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1. Resumo
O presente trabalho refere-se ao Estágio Profissionalizante, matéria oferecida ao curso de
Engenharia Agronômica, cursado no Departamento de Economia Administração e Sociologia
ESALQ/USP. O objetivo inicial do trabalho era aplicar técnicas de Geoprocessamento com a
finalidade de se elaborar um Sistema de Informações Geográficas (SIG) referente à Agricultura
Familiar do município de Piracicaba que forneceria informações relevantes para as tomadas de
decisão da Casa do Produtor Rural da ESALQ, inaugurada em junho de 2005. Com o decorrer do
trabalho foi elaborado um plano piloto para conduzir a confecção do sistema em questão. O
sistema ainda não foi concluído.
O trabalho resultou em alguns produtos, dos quais os principais foram: revisão bibliográfica
da agricultura familiar e de sua importância; organização dos dados necessários para a
implantação do SIG em questão e; elaboração de um Plano Piloto que pode servir de modelo para
a confecção do SIG referente ao município inteiro.

2. Contextualização
2.1. Sobre a Área Rural do município de Piracicaba
Segundo o último censo agropecuário realizado no Brasil pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) em 1995/6, a área de produção rural do município de Piracicaba é
de 86.762 ha. Esse espaço é dividido entre 977 imóveis rurais, dos quais 658 são de organização
familiar (segundo os critérios do IBGE) e 319 de organização patronal.
Piracicaba é hoje uma cidade que exerce grande atração populacional sobre municípios
vizinhos, possuindo uma expansão urbana não controlada. As instituições de governo devem se
alertar para um planejamento da ocupação urbana e rural do município, para que a população não
se distribua tão desigualmente no território, dificultando a logística e os atendimentos sociais à
comunidade.
Piracicaba possui um bom posicionamento no cenário agrícola nacional devido ao grande
tamanho do município e ao elevado índice de ocupação de seu território rural com produção
agrícola. As principais ocupações do solo do município são a cana-de-açúcar e a pastagem.
O Atlas Rural de Piracicaba 2004, desenvolvido pelo Departamento de Solos e Nutrição de
Plantas da ESALQ/USP, define a área rural como aquela em que ainda não houve a consolidação
urbana (construção de edificações e arruamentos). O projeto acusa a área rural total do município
composta por 45,5% (63.371 ha) de cana-de-açúcar; 25% (34.967 ha) de pastagem; 10% de
floresta remanescente; 9,5% de área em regeneração; 0,5% de floresta exótica; 6% de área
urbana; 3% de água e; 0,5% de outros.
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2.2. Sobre a Agricultura Familiar
2.2.1. Definição de Agricultura Familiar
Para o desenvolvimento do trabalho foi feita uma revisão de literatura sobre o que é a
agricultura familiar e o porquê se trabalhar com esse enfoque. Nesse subitem estão descritas
algumas definições de Agricultura Familiar e qual foi escolhida para conduzir o trabalho.
O debate sobre a agricultura familiar é relativamente recente no Brasil. A parceria entre a
Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) e o Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA) separa os agricultores em duas categorias: “patronal” e
“familiar”. A produção patronal é caracterizada pela separação entre a gestão e o trabalho, pelo
uso predominante do trabalho assalariado, pela organização descentralizada, pela ênfase na
especialização produtiva e em práticas agrícolas padronizáveis, e pela adoção de tecnologias
dirigidas à eliminação das decisões “de momento”. Já o modelo familiar se caracteriza pela gestão
do processo produtivo conduzido pelos proprietários, pela utilização de trabalho assalariado em
caráter complementar, pela ênfase na diversificação produtiva e na durabilidade dos recursos, pela
tomada de decisões imediatas, ligadas ao alto grau de previsibilidade do processo produtivo.
Algumas definições institucionais do termo “agricultura familiar” estão descritas abaixo:
- Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO): os agricultores
familiares são aqueles com até um empregado permanente;
- Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais (CONTAG) considera como familiares
todos os agricultores que trabalham em menos de quatro módulos fiscais e que não contratem
mão-de-obra permanente;
- Ministério da Agricultura - PRONAF considerou como familiares todos os agricultores que
contratavam até dois empregados permanentes e detinham área inferior a quatro módulos fiscais;
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) considera como familiares aqueles
estabelecimentos que atendiam, simultaneamente, às seguintes condições: a direção dos
trabalhos do estabelecimento era exercida pelo produtor; o trabalho familiar (tempo de trabalho)
era superior ao trabalho contratado.
Outras definições com finalidades acadêmicas são mais subjetivas, não especificando
critérios quantitativos, mas sim qualitativos.
Lamarche (1993) define a agricultura familiar como
“uma unidade de produção agrícola onde propriedade e trabalho estão intimamente ligados
à família. A interdependência desses três fatores no funcionamento da exploração engendra
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necessariamente noções mais abstratas e complexas, tais como a transmissão do patrimônio e da
exploração”.
Para Jacob Padovezi (2004), a agricultura familiar possui elementos fundamentais: “é
praticada por uma família que trabalha na terra com autonomia para as tomadas de decisão, sendo
que sua produção tende a ser diversificada”.
O projeto “Casa do Produtor Rural da ESALQ” entende o agricultor familiar como “aquele
que explora parcela de terra na condição de proprietário, assentado, posseiro, arrendatário ou
parceiro, e atende simultaneamente aos seguintes quesitos: utiliza mão de obra familiar, podendo
ter, em caráter complementar, até dois empregados permanentes e contar com a ajuda de
terceiros, quando a natureza sazonal da atividade agropecuária o exigir; não detenha, a qualquer
título, área superior a quatro módulos fiscais, quantificados segundo a legislação em vigor; tenha
no mínimo, 80% da renda bruta anual originada da exploração agropecuária, pesqueira e/ou
extrativa; resida na propriedade ou em aglomerado rural ou urbano próximo”.
O importante é que os atributos básicos gestão, propriedade e trabalho familiar estão
presentes em todas as definições descritas.
No presente trabalho, para fins práticos, foi adotada uma definição de agricultura familiar
que atende alguns critérios da Casa do Produtor Rural, que esteja de acordo com a realidade do
município de Piracicaba e, que seja passível de análise no banco de dados adquirido.
O trabalho definiu o produtor rural com caráter familiar se este possui as seguintes
características:
- área com até 4 módulos fiscais (40 ha para o município de Piracicaba);
- até 2 empregados permanentes;
- não é monocultor de cana ou pecuária (ou outro).

2.2.2. A importância da Agricultura Familiar no cenário nacional
O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e o Fundo das Nações
Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) apresentaram dados que revelam que
aproximadamente 85% do total de propriedades rurais do país pertencem a grupos familiares. São
13,8 milhões de pessoas que têm na atividade agrícola praticamente sua única alternativa de vida,
em cerca de 4,1 milhões de estabelecimentos familiares, o que corresponde a 77% da população
ocupada na agricultura.
Cerca de 60% dos alimentos consumidos pela população brasileira vêm desse tipo de
produção rural e quase 40% do Valor Bruto da Produção Agropecuária são produzidos por
agricultores familiares (Toscano, 2003).
O gráfico 1 ilustra a freqüência dos diferentes tamanhos de propriedades no Brasil.
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O gráfico 2 mostra qual é o valor bruto produzido pela agricultura familiar de alguns
produtos.
Figura 1: Gráfico 1 - Porcentagem de estabelecimento e área segundo grupos de área total
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Figura 2: Gráfico 2 – Brasil – Perc. do VBP de produtos selecionados produzido nos estab. familiares

Fonte: (Bittencourt & Di Sabbato, 2000).
Vale a pena ressaltar que todos os países desenvolvidos têm na agricultura familiar um
sustentáculo do seu dinamismo econômico e de uma saudável distribuição da riqueza nacional.
Todos eles, em algum momento da história, promoveram a reforma agrária e a valorização da
agricultura familiar. Para se ter uma idéia, a ocupação histórica do território dos Estados Unidos foi
na unidade entre gestão e trabalho e a agricultura foi inteiramente baseada na estrutura familiar
(Toscano, 2003).
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Outro importante aspecto da agricultura familiar a ser observado é que a renda total por
hectare por ano dos estabelecimentos com este perfil chega a ser mais de 200% superior a renda
dos estabelecimentos patronais.
O gráfico 3 ilustra como a agricultura familiar, em todas as regiões brasileiras, apresenta
uma maior renda total por hectare por ano, comparativamente à agricultura patronal.

