadro de lavouras

comerciais que fazem deste estado o maior produtor nacional de cana-de-açúcar e

cítricos, destacando-se também na produção de cereais, leguminosas e oleaginosas. Na

pecuária destaca-se um rebanho bovino com pouco mais de doze milhões de cabeças.

O elevado nível de capitalização da agricultura paulista, gerenciada pelos

padrões empresarias modernos e com elevados índices de produtividade, decorre das

interligações existentes entre o setor agrícola e os demais setores econômicos. Neste

sentido cabe ressaltar que além da produção propriamente dita,o papel das diferentes

agroindústria existentes, cuja presença e grau e verticalização variam de  cultura e entre

diferentes regiões deste estado.

Ressalta-se que todas essas regiões, são predominantemente centros de produção

pecuária, canavieira ou citrícola, possuem significativas áreas onde são cultivadas outras

lavoras de grande importância comercial. (IBGE, 1998)

O trabalho de classificação da aptidão agrícola do Estado de S. Paulo realizado

pela SUPLAN (1979), foi realizado mediante interpretação do levantamento de solos

(“Levantamento de Reconhecimento dos solos do Estado de São Paulo”, Boletim no 12,

Serviço Nacional de Pesquisas agronômicas, Ministério da Agricultura, Rio de Janeiro,

1960), com base na metodologia anunciada no Sistema de Avaliação da Aptidão

Agrícola das Terras, SUPLAN, Ministério da Agricultura. O referido órgão fez

adaptações a fim de atender os objetivos da interpretação, principalmente no sentido de

dividir algumas unidades de mapeamento em função de fatores fisiográficos como

clima, relevo, vegetação, bem como fatores intrínsecos do solo, como é o caso da

fertilidade natural.
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Tendo em vista práticas agrícolas ao alcance da maioria dos agricultores num

contexto específico, técnico, social e econômico são considerados três níveis de manejo,

visando diagnosticar o comportamento das terras em diferentes níveis tecnológicos. Sua

indicação é feita através de letras A., B e C, as quais podem aparecer na simbologia da

classificação escrita de diferentes formas, segundo as classes de aptidão a qual

apresentem as terras em cada um dos níveis adotados.

Nível de Manejo A. Baseado em práticas que refletem um baixo nível

tecnológico. Praticamente não há aplicação de capital para manejo, melhoramento e

conservação das condições das terras e das lavoras. As práticas agrícolas dependem do

trabalho braçal, podendo ser utilizada alguma tração animal, com implementos agrícolas

simples.

Nível de Manejo B. Baseado em práticas agrícolas que refletem um nível

tecnológico médio. Caracteriza-se pela modesta aplicação de capital e resultados de

pesquisas para manejo, melhoramento e conservação das condições das terras e das

lavouras. As práticas agrícolas podem ser condicionadas principalmente à tração animal.

Nível de Manejo C. Baseado em práticas agrícolas que refletem um alto nível

tecnológico. Caracteriza-se pela aplicação intensiva de capital e resultados de pesquisa

para manejo, melhoramento e conservação das condições das terras e das lavouras. A

motomecanização está presente nas diversas fases da operação agrícola.

Os níveis B e C envolvem melhoramentos tecnológicos em diferentes modalidades,

contudo, não leva em conta a irrigação na avaliação da aptidão agrícola das terras.

O desgaste que a superfície do solo poderá sofrer quando submetida a qualquer

uso, sem medidas conservacionistas, estando na dependência das condições climáticas

(especialmente do regime pluviométrico), do solo (textura, estrutura e permeabilidade,

profundidade, capacidade de retenção de água, presença ou ausência de camada

compacta e de pedregosidade), do relevo (declividade, extensão da vertente e

microrelevo) e da cobertura vegetal. Graus de limitação por suscetibilidade à erosão.

Nulo – Terras não susceptíveis à erosão. Geralmente ocorrem em relevo plano

ou quase plano, com boa permeabilidade. Quando cultivadas por 10 ou 20 anos podem

apresentar erosão ligeira, que podem ser controladas com práticas simples de manejo.

Ligeiro - Terras que apresentam pouca suscetibilidade à erosão. Normalmente

possuem boas propriedades físicas, variando com declives de 3 a 8%.Quando utilizadas

com lavouras por um período de 10 a 20 anos mostram, normalmente, uma perda de
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25% ou mais de horizonte superficial. Práticas conservacionistas simples podem

prevenir contra esse tipo de erosão.

Moderado – Terras que apresentam moderada suscetibilidade ã erosão. Seu

relevo é normalmente ondulado com declive de 8 a 20%. Esses níveis de declividade

podem variar pra mais, quando as condições físicas forem muito favoráveis, ou para

menos de 8%, quando muito desfavorável, como é o caso do horizonte a arenoso e

mudança textural abrupta para o horizonte B. Se utilizadas sem adoção de princípios

conservacionistas, essas terras podem apresentar sulcos e voçorocas, requerendo, pois,

práticas intensivas de controle à erosão, desde o início de sua utilização agrícola.