Figura 3: Gráfico 3 - Renda total/ha/ano dos estabelecimentos familiares e patronais

R$/ha/ano

241

129
85

70
37

NE

48

25

CO

99

104

51

44
12

N

SE

S

Familiar
Patronal

BR

Fonte: (Bittencourt & Di Sabbato, 2000).

2.2.3. A assistência técnica na agricultura familiar
A importância da agricultura familiar é inegável tanto no âmbito social quanto econômico e
ambiental, devido à sua extensa área, renda e alimentos produzidos, e número de pessoas
envolvidas. Apesar disso, são poucos os agricultores familiares que possuem acesso à assistência
técnica ou estão envolvidos em projetos e programas de geração de tecnologia e conhecimento.
A tabela 1 ilustra a porcentagem de estabelecimentos familiares que tem acesso e que
utiliza assistência técnica. Nota-se que na região Sul, onde existe a maior porcentagem de
estabelecimentos que utiliza a assistência técnica, é também a região na qual há maior renda por
hectare por ano, chegando a ter renda quase 5 vezes maior do que a região do Norte, onde a
assistência técnica para agricultura familiar é pouca.
A porcentagem de estabelecimentos familiares que utilizam assistência técnica no Sudeste
é muito pequena (apenas 22,7%). Há diversos motivos para que isso ocorra, dentre dos quais
pode-se citar a menor renda dos agricultores familiares comparativamente aos patronais e
escassez de programas de extensão rural e de profissionais especializados na área.
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Figura 4: Tabela da utilização de assistência técnica por agricultores familiares
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Fonte: (Bittencourt & Di Sabbato, 2000).

A agricultura familiar implica em uma nova concepção de desenvolvimento a ser participada
por todos os atores envolvidos na sua implementação, ou seja, as instituições públicas e privadas,
os técnicos e os trabalhadores rurais, como principais interessados no seu êxito.
Quanto às instituições, requer-se a construção de novos espaços, onde sejam afirmadas
prioridades até então não praticadas, e o delineamento e implementação de instrumentos
adequados à dinamização das áreas incorporadas ao processo.

2.3. Sobre o projeto “Casa do Produtor Rural na ESALQ”
O projeto da “Casa do Produtor Rural na ESALQ” foi implantado com o objetivo de
“implantar no município de Piracicaba, no “campus” da ESALQ/USP, um centro de atendimento ao
produtor rural, como modelo alternativo de assistência técnica e extensão rural, diretamente ligado
à pesquisa e ao ensino, que possibilite o desenvolvimento e a capacitação dos produtores rurais
familiares de maneira sustentável, gerando emprego, renda e qualidade de vida no campo.”
(Barbosa, 2004).
O projeto terá um papel importante na geração de difusão de conhecimentos e novas
práticas para o agronegócio familiar, bem como na formação de profissionais com o perfil
adequado para atuação junto à agricultura familiar.
A Instituição proponente do projeto é a OSCIP Piracicaba 2010 – realizando o futuro, e
será sediada no prédio da antiga biblioteca da ESALQ. A Casa terá pelo menos dois técnicos de
plantão, que vão atender os produtores rurais.
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2.4. Sobre os Sistemas de Informações Geográficas
Existem inúmeras definições do termo “Sistemas de Informação Geográfica” (SIG). Uma
definição que abrange com amplitude as diversas aplicações de SIG´s é a adotada por Filho et al.
(2004):
SIG: “Conjunto de programas, equipamentos, metodologias, dados e pessoas (usuário),
perfeitamente integrados, de forma a tornar possível a coleta, o armazenamento, o processamento
e a análise de dados georreferenciados, bem como a produção de informação derivada de sua
aplicação”.
Em outras palavras os SIG’s são sistemas que permitem integrar dados espaciais e não
espaciais de forma a cruzar dados e fornecer informações de interesse do usuário. O SIG
apresentado nesse trabalho tem como objetivo fornecer informações referentes a dados da
agricultura familiar do município de Piracicaba.

2.5. Sobre o software SPRING e sobre o INPE
2.5.1. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) nasceu da vontade de fazer com que o
País participasse da conquista do espaço iniciado nos anos 50.
Em 03 de agosto de 1961, o Presidente da República, Jânio Quadros, assinou um decreto
criando o Grupo de Organização da Comissão Nacional de Atividades Espaciais (GOCNAE),
subordinado ao Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq), que foi o embrião do atual Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).
A CNAE, como passou a ser conhecida a Instituição que mais tarde deu origem ao INPE,
iniciou suas atividades com atribuições que incluíam coordenação, estímulo e apoio aos trabalhos
e estudos relacionados ao espaço, a formação de um núcleo de pesquisadores capacitados para
desenvolverem projetos de pesquisas espaciais e o estabelecimento da cooperação com nações
mais adiantadas.
No dia 22 de abril de 1971, mediante a extinção da GOCNAE, foi criado oficialmente, o
Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE), subordinado diretamente ao CNPq. O decreto de criação
do INPE definia o Instituto como o principal órgão de execução civil para o desenvolvimento das
pesquisas espaciais, sob a orientação da Comissão Brasileira de Atividades Espaciais (COBAE),
órgão de assessoramento da Presidência da República.
O INPE tem como missão contribuir para que a sociedade brasileira possa usufruir os
benefícios propiciados pelo contínuo desenvolvimento do setor espacial.
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O INPE tem por finalidade promover e executar estudos, pesquisas científicas,
desenvolvimento tecnológico e capacitação de recursos humanos, nos campos da Ciência
Espacial e da Atmosfera, das Aplicações Espaciais, da Meteorologia e da Engenharia e Tecnologia
Espacial.
“... As atividades atualmente desenvolvidas pelo INPE buscam demonstrar que a utilização
da ciência e da tecnologia espacial, pode influir na qualidade de vida da população brasileira e no
desenvolvimento do País...”

2.5.2. O Sistema de Processamento de Informações
Georreferenciadas (SPRING)
O presente trabalho teve como objetivo geral, a implantação de um Sistema de Informação
Geográfica (SIG). A ferramenta utilizada para se alcançar tal propósito foi o software Spring 4.1
(Sistema de Processamento de Informações Georreferenciadas). O SPRING é um SIG com
funções de processamento de imagens, análise espacial, modelagem numérica de terreno e
consulta a bancos de dados espaciais. Essa ferramenta foi desenvolvida pelo INPE (Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais) e tem como principais objetivos:
•

Integrar as tecnologias de Sensoriamento Remoto e Sistemas de Informação

Geográfica.
•

Utilizar modelo de dados orientado-a-objetos, que melhor reflete a metodologia de

trabalho de estudos ambientais e cadastrais.
•

Fornecer ao usuário um ambiente interativo para visualizar, manipular e editar

imagens e dados geográficos.
O sistema SPRING é um banco de dados geográfico, para ambientes UNIX e Windows com
as seguintes características:
•

“Opera como um banco de dados geográfico sem fronteiras e suporá grande volume

de dados, mantendo a identidade dos objetos geográficos ao longo de todo o banco;
•

Administra tanto dados vetoriais como dados matriciais (“raster”), e realiza a

integração de dados de Sensoriamento Remoto num SIG;
•

Promove um ambiente de trabalho amigável e poderoso, através da combinação de

menus e janelas com uma linguagem espacial facilmente programável pelo usuário (LEGAL
– Linguagem Espaço-Geográfica baseada em álgebra);
•

Consegue escalonabilidade completa, isto é, capa de operar em toda sua

funcionalidade em ambientes que variem desde microcomputadores a estações de trabalho
RISC de alto desempenho;

13

•

Possui uma base de dados única, ou seja, a estrutura de dados é a mesma quando

o usuário trabalha em um micro computador (IBM-PC) e em uma máquina RISC (estações
de trabalho UNIX), não havendo necessidade alguma de conversão de dados;
•

É um software de domínio público (gratuito) podendo ser adquirido pela Internet

(“http://www.dpi.inpe.br/spring”), bastando se cadastrar na própria “home-page”.”
O sistema SPRING constitui-se de três aplicativos ou programas executáveis:
•

O “Impima” – utilizado para leitura de imagens e conversão para o formato GRIB;

•

O “Spring” – programa principal do sistema onde serão modelados e processados

os dados;
•

O “Scarta” – este programa permite a elaboração de cartas a partir de dados

previamente tratados no programa “Spring”.

2.6.

Sobre o Levantamento Censitário de Unidades de

Produção Agropecuária do Estado de São Paulo (LUPA)
O projeto LUPA (Projeto de Levantamento Censitário de Unidades de Produção
Agropecuária do Estado de São Paulo) é resultado da discussão de se realizar o cadastramento ou
levantamento censitário das unidades de produção agrícola do Estado, feita por técnicos dos
órgãos Secretaria da Agricultura e Abastecimento (SAA), Coordenadoria de Assistência Técnica
Integral (CATI) e Instituto de Economia Agrícola (IEA).
O Projeto LUPA é amparado pela Lei 8.510 de 29-12-93, que tornou inadiável o
levantamento censitário com o objetivo de se obterem os dados sobre área cultivada prevista na
lei.
A Secretaria de Agricultura e Abastecimento, após a aprovação da referida lei, possuía a
obrigatoriedade de determinar o valor da área cultivada por município. Nessa ocasião existiam três
alternativas de levantamento de dados que poderiam ser utilizados. A primeira opção era utilizar os
dados do chamado Levantamento Subjetivo, realizado pelo IEA e pela CATI. Porém os dados em
questão possuem caráter subjetivo e possuem outra finalidade.
As demais alternativas eram o Censo Agropecuário (CAP), realizado a cada cinco anos até
1985, e o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, ambos da Fundação Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE).
O segundo apresenta os mesmos problemas do Levantamento Subjetivo IEA-CATI. Já o
CAP eram dados desatualizados, sendo o último censo publicado em 1991.
Por essas razões a SAA resolveu realizar o seu próprio levantamento censitário.
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“O objetivo geral do projeto LUPA é coletar, organizar, analisar e manter disponível a todos
os interessados, no menor intervalo de tempo possível, dados gerais e particulares sobre a
agricultura do Estado de São Paulo, de forma dinâmica, sistemática, atualizável, regionalizada,
com boa qualidade estatística e organizados de forma facilmente recuperável”.
É objetivo específico deste Projeto obter dados estatísticos e censitários que possam:
a) atender à Lei 8.510, servindo, inclusive, de base para levantamentos amostrais, ou para
a atualização do cadastro por amostragem, em anos futuros;
b) servir de base para planejamento macroeconômico e orientação microeconômica do
trabalho da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA);
c) servir de base para levantamentos amostrais de estatísticas da SAA;
d) servir de base para planejamento de atividades da CATI e para a formação de um
protocolo de informação nas Casas de Agricultura;
e) servir de base para levantamentos amostrais de projetos de pesquisa científica e projeto
técnicos dos diversos órgãos da SAA.
f) facilitar a comunicação entre a SAA e os produtores rurais (mala direta), e;
g) servir de base de dados, de base de levantamentos amostrais e de base para mala
direta de outras instituições (universidades, empresas etc.), mediante remuneração quando
couber.
O LUPA foi escolhido para compor o banco de dados do projeto em questão por possuir
algumas características:
•

não possui caráter subjetivo, sendo realizado por técnicos especializados da CATI;

•

serem dados prontamente disponíveis para consulta no formato utilizado pelo Microsoft

Access;
•

possui a pretensão de ser constantemente atualizado, apesar da última publicação
datar de 1995;

•

são dados basicamente de caráter técnicos, contemplando os objetivos do trabalho.

2.7. Sobre o Atlas Rural
O Atlas Rural de Piracicaba 2004 é um trabalho que foi desenvolvido no Departamento de
Solos e Nutrição de Plantas da ESALQ/USP sob a coordenação de Mariana A. Giannotti, Alberto
G. O. Pereira Barreto e do professor Gerd Sparovek. O Atlas é um documento que caracterizou e
analisou a área rural do município de Piracicaba.
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“Sua motivação foi a preocupação de um grupo de professores e alunos da ESALQ com o
desenvolvimento da região que pôde materializar-se pelo incentivo e apoio da Prefeitura Municipal
de Piracicaba que optou por balizar a revisão de seu Plano Diretor de 2003 em estudo profundos e
detalhados.”
Grande parte da base de dados utilizados nesse projeto provém de tal trabalho. Os itens
posteriores descreverão o Atlas conforme sua contribuição para o trabalho em questão.

3. Metodologia
3.1. Principais dificuldades
3.1.1. Definição de Agricultura Familiar
A primeira dificuldade encontrada foi a definição do termo agricultura familiar. Cada
Instituição ou programa define o termo com lhe é mais conveniente. Algumas definições tentam
generalizar enquanto outras buscam restringir. A definição de parâmetros desconsidera casos
específicos. No caso da definição adotada pelo estudo, baseada em parâmetros quantitativos,
muitos agricultores, que por outras definições seriam contemplados no estudo não o foram, e o
contrário também é verdadeiro. Porém a definição adotada tentou restringir as unidades produtivas
estudadas para se poder aprofundar mais nas análises.

3.1.2. Aquisição do Banco de Dados
O Banco de Dados foi adquirido através de solicitações em Instituições não privadas e o
caráter da disponibilização foi sempre “descompromissado”.
O Banco de Dados disponibilizado pela CATI foi adquirido apenas no mês de maio, devido
a problemas estruturais do próprio banco e à dependência do trabalho voluntário. Os dados
disponibilizados pelo Atlas Rural foram conseguidos apenas no mês de abril devido ao
desconhecimento por parte da aluna do trabalho em questão.
O Banco de Dados não se encontrava pronto para a utilização no Spring, sendo que havia
dados em formatos incompatíveis e todos os dados se encontravam em sistemas de projeção
diferentes. A compatibilização dos dados, bem como a conversão dos diferentes sistemas de
projeção foram tarefas que exigiram esforço e dedicação.

3.1.3. Softwares – Microsoft Access 2002, Spring 4.1 e Autocad Map 2000
O conhecimento inicial da aluna das ferramentas do software Autocad não foi suficiente
para contemplar todas as atividades desenvolvidas no projeto. Foi necessário um estudo das
ferramentas do software através de apostilas e tutoriais.
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O software Spring foi estudado no período de 11 a 15 de abril, no curso desenvolvido no
DPI / INPE, em São José dos Campos. Entretanto o curso não contemplou as ferramentas de
análise espacial disponíveis no software. A utilização de tais ferramentas foi feita através de
estudos adicionais de apostilas e tutoriais.
O LUPA adquirido através da CATI foi editado no Microsoft Access, software cujo a aluna
não possuía muito conhecimento. Este conhecimento foi adquirido durante o processo de análise
do banco de dados em questão.