Forte – Terras que apresentam suscetibilidade à erosão. Ocorrem em relevo

fortemente ondulado, com declividade de 20 a 45%, os quais podem ser maiores ou

menores, dependendo de suas condições físicas. Na maioria dos casos a prevenção à

erosão é difícil e dispendiosa, podendo ser antieconômica.

Muito Forte – Terras que apresentam severa suscetibilidade à erosão. Não são

recomendáveis para o uso agrícola, sob pena de serem totalmente erodidas em poucos

anos. Tratam-se de terras ou paisagens com declives superiores a 45%, nas quais deve

ser estabelecida um cobertura vegetal que evite o seu arrastamento.

A fertilidade está na dependência, principalmente da disponibilidade de macro e

micronutrientes, incluindo também a presença ou ausência de certas substâncias tóxicas,

solúveis como alumínio e manganês, que diminuem a disponibilidade de alguns

minerais importantes para as plantas, bem como a presença ou ausência de sais solúveis,

especialmente sódio.

O índice de fertilidade é avaliado através da saturação de bases (V%), saturação

com alumínio (100*Al/(Al+S)), soma de bases trocáveis (S), capacidade de troca de

cátions (T), relação C/N, fósforo assimilável, saturação com sódio, condutividade

elétrica e pH. Esses dados são obtidos quando da análise de perfis de solo. Outras

indicações da fertilidade natural poderão ser obtidas através de observações da

profundidade efetiva do solo, das condições de drenagem, da atividade biológica, do

tipo de vegetação, do uso da terra, da qualidade da pastagem, do comportamento das

culturas, dos rendimentos, etc., que deverão auxiliar na determinação das condições

agrícolas das terras. Na avaliação desse fator são admitidos os seguintes graus de

limitação: nulo, ligeiro, moderado, forte e muito forte.

 Nulo – Esse grau refere-se a terras que possuem elevadas reservas de nutrientes

para as plantas, sem apresentar toxidez por sais solúveis, sódio trocável e outros
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elementos prejudiciais ao desenvolvimento das plantas. Praticamente não respondem à

adubação e apresentam ótimos rendimentos durante muitos anos, mesmo sendo de

culturas mais exigentes. Solos pertencentes a esse grau apresentam ao longo do perfil

mais de 80% de saturação de bases; soma de bases acima de 6mEq/100g de solo e são

livres de alumínio trocável (Al+3) na camada arável. A condutividade elétrica é menor

que 4 mmhos/cm a 25°C.

Ligeiro – Terras com boa reserva de nutrientes para as plantas, sem a presença

de toxidez por excesso de sais solúveis e sódio trocável, devendo apresentar saturação

de bases (V%) maior que 50%, saturação de alumínio menor que 30% e soma de bases

trocáveis (S) sempre acima de 3 mEq/100g de T.F.S.A. (Terra Fina Seca ao Ar). A

condutividade elétrica do extrato de saturação dever ser menor que 4mmhos/cm a 25°C

e a saturação de sódio inferior a 6%. As terras com essas características têm capacidade

de manter boas colheitas durante vários anos, com pequena exigência de fertilizantes

para manter seu estado nutricional.

Moderado - Terras com boa reserva de nutrientes para as plantas, referente a um

ou mais elementos, podendo conter sais tóxicos podendo afetar essas culturas. A

condutividade elétrica no solo pode situar-se entre 4 e 8 mmhos/cm 25°C e a saturação

de sódio entre 6 e 15%. Durante os primeiros anos de utilização agrícola, essas terras

permitem bons rendimentos, verificando-se, posteriormente (supostamente depois de

cinco anos), um rápido declínio na produtividade. Torna-se necessário a aplicação de

fertilizantes e corretivos após as primeiras safras.

Forte – Terras com reservas muito limitadas de um ou mais elementos

nutrientes, podendo conter sais tóxicos em quantidades tais que permitam apenas o

desenvolvimento de plantas com tolerância. Normalmente caracterizam-se pela baixa

soma de bases trocáveis (S), podendo estar a condutividade elétrica quase sempre entre

8 a 15 mmhos/cm a 25°C e saturação de sódio acima de 15%. Essas características se

refletem, desde o início da exploração agrícola,  em baixos rendimentos da maioria das

culturas e pastagens, devendo ser corrigida essa deficiência na fase inicial de sua

utilização.

Muito Forte - Terras mal providas de nutrientes, com remotas possibilidades de

serem exploradas com quaisquer tipos de utilização agrícola. Podendo ocorrer, nessas

terras, grandes quantidades de sais solúveis, chegando até formar desertos salinos.

Apenas plantas com muita tolerância conseguem adaptar-se a essas áreas. Podem incluir
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terras em que a condutividade elétrica seja maior que 15mmhos/cm a 25°C,

compreendendo solos salinos, sódicos e thiomórficos.

Aptidão a mecanização, referem-se às condições apresentadas pelas terras para o

uso de máquinas e implementos agrícolas. A extensão e forma das pendentes, condições

de drenagem, profundidade textura, tipo de argila, pedregosidade e rochosidade

superficial condicionam o uso ou não de mecanização. Este fator é relevante a o nível de

manejo C, ou seja, o mais avançado, no qual está previsto o uso de máquinas e

implementos nas diversas fases da operação agrícola.