3.2. Ferramentas utilizadas
Os principais softwares utilizados na execução do projeto foram:
- Adobe Photoshop 6.0: utilizado na visualização e edição de imagens;
- AutoCad Map 2000: utilizado para a edição e produção de dados espaciais;
- Microsoft Access XP: utilizado na elaboração e edição de dados não espaciais;
- Microsoft Excel XP: utilizado para organização da base cartográfica do DAEE;
- Microsoft Word XP: utilizado na elaboração do projeto e relatórios;
- Scarta 4.1: acessório do Spring utilizado para a produção de cartas;
- Spring 4.1: utilizado na elaboração do Sistema de Informações Geográficas e na Análise
dos Dados.

4. Atividades Desenvolvidas
4.1. Contatos
O passo inicial do trabalho foi a realização de contatos que poderiam resultar na aquisição
de informações relevantes para a confecção do trabalho. Para tanto foram elaboradas cartas para
apresentar o projeto às instituições cujo apoio foi solicitado. Os contatos foram feitos durante os
três primeiros meses do cronograma, sendo efetuados com as mais diversas entidades: Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Casa da Agricultura - Piracicaba,
Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) - Piracicaba, CATI – sede em Campinas,
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), CANAGRO, projeto Atlas Rural – Depto. de
Solos e Nutrição de Plantas.

4.2. Aquisição do banco de dados
Segundo o cronograma inicial proposto, o banco de dados deveria ser adquirido apenas
nos meses de fevereiro e março, porém, com o desenvolver do trabalho, percebeu-se que o Banco
de Dados pode e deve ser alimentado e aprimorado durante todo o processo de elaboração e
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análise do sistema. Portanto, o Banco de Dados foi aprimorado durante todos os meses,
adicionando as informações relevantes e excluindo as informações irrelevantes.
As principais fontes do Banco de Dados foram: Plano Cartográfico do Estado de São Paulo,
executado pela Coordenadoria de Ação Regional – Divisão de Geografia (Secretaria de Economia
e Planejamento); Atlas Rural de Piracicaba 2004, elaborado pelo Departamento de Solos e
Nutrição de Plantas da ESALQ; Levantamento Censitário de Unidades de Produção Agropecuária
do Estado de São Paulo (LUPA), desenvolvido pela Coordenadoria de Assistência Técnica Integral
(CATI).

4.3. Curso “Introdução ao Spring” – 11 a 15 de abril
No período de 11 a 15 de abril, a aluna participou do curso “Introdução ao Spring”,
desenvolvido pela Divisão de Processamento de Imagens (DPI) do INPE em São José dos
Campos. O objetivo do curso é dar ao usuário condições de operação do SPRING.
No curso foram abordados exemplos práticos de manipulação e análise dos dados
geográficos, visando a utilização da maioria das funções do software. O conteúdo do curso é
amplo, e foram abordados os seguintes temas:
Geoprocessamento e SPRING
Geoprocessamento (conceitos) - Como o SPRING se encaixa neste contexto;
Modelagem do Mundo real - Modelo de Dados do SPRING;
Apresentação de aplicação a ser desenvolvida ao longo do curso;
Definição de um banco, categorias e projeto no SPRING;
Apresentação geral do SPRING
Imagens de Sensores Remotos no SPRING
Imagens de Sensores Remotos Mono e Multiespectrais - formatos e produtos.
Resolução (espacial, espectral e temporal)
Correção Geométrica de Imagens
Registro de Imagens: Métodos
Procedimentos para registro de Imagens.
Processamento Digital de Imagens (PDI)
Princípios e técnicas
Histogramas de imagens digitais e realce de contraste
Espaço de cores - Composições coloridas
Filtragem de freqüências espaciais
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Classificação Digital de Imagens (PDI)
Espaço de atributos
Visão geral de classificadores - tipos e fundamentos
Classificação por pixel (Maxver) e regiões (Isoseg)
Manipulação de Mapas Temáticos
Estrutura vetorial e topológica
Etapas para construção de um mapa temático - Procedimentos básicos
Conversão de representação (Vetor - Varredura)
Importação de dados
Modelagem Numérica de Terreno
Aquisição de dados de MNT
Grades e interpoladores
Principais produtos de MNT
Mapa de declividade - procedimentos
Linguagem de Manipulação de Mapas
Estrutura do LEGAL - sintaxe de comandos
Operação sobre geo-campos e geo-objetos
Exemplo de programas em LEGAL
Outras Análises
Medidas de área e distância
Mapa de Distâncias – Buffer
Tabulação Cruzada
Manipulação de Mapas Cadastrais
Etapas para construção de um mapa cadastral - procedimentos básicos
Recursos de consulta a mapas cadastrais
Elaboração de Cartas (SCARTA)
Elementos de uma carta
Mecanismos de saída - impressão
Foi criada uma expectativa a respeito do curso quanto às ferramentas de análise
espacial, as quais não são amplamente abordadas no mesmo, e são o foco central de um curso
posterior ao de Introdução ao Spring, também desenvolvido pelo DPI / INPE. Porém, não houve
participação no curso de ferramentas de análise espacial, pois este só será ministrado no segundo
semestre de 2005. Portanto as ferramentas de análise espacial utilizadas no trabalho foram
estudadas independentemente.
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4.4. Mapas elaborados com base no Plano cartográfico de SP
Os primeiros dados obtidos foram as bases cartográficas do Plano Cartográfico do Estado
de São Paulo, executado pela Coordenadoria de Ação Regional – Divisão de Geografia (Secretaria
de Economia e Planejamento). A base cartográfica foi adquirida em formato digital do tipo imagem
.TIF. Cada carta abrange uma área de aproximadamente 2.970 ha, sendo que cada carta está em
um arquivo de 1Mb aproximadamente. Foram desenvolvidas algumas tarefas com base nas cartas
conseguidas.
Passo 1 – Organização da base cartográfica
A primeira tarefa foi decifrar o nome de cada arquivo obtido, e organizar a base
cartográfica. Os arquivos possuem o nome composto por dois números (por exemplo 66 – 88). O
primeiro passo foi decifrar o significado de cada número e organizar as cartas em um eixo de
coordenadas XY. Essa organização foi feita em um arquivo no Microsoft Excel 2002. Foram
adquiridas 592 cartas, das quais 76 contemplam o município de Piracicaba, sendo 50 com divisa e
26 sem divisa. Para contemplar toda a área do município faltaram duas cartas que não constavam
no Banco de Dados disponibilizado (74 – 88 e 75 – 88).
Figura 5: Organização da Base Cartográfica

Passo 2 – Georreferenciamento das cartas de interesse
O passo seguinte foi georreferenciar as cartas de interesse para o projeto. Foram
georreferenciadas as 50 cartas que contém a divisa, bem como outras 9 cartas do interior do
município, no programa Autocad Map 2000.
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Figura 6: Cartas georreferenciadas
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Passo 3 – Digitalização da Divisa do município
A divisa do município foi digitalizada de acordo com a base cartográfica. Nesse passo
foram estudadas todas as convenções cartográficas das cartas bem como as ferramentas de
digitalização do Autocad Map. Para essa tarefa não foi utilizado o Spring, pois esse não é um
software adequado para digitalização de imagens, sendo as ferramentas pouco sofisticadas.
Com essa digitalização foi elaborado um mapa da divisa do município de acordo com a
base cartográfica.
Posteriormente a divisa foi adequada de acordo com a base do IBGE disponível na Internet.
A divisa do município foi modificada a partir do momento em que o município de Saltinho foi
fundado e desvinculado do município de Piracicaba.
O terceiro mapa produzido foi o das entidades das divisas, que permite visualizar quais são
as entidades que formam a divisa do município.
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Ipeúna

Figura 7: Mapa das Divisas de acordo com a Base Cartográfica
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Ipeúna

Figura 8: Mapa das Divisas com o município de Saltinho de acordo com o IBGE
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Figura 9: Mapa das entidades das divisas dos municípios (IBGE e base cartográfica)

C.

a
al s

C. Q
uebra
Dente

ica
ba

do

La
m
ba
ri

irim

Córrego Saltinho
M irim

S
12 P
7

ho
tin
an

R. P
ad

am

R. C
apiv
ari

d os

Di

R.

C.

7.461.000

C. do Jordão

erne
iros

C. do Jordão

Rio Tietê

181.000

Pi
ra
c

R.

M
aba
iracic
R. P

Pon
ces

Rio
Córrego
Ribeirão
Estrada
Cerca
Divisa

B
da

Piracicaba

Ribeirão dos Pintos

Legenda

R.

C. Olímpio

0

2

4

6

8

10 km

Sistema de Coordenadas UTM
Datum de Referência - Córrego Alegre
MRE

24

4.5. Elaboração do Plano Piloto
O Plano Piloto foi criado com o intuito de se desenvolver uma metodologia a ser utilizada
para se elaborar o SIG proposto pelo projeto. O Plano se baseou em uma carta do Plano
Cartográfico do Estado de São Paulo, executado pela Coordenadoria de Ação Regional – Divisão
de Geografia (Secretaria de Economia e Planejamento). A carta representa uma área da região
central do município de Piracicaba, e possui as seguintes características:

Nome:
Córrego Mandacaru
Localização:
SF-23-Y-A-IV-3-NE-A
Projeção:
UTM (Universal Tranversa Mercator)
Quadrícula:
1000 metros
Fuso:
23
Meridiano Central:
45º
Referência Horizontal:
Córrego Alegre, MG.
Referência Vertical:
Marégrafo de Imbituba, SC.
Coeficiente de Deformação: K=1.0006536
Escala:
1:10.000
Eqüidistância de curvas de nível: 5 metros
Base:
fotografias aéreas de 1977.
Código da folha:
073/086
Área:
2993,47 ha

4.5.1. Digitalização da carta
A carta foi digitalizada no programa AutoCad Map 2000 e foram criados os seguintes níveis
de informação:
- Cercas
- Construções
- Curvas de nível
- Drenagem
- Estradas
- Grade UTM
- Limite
- Pontos cotados
- Uso do solo
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Figura 10: Grade UTM - PP
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Figura 11: Drenagem - PP
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Figura 12: Estradas - PP
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Figura 13: Uso do solo - PP
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Figura 14: Construções - PP
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Figura 15: Pontos Cotados - PP
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Figura 16: Cercas - PP
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Figura 17: Curvas de nível (cada 25m) - PP
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Figura 18: Legenda Plano Piloto
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4.5.2. Elaboração do SIG do Plano Piloto
O SIG do Plano Piloto foi elaborado no Spring 4.1, utilizando-se dos dados digitalizados no
Autocad Map 2000.
O programa Spring permite ao usuário fazer uma modelagem de seus dados e também a
manipulação dos mesmos num banco de dados através de um conjunto de funções. Para operar
sobre um mapa qualquer é necessário anteriormente definir o esquema conceitual em que o mapa
está inserido.
Os passos da definição do Modelo Conceitual foram:

a) Criação de um Banco de Dados
O Banco de Dados define um ambiente para armazenar dados geográficos quaisquer. O
Banco de Dados armazena todas as definições de categorias, e contém um ou mais projetos, o
que permite organizar os dados por área geográfica. Fisicamente um banco corresponde a um
diretório no sistema de arquivos do computador.

C:\Documents and Settings\Karen\Meus documentos\ESALQ\residência\Dados_Pira
Banco de Dados = BD_PP
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b) Criação de um Projeto
O projeto é criado a partir da definição de uma área geográfica da área de trabalho, e é
onde são inseridos os mapas (PIs). Cada Projeto possui propriedades cartográficas pré-definidas
pelo usuário. Fisicamente um Projeto corresponde a um sub-diretório no sistema de arquivos do
computador, debaixo do diretório de um banco.

C:\Documents and Settings\Karen\Meus documentos\ESALQ\residência\Dados_Pira\BD_PP
Projeto = PlanoPiloto
Propriedades cartográficas do projeto:

Nome:

PlanoPiloto

Projeção:

UTM (Universal Tranversa Mercator)

Fuso:
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Meridiano Central:

45º

Modelos da Terra:

Córrego Alegre, MG.

Retângulo envolvente:

X1 204720.4486

X2 211130.9129

Y1 7476636.6550

Y2 7481304.8221

c) Definição das Categorias
As categorias permitem organizar os dados em diferentes modelos. No Spring há seis tipos
de categorias disponíveis: Temático, Imagem, Numérico, Cadastral, Redes e Objetos.
A categoria do modelo Temático permite organizar os dados em Classes Temáticas (por
exemplo, tipo de solos). Os dados desse modelo podem ser representados de forma matricial ou
vetorial.
A categoria Imagem permite armazenar qualquer imagem obtida por sensores remotos ou
imagens de modelos numéricos. Permite apenas a representação matricial.
A categoria Numérico é utilizada para armazenamento de modelos numéricos do terreno,
que podem ser representados de forma matricial ou vetorial.
A categoria Cadastral e Redes permitem especializar objetos. Os objetos de uma categoria
do tipo Objeto são únicos e tem atributos em tabelas específicas. Os objetos são representados de
forma vetorial.
As categorias criadas para o Projeto do Plano Piloto foram:

APP
Declividade
Uso_do_solo

Temático
Temático
Temático

Distancias_fat

Temático

Classes: APP; outros
Classes: 0-2 graus; 2-4 graus; 4-8 graus; > 8 graus
Classes:
Cultura;
Mato;
Macega;
Terreno_sujeito_inundação
Classes: Dist: 0 – 30 m, Dist. >30
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Distancias_fat_nasc Temático Classes: Dist: 0 – 50 m, Dist. > 50
Hipsometria
Temático
Classes:
470 – 510 m
510 – 550 m;
550 – 590 m;
590 – 630 m;
630 – 670 m;
670 – 710 m;
710 – 750 m,
> 750 m
Grades_Numéricas
MNT
altimetria
MNT
Imagens_MNT
Imagem
Limite
Cadastral
cerca
Cadastral
construções
Cadastral
grade_UTM
Cadastral
drenagem
Rede
estradas
Rede
d) Criação dos Planos de Informação (PIs)
Um Plano de Informação pertence a uma única categoria do banco, sendo que podem
existir vários PIs dentro de uma mesma categoria. Fisicamente um PI corresponde a um arquivo no
sistema de arquivos do computador, debaixo do sub-diretório do projeto e diretório de um banco.

4.5.3. Dados de Altimetria – Modelo Numérico do Terreno
Nesse subitem serão descritos os passos desenvolvidos no Plano Piloto nos quais foram
trabalhados os dados de altimetria. Como descrito anteriormente foram digitalizados no programa
Autocad Map 2000 as curvas de nível a cada 25 m e os pontos cotados. Os dados de altimetria
foram trabalhados de forma a resultar nos seguintes produtos:

•

Imagens para modelo numérico

•

Mapa com isolinhas a cada 5m

•

Mapa de declividade e hipsometria

•

Recortes do terreno com exagero vertical (perfis)

•

Visualização do terreno em 3D

Os passos seguidos para se obter tais produtos serão descritos a seguir.

a) Importar amostras de curvas de nível e pontos cotados
Os dados digitalizados no Autocad Map foram importados para um plano de informação da
categoria MNT (Modelo Numérico do Terreno). O MNT é utilizado para denotar a representação de
uma grandeza que varia continuamente no espaço. Uma das aplicações de modelos numéricos de
terreno é na altimetria, como no caso estudado.
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Figura 19: Amostras de pontos cotados e curvas de nível

Figura 20: Detalhe das amostras

b) Gerar isolinhas a cada 5 m
A partir das amostras importadas foram criadas isolinhas a cada cinco metros. A base
cartográfica digitalizada possui curvas de nível a cada 5 m. Por praticidade foram digitalizadas as
curvas a cada 25m e posteriormente foram criadas as isolinhas a cada 5m.
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Figura 21: Curvas de nível a cada 5 m

c) Gerar grade triangular com e sem linha de quebra
A partir das amostras importadas foram criadas grades com interpoladores triangulares
para a geração do MNT. As grades triangulares são normalmente melhores para representar a
variação do terreno, pois capturam a complexidade do relevo sem a necessidade de grande
quantidade de dados redundantes. Foram criadas a grade triangular sem linha de quebra, e a
grade triangular com linha de quebra, com o interpolador do tipo Delaunay. A grade triangular com
linha de quebra considera a rede de drenagem para executar a interpolação. Nas figuras seguintes
está ilustrada a diferença das duas interpolações.