Nulo – Terras que permitem, em qualquer época do ano,o emprego de todos os

tipos de máquinas e implementos agrícolas ordinariamente utilizados. São geralmente

de topografia plana com declividade inferior a 3%, não oferecendo impedimentos

relevantes à mecanização. O rendimento do trator (número de horas de trabalhos usadas

efetivamente) é superior a 90%.

Ligeiro – Terras que permitem, durante quase todo o ano, o emprego da maioria

das máquinas agrícolas. São quase sempre de relevo suavemente ondulado com

declividades de 3 a 8%. São terras profundas a moderadamente profundas, podendo

ocorrer em áreas de relevo mais suaves, apresentando, no entanto, outras limitações,

como textura muito arenosa ou muito argilosa, restrição de drenagem, pequena

profundidade, pedregosidade, sulcos de erosão, etc. O rendimento do trator deve estar

entre 75 a 90%.

Moderado – Terras que não permitem o emprego de máquinas ordinariamente

utilizadas durante todo o ano. Essas terras apresentam relevo ondulado com declividade

de 8 a 20% ou topografia mais suave, no caso de outros impedimentos ã mecanização

(pedregosidade, rochosidade, profundidade, textura muito arenosa ou muito argilosa do

tipo 2:1, grandes sulcos de erosão, drenagem imperfeita, etc.). O rendimento do trator

está entre 50 e 75%.

Forte – Terras que permitem apenas, em quase sua totalidade, o uso de

implementos de tração animal ou máquinas especiais. Caracterizam-se pelos declives

acentuados (20 a 45%) em relevo fortemente ondulado. Sulcos e voçorocas podem

constituir impedimentos ao uso de máquinas, bem como pedregosidade, rochosidade,

pequena profundidade, má drenagem, etc. O rendimento do trator é inferior a 50%.

Muito Forte – Terras que não permitem o uso de maquinaria, senso difícil até

mesmo o uso de implementos de tração animal. Normalmente são de topografia

montanhosa, com declives superiores a 45%, com impedimentos muito fortes devido à
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pedregosidade, rochosidade, profundidade ou problemas de drenagem. Convém

enfatizar que uma determinada área, do ponto de vista da mecanização, para ter

importância agrícola deve possuir dimensões mínimas de utilização capazes de propiciar

um bom rendimento ao trator.
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MATERIAIS E MÉTODOS

Para atender os objetivos propostos, utilizando o programa SPRING (Sistema de

Geoprocessamento de Imagens Georreferenciadas) foram digitalizados os mapas: Níveis

de exigência das terras para aplicação de práticas conservacionistas, Níveis de exigência

das terras para aplicação de fertilizantes e corretivos, Níveis de possibilidades das terras

para mecanização. A projeção adotada foi a Policônica e  o datum escolhido foi o

Hayford, uma vez que os mapas não trazem o datum e, nem a carta de solos de 1960, a

qual estes fazem referência. O fluxograma, modelo Geo-OMT, das atividades

desenvolvidas neste trabalho encontra-se no apêndice.

Após a digitalização executou-se as tarefas de edição: ajuste de nós e

poligonalização e em seguida foi inserida as classes a cada polígono. Os referidos

mapas encontram-se no apêndice deste documento.

A tabela (Municípios), objeto não espacial, ligada ao cadastral com 625

municípios – Malha Municipal - do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia) foi

transferida para a planilha eletrônica Excel, onde as seguintes operações forma feitas:

Gerou-se a coluna densidade de tratores por Km2, que é o numero de tratores

pela área do município, optou-se por esta divisão uma vez que a divisão do tratores pela

área agropecuária poderia levar a uma espacialização enganosa do dado a posteriori. Por

exemplo, o município de São Paulo apresentou uma densidade de 12 tratores/ Km2/área

agropecuária, uma vez que a sua área agropecuária é muito pequena. Este dado leva a

interpretação errônea, uma vez que o município é reconhecidamente industrial.

Gerou-se também a coluna (atributo) porcentagens de propriedades que aplicam

práticas conservacionistas, por município. Deve-se aqui ressaltar que, admitiu-se, neste

trabalho, que as propriedades tenham área similar. Já que o correto seria a

espacialização das áreas protegidas com práticas conservacionistas por município. Dado

que não existe no questionário do IBGE. Exemplificando a preocupação deste dado, um

município hipotético, de 100 propriedades agrícolas, com 98 pequenas que aplicam

práticas conservacionistas e duas grandes propriedades que não aplicam levariam a uma

espacialização enganosa.

Uma outra coluna (atributo) de porcentagem calculada foi a porcentagem de

propriedades que usam adubos e corretivos por município, dividindo-se o número de

propriedades que usam adubos e corretivos pelo total de propriedades. Admitiu-se
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novamente um tamanho homogêneo das propriedades, embora o dado mais correto seria

a quantidade (toneladas) de adubos e corretivos usados.