Figura 22: Grade Triangular sem linha de quebra

34

Figura 23: Grade Triangular com linha de quebra

d) Gerar grade retangular de amostras
As grades retangulares são mais adequadas para dados de geofísica e vista 3D. Foram
criadas grades retangulares a partir das amostras importadas e a partir da grade triangular. As
grades retangulares são geralmente utilizadas em aplicações qualitativas, por exemplo, para
visualização da superfície em projeto planar. O interpolador utilizado foi a Média Pond/Cota/Quad.
Esse interpolador foi utilizado por melhor representar a variação na modelagem numérica do
terreno.

Figura 24: Grade retangular de amostras

e) Gerar imagens do Modelo Numérico do terreno
A partir da grade retangular criada com base na grade triangular, foram criadas imagens em
níveis de cinza e relevo sombreado, de uma nova categoria do tipo imagem.
A imagem em níveis de cinza é gerada diretamente do mapeamento dos valores de cota do
modelo para valores de níveis de cinza. Pode-se mapear os valores de cota para valores de nível
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de cinza de 0 a 255 (para 8bits). Essa imagem é utilizada para obter uma percepção visual global
qualitativa da variação do fenômeno representado pelo modelo digital do terreno (no caso altitude).
Uma imagem de MDT sombreada é gerada a partir do modelo de posicionamento, em
relação à superfície, de uma fonte de iluminação local. A imagem sombreada é muito útil como
imagem de textura para compor uma projeção geométrica planar utilizando-se o modelo digital do
terreno.

Figura 25: Modelo Numérico do Terreno - NC

Figura 26: Modelo Numérico do Terreno - Sombreada com rede de drenagem
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f) Gerar Grade de Declividade
O passo seguinte foi criar uma grade de declividade em graus para servir de base para criar
o mapa de declividade. Para tanto foi utilizada como base a grade retangular criada com a partir da
grade triangular.

Figura 27: Grade retangular de declividade

g) Gerar mapa de declividade
O mapa temático de declividade pôde ser criado com base na grade de declividade. A
declividade é uma variável importante para se avaliar a aptidão do uso do solo, podendo
determinar se uma área é apta ou não para determinada atividade agrícola.
As classes definidas para gerar o mapa de declividade foram:
0 -2 graus
2 - 4 graus
4 - 8 graus
> 8 graus
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Figura 28: Mapa de declividade

h) Gerar mapa de hipsometria
A mesma operação de fatiamento utilizada para o mapa de declividade foi utilizada para se
criar o mapa de hipsometria. Esse mapa ilustra as diferentes faixas de altitudes, variável muito
utilizada na agricultura.
As classes definidas para o mapa em questão foram:
470 - 510 m
510 - 550 m
550 - 590 m
590 - 630 m
630 - 670 m
670 - 710 m
710 - 750 m
> 750 m
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Figura 29: Mapa de hipsometria

h) Gerar e analisar perfis
A partir de um modelo de grade regular pode-se criar gráfico de perfis do fenômeno ao
longo de uma trajetória. Um gráfico de perfil representa a variação do fenômeno estudado em
função da distância planar percorrida numa trajetória predefinida. Os pontos do perfil são
determinados pela intersecção da trajetória com as arestas do MDT.
Um exemplo de aplicação deste tipo de análise é determinar as melhores trajetórias para a
construção de uma estrada.
Para fins de ilustração e estudo foram criados, a partir da mesma grade retangular, dois
perfis em um mesmo gráfico.
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Figura 30: Perfis do terreno

Figura 31: Gráfico de perfis
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i) Visualizar o modelo em projeção 3D
A visualização em 3D consiste no mapeamento do modelo do espaço tridimensional para o
espaço bi-dimensional de um plano de projeção. Os dois tipos de projeção mais comumente
utilizados são em perspectiva e paralela.
Foi criada uma Imagem em 3D do modelo digital do terreno criado

Figura 32: Visualização do terreno em 3D

4.5.4. Mapa de distâncias (buffer)
Um mapa de distância é um tipo de análise de proximidade (medida de distância entre
objetos, medida em unidades de comprimento) que apresenta zonas com larguras especificadas
(distâncias) em torno de um ou mais elementos do mapa. No Plano Piloto foi criado um mapa para
ilustrar as áreas que estão a 30m de distância dos corpos d’água consideradas pela lei vigente
como Áreas de Preservação Permanente (APP). Também foi criado um mapa para ilustrar as
nascentes e as áreas que circundam as nascentes em um raio de 50 m, também consideradas
APP.
Foi utilizada uma função de cálculo de área para se estimar a APP total do Plano Piloto.
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Figura 33: Mapa de distâncias a 30m dos rios

Figura 34: Mapa de distâncias a 50 m das nascentes
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Figura 35: Medida de Classes

Cálculo da área há 30 m de distância dos rios – 492,14 ha de 2993,47 ha do Plano Piloto

Figura 36: Relatório de dados – tabulação cruzada

Tabulação cruzada: área com distância maior que 30 m dos rios e menor do que 50 m das
nascentes – 42,92 ha.
APP total = 492,14 + 42,92 ha = 535,06 ha
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4.5.5. Tabulação cruzada
A ferramenta de tabulação cruzada foi utilizada para identificar os diferentes usos das áreas
de preservação permanente do Plano Piloto (que distam 30 m dos cursos d’água).
A partir do plano de informação “uso do solo”, foi produzida uma matriz com a mesma
resolução do Plano de informação “distância dos rios”. Os PI’s foram cruzados e o resultado obtido
está representado a seguir.

Figura 37: Tabulação cruzada – uso das APP

Nas áreas cuja distância aos cursos d’água não excede 30m os usos são: 111,8 ha de
mata; 4,0 ha de macega; 5,3 ha cultivados e; 370,9 ha não classificados.

4.5.6. Organização e análise dos dados não espaciais
O componente não espacial de um objeto refere-se a seus atributos e valores. O
componente espacial define sua posição geográfica no sistema. Os dados não espaciais utilizados
no Plano Piloto referem-se a quatro Unidades de Produção Agropecuárias as quais a área do
Plano Piloto abrange. São, a saber:
- Fazenda Bomfin;
- Fazenda São Pedro;
- Fazenda Boa Esperança;
- Fazenda Fortaleza.

a) Elaboração de um Banco de Dados referente às 4 UPA
As Fazendas acima citadas foram identificadas no Banco de Dados adquirido no LUPA, e
seus dados foram armazenados em um novo banco de dados elaborado no Microsoft Access. O
LUPA é baseado em um questionário, que fornece os seguintes dados: situação da UPA,
informações sobre o proprietário, identificação e localização da UPA, ocupação do solo,
explorações vegetais e animais, máquinas e implementos, benfeitorias e instalações, mão-de-obra
utilizada, atividades econômicas rurais e, informações adicionais (Vide questionário a seguir).
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Os dados foram armazenados nas seguintes tabelas: Tabela da UPA, Benfeitoria, Cultura,
Indicadores, Maquinas, Ocupação do solo.

Figura 38: Banco de Dados não espaciais - PP
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIAS – LUPA
Data : |__|__|__|__|__|__|__|__|
Código da UPA : |__|__|__| - |__|__|__|__|__|
Situação da UPA :  – Simples atualização
 – Inclusão

 – Desmembramento (__________________________)
 – Anexação (_________________________________)

Q 1 – Informações sobre o proprietário
Nome ou razão social do proprietário : ________________________________________________________________
Endereço para correspondência : ___________________________________________________________n.º _______
Bairro :_________________________________________________________ Complemento : __________________
Município : ________________________________________________________________ Estado : ______________
Telefone : (
) ______________________ Fax : ( ) _______________________ CEP : _____________-_______
E-mail : __________________________________________________________
Reside na UPA? : Sim Não
Q 2 – Nível de instrução do proprietário


0 – sem instrução
2 – 1º grau completo 4 – superior completo
1 – primário incompleto 3 – 2º grau completo 5 – pessoa jurídica

Q 3 – Identificação e localização da UPA
Nome da UPA : __________________________________________________________________________________
Localização : ____________________________________________________________________________________
Município : __________________________________ Telefone na UPA : ___Sim ___Não ( ) _______________
Localização geográfica da UPA
Mais de um município? : Ñ +1 +2 +3
UTM
:
|__|__|__|__|
- |__|__|__|__|
UPA sede ?
Sim
Cód. UPA sede :
Distância à sede do município : |__|__|, |__| km
Não
|__|__|__| - |__|__|__|__|__|
Q 4 – Ocupação do solo (área em ha, com uma decimal)
Área total da UPA :
|__|__|__|__|__| , |__|
Cultura perene :
|__|__|__|__|__| , |__|
Cultura temporária :
|__|__|__|__|__| , |__|
Pastagens :
|__|__|__|__|__| , |__|

Área total anterior (ha) : |__|__|__|__|__| , |__|

Reflorestamento :
Vegetação natural :
Área em descanso :
Área complementar :

Q 5 – Explorações vegetais (se necessário, preencher outra folha)
Cultura (código)

|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
(*) : 1 – Análise de solo

Área (ha, uma decimal)

|__|__|__|__|__| , |__|
|__|__|__|__|__| , |__|
|__|__|__|__|__| , |__|
|__|__|__|__|__| , |__|
|__|__|__|__|__| , |__|
|__|__|__|__|__| , |__|
|__|__|__|__|__| , |__|
|__|__|__|__|__| , |__|
|__|__|__|__|__| , |__|
|__|__|__|__|__| , |__|
|__|__|__|__|__| , |__|
2 – Calagem

Número de pés

|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|

3 – Irrigação

4 – Plantio direto

Q 6 – Rebanho bovino por finalidade (número de cabeças)
Corte : |__|__|__|__|__|

Leite : |__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__| , |__|
|__|__|__|__|__| , |__|
|__|__|__|__|__| , |__|
|__|__|__|__|__| , |__

TECNOLOGIAS (*)

Prod. de

1

2

3

4

5

sementes









































































5 – MIP

Sem registro : 
Sem registro : 
Misto : |__|__|__|__|__|
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Q 7 – Outras explorações animais (código e quantidade)
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|

Sem registro : 

|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|

Q 8 – Máquinas e equipamentos (código e quantidade)
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|

|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|

|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|

|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|

Sem registro : 

|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|

|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|

Q 9 – Benfeitorias e instalações ( código e quantidade)
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|

|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|

|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|

|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|

Q 10 – Utilização de mão-de-obra (nos últimos 12 meses)
Familiar : |__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|

Permanente : |__|__|__|

|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|

|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|

Sem registro : 

|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|

|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|
Sem registro : 

Temporária : |__|__|__|__|__|__|

Q 11 – Informações adicionais (nos últimos 12 meses)
Sem registro : 
É cooperado : 
Faz escrituração agrícola : 
Cultivo em estufa : 
É associado : 
Hidroponia : 
Usa computador na agropecuária : 
É sindicalizado : 
Inseminação artificial : 
Faz adubação mineral : 
Tem arrendatários / parceiros : 
Confinamento total bovinos : 
Faz adubação orgânica : 
Assistência técnica oficial : 
Semi-confinamento bovinos : 
Faz adubação verde : 
Assistência técnica privada : 
Pastejo intensivo : 
Faz conservação do solo : 
Utilizou crédito rural : 
Mineralização do rebanho : 
Utiliza sementes melhoradas : 
Dispões de energia elétrica : 
Vermifugação do rebanho 
Utiliza mudas fiscalizadas : 
Participação da agropecuária na renda familiar : |__|__|__| % (informar valor de 0 a 100)
Q 12 – Atividades econômicas rurais (não agrícolas)
Esporte e lazer : 
Pesque-pague : 
Extração Mineral : 
Restaurante / Lanchonete : 
Hotel Fazenda /Pousada / Spa : 
Outras : 

Sem registro : 
Transformação artesanal : 
Turismo rural / Ecoturismo : 
(__________________________)

NOME DO INTREVISTADO : ______________________________________________________________
ENTREVISTADOR : ______________________________________________________________________
1º REVISOR : ___________________________________________________ Data : _____ / _____ / _____
2º REVISOR : ___________________________________________________ Data : _____ / _____ / _____
OBSERVAÇÕES: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Figura 39: Levantamento Cadastral das Unidades de Produção Agropecuárias (LUPA)
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b) Associação do banco de dados às UPA no AutoCad Map
Houve uma grande dificuldade na importação do arquivo produzido para o SIG do Plano
Piloto no Spring. Por essa razão os dados não espaciais foram introduzidos e analisados no
AutoCad Map. Foram criadas as mesmas seis tabelas dentro do AutoCad (Object Data), e
associados os dados de caráter não espacial.

Figura 40: Associação do Banco de Dados às UPA

c) Análise dos dados não espaciais
Foram utilizadas ferramentas de consulta a banco de dados do AutoCad para responder
questionamentos a respeito dos dados não espaciais. Os passos para se efetuar tais análises
foram:

•

Criar uma nova sessão de trabalho e associar o mapa do Plano Piloto à esta;

•

Executar uma pesquisa baseada nos dados não espaciais: Object Data;

•

Salvar as pesquisas efetuadas criando categorias de pesquisas.

As análises realizadas foram:

1) Quais as UPA produzem cana e o proprietário é associado? Resultado = 2 de 4
2) Quais as UPA utilizam assistência técnica oficial ou privada? Resultado = 4 de 4
3) Quais as UPA utilizam assistência técnica oficial e privada? Resultado = 1 de 4
Figura 41: Pesquisa 1 – UPA com cana e proprietário associados
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Figura 42: Pesquisa 2 - UPA com assistência técnica privada ou oficial

Figura 43: Pesquisa 3 – UPA com assistência técnica privada e oficial

4.5.7. Elaboração de cartas do Plano Piloto (Scarta)
A última atividade desenvolvida sobre os dados do Plano Piloto foi a elaboração de cartas
para impressão. Foram elaboradas as seguintes cartas: hipsometria e drenagem; Córrego
Mandacaru.
O programa utilizado para se produzir cartas foi o aplicativo do Spring, o Scarta. Os passos
seguidos para a elaboração das cartas foram:

•

Ativar o banco de Dados e o projeto no programa em questão;

•

Criar a carta;

•

Apresentar os dados (PIs) na área de dados;

•

Definir características do papel;

•

Inserir elementos na carta (textos, símbolos, legenda, escala) e definir suas características;

•

Apresentar grade UTM na carta;

•

Editar outras características visuais;

•

Salvar carta para impressão (arquivo tipo Iplot).
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Figura 44: Carta de Hipsometria e Drenagem - PP
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Figura 45: Córrego Mandacaru
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4.6. Elaboração do SIG
O objetivo inicial do trabalho era elaborar um Sistema de Informações Geográficas do
município de Piracicaba com a finalidade de responder algumas questões a respeito da Agricultura
Familiar do município. Com o desenvolver do trabalho, conhecidas as dificuldades para a execução
do mesmo, optou-se por elaborar um plano piloto que pudesse servir de modelo para a elaboração
de um sistema que abrangesse o município inteiro. O SIG não pôde ser plenamente elaborado,
devido às dificuldades surgidas durante o processo.
A seguir estão descritos os passos iniciais executados para a execução do Sistema.