 A ultima coluna gerada foi a área percentual de pastagens do município,

dividindo-se a área de pastagem, pela área total do município.

Outra coluna, atributo, espacializado foi o valor da produção vegetal, que a soma

de toda a riqueza gerada pela agricultura.

Esta tabela (Objeto não espacial), foi importada para o programa Access e salva

o formato DBASE V.

No programa SPRING estas colunas foram espacializadas utilizando a

linguagem LEGAL (Linguagem Espacial para Geoprocessamento Algébrico)

(Câmara,1995), pelo comando Espacialize (objeto.”<atributo>”OnMap <cadastral>),

como no exemplo a seguir:

}

//Instanciacoes{
// Programa LEGAL para a Espacializacao de Atributo da Lista de Objetos

// Declaracao
Objeto O1 ("Municipios");
Cadastral C1 ("Malha_municipal_SP");
Numerico N1 ("Densidades
C1 = Recupere (Nome = "Municipios_SP");
N1 = Novo (Nome = "conserve", ResX = 500, ResY = 500, Escala = 500000,  Min =
0, Max = 100);

//Operacao
N1 = Espacialize (O1."DECO" OnMap C1);
}

A final desta operação tinha-se um mapa numérico para densidade de tratores,

porcentagem das propriedades que aplicam adubos e corretivos por município,

porcentagem das propriedades que aplicam práticas conservacionistas por município,

porcentagem da área de pasto por município e valor da produção vegetal por município.

No menu Painel de controle foi feito a consulta deste cadastra e obteve a divisão

em quatro quantis (quartil), para cada um desses atributos, para usar os valores no

fatiamento que seria realizado a posteriori. Optou-se pela consulta, uma vez que estes

valores são divididos na mesma freqüência. Um exemplo de programa em linguagem

LEGAL para se executar o fatiamento é ilustrado a seguir:
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Numerico entramnt ("Densidades");
Tematico fatiamnt ("DensidadesFatiadas");
Tabela TBvuln (Fatiamento);

//RECUPERA PI conserve

entramnt = Recupere (Nome = "conserve");

//CRIA PI TEMATICO

fatiamnt = Novo (Nome = "conserveFat", ResX=500, ResY=500, Escala = 500000);

//TABELA COM INTERVALOS DE CLASSE PARA FATIAMENTO

TBvuln = Novo ( CategoriaFim= "DensidadesFatiadas",
[0.0000,61.8257] : "D",
[61.8257,71.7647] : "C",
[71.7647,83.9552] : "B",
[83.9552,100.000] : "A");

//EXECUTA A OPERACAO

fatiamnt= Fatie (entramnt,TBvuln);
}

 Ao final desta operação tinha um mapa temático para os atributos densidade de

tratores, porcentagem das propriedades que aplicam adubos e corretivos por município,

porcentagem das propriedades que aplicam práticas conservacionistas por município,

porcentagem da área de pasto por município e valor da produção vegetal por município.

No apêndice deste trabalho encontram-se os referidos mapas citados.

Gerou-se então, os mapas de coerência de mecanização, coerência de adubação e

coerência de aplicação de práticas conservacionistas através da álgebra booleana,

cruzando-se os mapas temáticos da SUPLAN com os mapas temáticos gerados pelos

atributos do IBGE.

Os três programas em LEGAL utilizados para gerar estes mapas são ilustrados a

seguir:
{

//GERACAO  CRUZAMENTO ADUBACAO E CORRECAO TEMATICO A PARTIR DE NPK &
ultrafertilFat
//DECLARACOES

Tematico aduba ("DensidadesFatiadas");
Tematico CALCARIO ("FotopreNPK");
Tematico    coerencia    ("AvalFinalAdubo");

//RECUPERA PIs   NPK & ultrafertilFat

aduba = Recupere (Nome = "ultrafertilFat");
CALCARIO = Recupere (Nome = "NPK");

//CRIA PI TEMATICO DA CATEGORIA AVALFINALADUBO

coerencia = Novo (Nome = "Planta_Vicosa", ResX=500, ResY=500, Escala =
500000);
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//TABELA COM INTERVALOS DE CLASSES PARA FATIAMENTO

coerencia = Atribua
{

"Ocupacao Incoerente" : (aduba.Classe == "D" &&  CALCARIO.Classe == "Nulo")
||(aduba.Classe == "C" &&  CALCARIO.Classe == "Nulo") ||
(aduba.Classe == "B" &&  CALCARIO.Classe == "Nulo") ||
(aduba.Classe == "A" &&  CALCARIO.Classe == "Nulo"),

"Adubacao Correta" : (aduba.Classe == "A" &&  CALCARIO.Classe == "Muito Alto")
||
(aduba.Classe == "B" &&  CALCARIO.Classe == "Alto") ||
(aduba.Classe == "C" &&  CALCARIO.Classe == "Medio") ||
(aduba.Classe == "D" &&  CALCARIO.Classe == "Baixo"),

"Sobreadubacao" : (aduba.Classe == "A" &&  CALCARIO.Classe == "Alto") ||
(aduba.Classe == "A" &&  CALCARIO.Classe == "Medio") ||
(aduba.Classe == "A" &&  CALCARIO.Classe == "Baixo") ||
(aduba.Classe == "B" &&  CALCARIO.Classe == "Medio") ||
(aduba.Classe == "B" &&  CALCARIO.Classe == "Baixo") ||
(aduba.Classe == "C" &&  CALCARIO.Classe == "Baixo"),

"Subadubacao" : (aduba.Classe == "B" &&  CALCARIO.Classe == "Muito Alto") ||
(aduba.Classe == "C" &&  CALCARIO.Classe == "Muito Alto") ||
(aduba.Classe == "C" &&  CALCARIO.Classe == "Alto") ||
(aduba.Classe == "D" &&  CALCARIO.Classe == "Muito Alto") ||
(aduba.Classe == "D" &&  CALCARIO.Classe == "Alto") ||
(aduba.Classe == "D" &&  CALCARIO.Classe == "Medio")
};
}

{
//GERACAO  CRUZAMENTO CONSERVACAO TEMATICO A PARTIR DE Fotopevisao e
ConserveFat
//DECLARACOES

Tematico t1 ("DensidadesFatiadas");
Tematico er1 ("Fotoprevisao");
Tematico    coe1    ("AvalFinalConserve");

//RECUPERA PIs   sem_erosao & conserveFat

t1 = Recupere (Nome = "conserveFat");
er1 = Recupere (Nome = "sem_erosao");

//CRIA PI TEMATICO DA CATEGORIA COERENCIAS

coe1 = Novo (Nome = "segura_o_solo", ResX=500, ResY=500, Escala = 500000);

//REGRAS DE CRUZAMENTO PARA CONERVACAO DO SOLO
coe1 = Atribua
{
"Ocupacao Incoerente" : (t1.Classe == "D" &&  er1.Classe == "Nulo") ||
(t1.Classe == "C" &&  er1.Classe == "Nulo") ||
(t1.Classe == "B" &&  er1.Classe == "Nulo") ||
(t1.Classe == "A" &&  er1.Classe == "Nulo"),

"Manejo Adequado" : (t1.Classe == "A" &&  er1.Classe == "Muito Alto") ||
(t1.Classe == "A" &&  er1.Classe == "Alto") ||
(t1.Classe == "A" &&  er1.Classe == "Medio") ||
(t1.Classe == "A" &&  er1.Classe == "Baixo") ||
(t1.Classe == "B" &&  er1.Classe == "Alto") ||
(t1.Classe == "B" &&  er1.Classe == "Medio") ||
(t1.Classe == "B" &&  er1.Classe == "Baixo") ||
(t1.Classe == "C" &&  er1.Classe == "Medio") ||
(t1.Classe == "C" &&  er1.Classe == "Baixo") ||
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(t1.Classe == "D" &&  er1.Classe == "Baixo"),

"Manejo Inadequado" : (t1.Classe == "B" &&  er1.Classe == "Muito Alto") ||
(t1.Classe == "C" &&  er1.Classe == "Muito Alto") ||
(t1.Classe == "C" &&  er1.Classe == "Alto") ||
(t1.Classe == "D" &&  er1.Classe == "Muito Alto") ||
(t1.Classe == "D" &&  er1.Classe == "Alto") ||
(t1.Classe == "D" &&  er1.Classe == "Medio")

};
}

{

//GERACAO  CRUZAMENTO MECANIZACAO TEMATICO A PARTIR DE MF65x & ZadrugaFat
//DECLARACOES

Tematico pulveriza ("DensidadesFatiadas");
Tematico Arado ("MasseyFergunson");
Tematico    coerencia    ("AvalFinalTrator");

//RECUPERA PIs   sem_erosao & conserveFat

pulveriza = Recupere (Nome = "zadrugaFat");
Arado = Recupere (Nome = "MF65x");

//CRIA PI TEMATICO DA CATEGORIA COERENCIAS

coerencia = Novo (Nome = "Valmet4x4", ResX=500, ResY=500, Escala = 500000);

//TABELA COM INTERVALOS DE CLASSE PARA FATIAMENTO

coerencia = Atribua
{
"Ocupacao Incoerente" : (pulveriza.Classe == "D" &&  Arado.Classe == "Nulo")
||
(pulveriza.Classe == "C" &&  Arado.Classe == "Nulo") ||
(pulveriza.Classe == "B" &&  Arado.Classe == "Nulo") ||
(pulveriza.Classe == "A" &&  Arado.Classe == "Nulo"),

"Mecanizacao Ideal" :(pulveriza.Classe == "A" &&  Arado.Classe == "Alto") ||
(pulveriza.Classe == "B" &&  Arado.Classe == "Medio") ||
(pulveriza.Classe == "C" &&  Arado.Classe == "Baixo") ||
(pulveriza.Classe == "D" &&  Arado.Classe == "Muito Baixo"),