4.6.1. Elaboração da estrutura do projeto
Assim como para o Plano Piloto, para o sistema do município foi definido o Modelo
Conceitual do projeto para o município. Foram criados o Banco de Dados e o projeto, definidas as
categorias, e criados os Planos de Informação.

C:\Documents and Settings\Karen|Meus Documentos\ESALQ\redidência\Dados_Pira\BD_PP

4.6.2. Importação de arquivos vetoriais do Atlas Rural
O passo seguinte foi a importação de arquivos vetoriais conseguidos através do contato
com o projeto Atlas Rural. Os primeiros níveis de informação importados sem dificuldades foram a
drenagem, as estradas e a localização das UPAS.

A) Hidrografia
O mapa da rede hidrográfica do município utilizado foi o produzido pelo projeto Atlas Rural
de Piracicaba. Este mapa foi digitalizado com base em oito cartas topográficas do Ibge na escala
1:50.000, em imagens de satélite (sensor ETM + / Landsat-7 jan/2003), e em fotografias aéreas de
2000.
A rede hidrográfica de Piracicaba se estende por 2.139km, tendo com rios principais o rio
Piracicaba, Tietê e Corumbataí.

B) Estradas
O mapa de estradas do município utilizado também foi produzido pelo projeto Atlas Rural. A
base original do mapa foi material impresso em papel fornecido pela Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento (Sema) em escala de 1:250.000. Outros dados utilizados na produção
do referido mapa foram a base cartográfica do Ibge 1:50.000, as imagens de satélite e fotos aéreas
utilizadas no mapa de Hidrografia.
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A extensão do sistema viário principal na zona rural do município de Piracicaba é de
aproximadamente 1.200km. O sistema secundário é adensado em áreas de altas concentrações
de Unidades de Produção Agropecuárias (UPA) e em áreas de produção de cana-de-açúcar, onde
a malha viária principal é complementada por estradas e carreadores secundários.

C) Distribuição das UPA no município
O mapa de localização das UPA do município também foi adquirido pelo projeto Atlas
Rural. O Levantamento Cadastral das Unidades de Produção Agropecuárias (LUPA), projeto
desenvolvido pela CATI descrito no item 2.6., também foi a base de dados utilizada pelo Atlas.
Cada cadastro possui as coordenadas UTM do vértice superior esquerdo de uma quadrícula de
2x2km onde se encontra inserida a sede da UPA.

D) Bacias Hidrográficas
Os limites das Bacias Hidrográficas também foram produzidos pelo projeto do Atlas Rural, e
foram delimitadas pela análise matemática do Modelo Digital de Elevação (DEM). Nessa análise
foram identificados os divisores de água e as linhas de drenagem. Foram consideradas bacias
hidrográficas com áreas maiores do que 1000 ha. As cartas topográficas do IBGE, na escala
1:50.000 auxiliaram na retificação do mapa.
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Figura 46: Hidrografia
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Figura 47: Estradas
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Figura 48: Unidades Produtivas Agropecuárias
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Figura 49: Bacias Hidrográficas
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4.6.3. Aquisição de outros dados espaciais para alimentar o Sistema
Durante o processo de aquisição de dados, foram adquiridos diversos níveis de informação
para alimentar o SIG do município:

•

Pontos cotados – foi adquirido um arquivo vetorial com pontos cotados em todo o
município, os quais podem ser utilizados para se fazer análises de altimetria e
modelagem numérica do terreno como feito para o Plano Piloto.

•

Curvas de nível – são dados que foram adquiridos, complementares aos pontos
cotados, que objetivam análises de altimetria e de MNT.

•

Imagens de satélite – Imagens de satélite adquiridas em maio de 2002, agosto de
2002 e janeiro de 2003 com o satélite LandSat 7. É um produto da Engesat com as 8
bandas (dois arquivos para a banda 6) totalizando em 27 imagens que podem
alimentar o banco de dados do sistema.

•

Uso da Terra – Baseado nas imagens de satélite descritas no item anterior, o Atlas
Rural classificou o uso da terra no município, produzindo um mapa disponível para
complementar o sistema em questão.

•

Qualidade dos Solos – Outro layer disponível para alimentar o sistema é o mapa de
qualidade de solos, classificada com muito alta, média, muito baixa e níveis
intermediários.

5. Resultados e Discussão
5.1. Resultados obtidos
As normas referentes ao Estágio Profissionalizante destacam seu objetivo da seguinte
forma:

“O Estágio Profissionalizante (EP) na ESALQ destina-se a proporcionar ao aluno uma visão
da profissão, dentro de uma realidade atual, desenvolvida mediante um programa planejado (...)
visa complementar a formação e o aprimoramento acadêmico do estudante constituindo uma
oportunidade para aquisição de experiência pré-profissional”.
O principal resultado do trabalho foi, portanto, a aquisição de experiência pré-profissional
por parte da aluna.
Os resultados práticos do projeto foram:

•

Revisão Bibliográfica dos itens de relevância para o trabalho: Agricultura Familiar,
Geoprocessamento e Sistemas de Informações Geográficas, Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais e Spring, Levantamentos censitários da Zona Rural do Estado,
Dados espaciais do município.
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•

Elaboração de mapas baseado na Base Cartográfica Estadual.

•

Elaboração de um SIG de uma área piloto.

•

Confecção de mapas e análise de dados referentes à área Piloto.

•

Organização de um Banco de Dados relevantes à confecção do SIG municipal.

•

Início da elaboração do SIG municipal.

5.2. Possíveis aplicações do Sistema
A elaboração do Plano Piloto demonstrou a grande possibilidade de análises que podem
ser realizadas em um Sistema que abrange o município inteiro. Abaixo estão descritos alguns
questionamentos que podem ser aplicados no Sistema:

•

Qual a distribuição geográfica das UPA familiares? Qual sua concentração dentro das
bacias hidrográficas do município?

•

Quantas UPA familiares estão em áreas declivosas ou cujo solo possui baixa qualidade?
Onde estão elas?

•

Quais são as áreas que se encontram acima de 700m de altitude e que são, portanto,
aptas para a produção de milho?

•

Quantos produtores familiares são cooperados ou associados? Onde estão eles?

•

Qual a distribuição espacial dos agricultores que utilizam assistência técnica ou privada?

•

Quais agricultores familiares utilizaram o crédito rural?

•

Quais UPA familiares não dispõe de energia elétrica?

•

Quais são os UPA familiares que utilizam adubação orgânica ou fazem conservação do
solo?

•

Qual o nível de instrução dos agricultores familiares do município?

•

Quais UPA familiares possuem área de vegetação natural menor do que a prevista por
lei?
Essas são apenas algumas das informações que podem ser extraídas do Sistema a ser

elaborado. As possibilidades de um SIG são imensas, uma vez que cruza dados espaciais e não
espaciais para se produzir informações. O sistema proposto pode fornecer informações relevantes
referentes a planejamentos políticos e administrativos referentes à agricultura familiar do município.
Importante destacar que o modelo pode ser aplicado a diferentes regiões, vindo a suprir
uma necessidade premente da agricultura familiar no tocante à fonte de informações como base
para políticas públicas.
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