"Sobremecanizacao" : (pulveriza.Classe == "A" &&  Arado.Classe ==
"Medio") ||
(pulveriza.Classe == "A" &&  Arado.Classe == "Baixo") ||
(pulveriza.Classe == "A" &&  Arado.Classe == "Muito Baixo") ||
(pulveriza.Classe == "B" &&  Arado.Classe == "Baixo") ||
(pulveriza.Classe == "B" &&  Arado.Classe == "Muito Baixo") ||
(pulveriza.Classe == "C" &&  Arado.Classe == "Muito Baixo"),

"Submecanizacao" : (pulveriza.Classe == "B" &&  Arado.Classe == "Alto") ||
(pulveriza.Classe == "C" &&  Arado.Classe == "Alto") ||
(pulveriza.Classe == "C" &&  Arado.Classe == "Medio") ||
(pulveriza.Classe == "D" &&  Arado.Classe == "Alto") ||
(pulveriza.Classe == "D" &&  Arado.Classe == "Medio") ||
(pulveriza.Classe == "D" &&  Arado.Classe == "Baixo")

};
}
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A partir dos mapas temáticos elaborados pela SUPLAN, realizou-se a operação

de ponderação atribuindo-se notas de 1 a 5 paras as classes dos três mapas: Níveis de

exigência das terras para aplicação de práticas conservacionistas, Níveis de exigência

das terras para aplicação de fertilizantes e corretivos, Níveis de possibilidades das terras

para mecanização.

A classe pertencente a serra do Mar, sempre recebeu nota 1 por ser uma área

desaconselhada a qualquer forma de agricultura. O melhor tipo de solo, a área mais apta

a mecanização e a área de pouca exigência a práticas conservacionistas receberam nota

5. As notas foram sempre menores para as respectivas classes inferiores.

De posse desses três PI’s numéricos gerou-se o mapa de aptidão dos solos do

estado de São Paulo pelo método AHP (Processo Analítico Hierárquico), onde os peso

das categorias (PI’s)  são ilustrados à seguir:

Fotoprevisão# 3 Algo Melhor Massey Fergunson#
FotopreNPK# 7 Muito Melhor Fotoprevião#
FotopreNPK# 9 Absolutamente Melhor MasseyFergunson#

Ressalta-se aqui, a decisão da nota para a categoria “fertilidade de

solos”(FotopreNPK) ter sido muito superior as outras duas: “mecanização” e “práticas

conservacionistas”, uma vez que o item fertilidade é muito importante, uma vez que o

produtor tem uma despesa a menos a cada ano (compra de insumos) e uma possibilidade

de lucro e capitalização maior. Como exemplo cito a usina Santa Eliza, município de

Araras (SP), em solos de alta fertilidade; o primeiro corte de cana-de-açúcar produz 120

ton/ha decrescendo até 80 ton./ha  8  anos (e oito cortes) depois.

 O item mecanização recebeu a menor nota, uma vez que o problema é o

rendimento do trator a diferentes tipos de solos, rendimento abaixo de 100% para as

mais variadas classes (vide fundamentação), mais não é um fator de grande

impedimento a agricultura. Deve-se ressaltar que o trabalho da SUPLAN considerou

três níveis de manejo:

Nível de Manejo A. Baseado em práticas que refletem um baixo nível

tecnológico. Praticamente não há aplicação de capital para manejo, melhoramento e

conservação das condições das terras e das lavoras. As práticas agrícolas dependem do

trabalho braçal, podendo ser utilizada alguma tração animal, com implementos agrícolas

simples.
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Nível de Manejo B. Baseado em práticas agrícolas que refletem um nível

tecnológico médio. Caracteriza-se pela modesta aplicação de capital e resultados de

pesquisas para manejo, melhoramento e conservação das condições das terras e das

lavouras. As práticas agrícolas podem ser condicionadas principalmente à tração animal.

Nível de Manejo C. Baseado em práticas agrícolas que refletem um alto nível

tecnológico. Caracteriza-se pela aplicação intensiva de capital e resultados de pesquisa

para manejo, melhoramento e conservação das condições das terras e das lavouras. A

motomecanização está presente nas diversas fases da operação agrícola.

Sendo, portanto apenas no nível de manejo C restringente a motomecanização.

Após a realização da operação AHP, com a razão de consistência de 0,069 a

equação resultante para o PI numérico Aptidão foi:

Aptidão = 0.149*”necessidade de práticas conservacionistas” + 0.066*”possibilidade
de mecanização”+ 0.785*”necessidade de fertilização”

Após a geração desse PI numérico – Aptidão –executou-se a operação Média

Zonal, o1."MAQ_COLH" = MediaZonal (n1, o1 OnMap c1);em programação LEGAL

para a obtenção do valor médio de aptidão por município. O programa em linguagem

LEGAL é exibido abaixo:
{
//Media zonal para os municipios de SP do PI AHPtidao

//Declaracoes

Objeto o1 ("Municipios");
Cadastral c1 ("Malha_municipal_SP");
Numerico n1 ("Aptidao#");

//Instanciacoes

c1 = Recupere (Nome = "Municipios_SP");
n1 = Recupere (Nome = "AHPtidao#");

//Operacao

o1."MAQ_COLH" = MediaZonal (n1, o1 OnMap c1);
}

De posse desse atributo de objeto realizou o fatiamento dos valore em quartis,

deve-se ressaltar que após a consulta dos valores o intervalo de 0 a 1 foi fixado para

exclusão da região do estado referente a serra do Mar, cuja prática agrícola é

desaconselhável.
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Após o fatiamento cruzou-se, através de álgebra booleana o Mapa de Aptidão

com o Mapa de Valor da Produção Vegetal, para se obter o mapa de coerência de

aptidão e produção. O Programa em LEGAl é ilustrado abaixo:
{

//GERACAO  CRUZAMENTO APTIDAO versus RIQUEZA VEGETAL $
//DECLARACOES

Tematico a2 ("AptidaoFat");
Tematico D2 ("DensidadesFatiadas");
Tematico    coerencia    ("AvalFinalAptRiqueza");

//RECUPERA PIs   ClassesAptidao & riquezavegetalFat

a2 = Recupere (Nome = "ClassesAptidao");
D2 = Recupere (Nome = "riquezavegetal$Fat");

//CRIA PI TEMATICO DA CATEGORIA COERENCIAS

coerencia = Novo (Nome = "Aptidao&$$", ResX=500, ResY=500, Escala = 500000);

//TABELA COM INTERVALOS DE CLASSE PARA FATIAMENTO

coerencia = Atribua
{
"Ocupacao Incoerente" : (D2.Classe == "A" &&  a2.Classe == "Nulo") ||
(D2.Classe == "B" &&  a2.Classe == "Nulo") ||
(D2.Classe == "C" &&  a2.Classe == "Nulo") ||
(D2.Classe == "D" &&  a2.Classe == "Nulo"),

"Producao Coerente" : (D2.Classe == "A" &&  a2.Classe == "Muito Alto") ||
(D2.Classe == "B" &&  a2.Classe == "Alto") ||
(D2.Classe == "C" &&  a2.Classe == "Medio") ||
(D2.Classe == "D" &&  a2.Classe == "Baixo"),

"Acima do Previsto" : (D2.Classe == "A" &&  a2.Classe == "Alto") ||
(D2.Classe == "A" &&  a2.Classe == "Medio") ||
(D2.Classe == "A" &&  a2.Classe == "Baixo") ||
(D2.Classe == "B" &&  a2.Classe == "Medio") ||
(D2.Classe == "B" &&  a2.Classe == "Baixo") ||
(D2.Classe == "C" &&  a2.Classe == "Baixo"),

"Desperdicio da Aptidao": (D2.Classe == "B" &&  a2.Classe == "Muito Alto") ||
(D2.Classe == "C" &&  a2.Classe == "Muito Alto") ||
(D2.Classe == "D" &&  a2.Classe == "Muito Alto") ||
(D2.Classe == "C" &&  a2.Classe == "Alto") ||
(D2.Classe == "D" &&  a2.Classe == "Alto") ||
(D2.Classe == "D" &&  a2.Classe == "Medio")

};
}

Após uma análise visual no mapa final fez-se uma consulta aos atributos de

objetos e observo-se que as áreas com desperdício de aptidão, correspondiam com as

áreas de maior concentração de pastagens. E decidiu-se pela espacialização deste

atributo e executar a tabulação cruzada do menu do SPRING.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os mapas de Coerência do uso de tratores de acordo com o previsto,

coerência de aplicação de práticas conservacionistas de acordo com o previsto, e

coerência da aplicação de adubos e corretivos de acordo com a previsão estão

anexados no apêndice.

Para o mapa de coerência de aplicação de adubos e corretivos de acordo

com a previsão, de maneira geral, na grande mancha verde observa-se que os

solos são adubados, ás vezes, além da necessidade. Porém, deve-se ressaltar que

o mapa de exigência de adubos e fertilizantes feito pela SUPLAN, teve como

base o mapa de solos de 1960. Devemos lembrar que a fertilidade dos solos não

é inesgotável. Outro fator a ser considerado como vermos a seguir, é que a

sobreadubação ocorre em área de maior atividade agrícola, o que leva a uma

exaustão acelerada do solo. Portanto, a adubação verde, incorporação de esterco,

aplicação de tortas diversas, calagem,adubação com macro e micro nutrientes,

rotação de culturas. Deve-se aqui lembrar da prática da fertirrigacão, aonde o

subproduto do álcool –vinhoto (vinhaça) – que contem grande quantidade de

potássio, é aspergido nos solos fazendo o papel duplo de fertilização e irrigação.

O vinhoto, altamente poluidor, era, anteriormente, jogado nos rios; produz-se de

13 a 14 litros de vinhoto para cada litro de álcool.

Na grande mancha verde claro, observa-se uma adubação coerente com o

previsto. Na mancha azulada predominante no Sul e Sudeste do estado observa-

se uma adubação inferior a prevista. Surpreendentemente veremos, que nesta

região, o valor da produção vegetal é acima do esperado, o que sugere que outros

fatores devam ser analisados.

Para o mapa de coerência de aplicação de práticas conservacionistas de

acordo com o previsto, vemos que grande parte do estado, área verde, existe

aplicação de conservação dos solos, como: aração mínima, enleiramento de

restos culturais em nível, culturas em faixas, terraços de e base larga e estreita e

pastoreiro controlado.

Para o mapa de coerência do uso de tratores de acordo com o previsto,

vemos que grande parte do estado esta submecanizada, porém, deve-se ressaltar

que foi utilizado neste trabalho a  faixa de 1,02 a 8,7 tratores (quartil), por

quilômetro quadrado como ideal as áreas prevista como altamente favoráveis a
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mecanização (SUPLAN). Este número pode levar a uma interpretação errônea,

já que alta densidade de máquinas ocorrem na área de Ribeirão Preto (cultura da

cana de açúcar), sendo, talvez, um patamar muito elevado para o restante do

estado.

Nas áreas de sobremecanicazação (azul), vemos uma densidade de

tratores acima do esperado, mas o impedimento à mecanização somente é

considerado relevante ao nível de manejo C. os graus de limitação atribuídos às

terras, em condições naturais, tem por termo de referência o emprego de

máquinas motorizadas nas diversas fases da produção agrícola. A maior parte

dos obstáculos à mecanização tem caráter permanente ou apresenta tão difícil

remoção que se torna economicamente inviável o seu melhoramento. No entanto

algumas práticas, ainda que dispendiosas, podem ser realizadas em benefício do

rendimento das máquinas, como é o caso da construção de estradas, drenagem

do terreno, remoção de pedras e sistematização do terreno.

 Quanto o mapa de aptidão, somente a região de Ribeirão Preto e alguns

pontos isolados do estado como, áreas próximas ao rio Grande, rio Paraná , rio

Paranapanema entre outras, tiveram nota 5. Embora com o fatiamento esta classe

foi ampliada (notas de 4,0215 a 5,000). Vemos que grande parte dão estado esta

classificado com aptidão alta e muito alta. E ficando a maior parte do Sul, Vale

do Ribeira e Vale do Paraíba com aptidão baixa.

Quanto ao mapa:  Produção agrícola de acordo com a aptidão observa-se

que na grande mancha  verde escura uma produção acima da aptidão como visto,

anteriormente, principalmente para a região sul do estado que aplicam pouca

adubação. Portanto, como sugerido anteriormente, outros fatores devem

analisados. Na grande mancha azul a oeste do estado observa-se uma produção

abaixo da aptidão. Cruzando este dado (PI) com o PI densidade de área de

pastagem, observa-se que 58% da área de desperdício da aptidão (3689250 ha),

encontram-se concentradas em municípios com elevada concentração de

pastagens. Como pode ser observado na tabela abaixo:
Área em hectares Background A B C D
Background 0 0 0 0 0
Produção Coerente 0 1552375 2020200 2316600 1909650
Acima do Previsto 0 704975 3221925 4042525 1813850
Desperdício da Aptidão 0 3689250 1808275 458625 395550
Ocupação Incoerente 0 4050 73800 300550 53641225
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Embora para as áreas com desperdício da aptidão esteja sendo analisado o Valor

da Produção  Vegetal deve-se lembrar que existe o Valor da Produção a Animal, mas

segundo o IBGE 73% do valor da produção total (animal e vegetal), é de origem

vegetal; considerando que no valor da produção animal a suinocultura e a avicultura

estão adicionados. As terras ao oeste do estado poderiam ser melhores utilizadas. Na

região de Ribeirão Preto, existe também uma grande criação de bovinos de corte

confinados nas usinas de álcool e açúcar utilizando do bagaço da cana como volumoso e

recebendo suplemento de concentrados (pe. Bagaço de soja, que após a extração do

óleo, é utilizada como alimento pelo valor proteico). A espacialização destes dados:

Efetivos de Bovino e Densidade de Bovinos encontram-se no catálogo do IBGE (1998).
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CONCLUSÕES

Como dito anteriormente seria necessário, para uma melhor análise, a área de

cada propriedade com uso de conservação agrícola, assim como quanto a adubação,

onde o correto seria a área e se possível a quantidade (toneladas) aplicadas.

A classe de densidade de tratores adotada pode ter sido elevada (região de

Ribeirão Preto), o que levou a uma interpretação da área submecanizada muito grande.

Observa-se que a distribuição maior de tratores dá-se em regiões de maiores atividades

agrícolas, possivelmente em solos argilosos aonde o rendimento do tratores ficaria, por

exemplo, entre 75 e 90% (Alto), recebendo a classe (legenda) sobremecanização.

Observa-se que grande parte do estado utiliza práticas conservacionista aonde é

realmente necessário, embora algumas regiões esta prática precisa ser implementada.

Quanto ao mapa de Produção Agrícola versus Aptidão; a área com produção

acima do previsto tem que ser analisada levando-se em conta outras variáveis, como

fruticultura. Pelo censo do IBGE o percentual de propriedades que usam adubos nesta

área é baixo.

Quanto a área que desperdiça aptidão, vemos que é muito coerente com as áreas

de pastagens, possivelmente criações extensivas de baixa tecnologia.
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