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Resumo 

O desenvolvimento econômico rural pode variar fortemente entre os municípios de uma 

mesma região. A disparidade no grau de atividade econômica entre os municípios dificulta as 

ações de política pública. Em uma mesma região pode-se encontrar produtores altamente 

eficientes e competitivos globalmente bem como produtores em estágio de produção para 

subsistência. Esta disparidade destaca a importância da produtividade total dos fatores de 

produção no setor agrícola, em especial a produtividade da terra. A forma de ocupação do 

solo na área rural tais como lavouras, pastagens, reflorestamento e outras áreas, pode ser um 

indicativo da produtividade do fator de produção terra e do valor da produção agropecuária. 

Os produtos que compõem o valor da produção agropecuária apresentam ocupação de solo 

diferente pela própria característica produtiva. O objetivo geral deste trabalho foi mensurar a 

associação entre o valor da produção de grupos de produtos da agropecuária com os diversos 

usos da área rural na produção dos municípios do estado de São Paulo. Nesta pesquisa 

utilizou-se 52 produtos agropecuários agrupados em cinco variáreis do valor da produçãoe de 

nove variáveis do uso da área na produção dos municípios paulistas que possuíam produção 

neste setor no ano de 2008. Empregou-se a técnica estatística multivariada de correlação 

canônica para mensurar a associação entre grupo de variáveis de produtos do valor produção 

com o grupo de variáveis do uso do solo em atividades agropecuárias. Concluiu-se existir uma 

forte correlação (94,3%) no primeiro par de variáveis canônicas representando o valor da 

produção e o uso da área, permitindo-se formar grupos de municípios em diferentes estágios 

de desenvolvimento na produção agropecuária. Pode-se verificar que 61,8% dos municípios 

do estado estavam abaixo da média no grupo de produção e uso da área e que apenas 4,8% 

apresentaram-se acima da média para o grupo de variáveis de produção e com valores abaixo 

da média em uso da área. 

Palavras-chave: Agrupamento. Correlação Canônica. Heterogeneidade 

 

Abstract 

Rural economic development can differ intensely among municipalities within the same 

region. The economic activity disparity among them makes public policy actions difficult. It 

is possible to find highly efficient and globally competitive producers, as well as those 

producing for subsistence, in the same area. This disparity stands out the total productivity 

importance of the factors of production in the agricultural sector, especially the productivity 

of the land. The way the land is occupied in the rural area, namely crops, pastures, 

reforestation and other areas, can be indicative of the productivity of the land factor and the 

value of agricultural production. The products that compose the value of the agricultural 

production present different land occupation through their own productive characteristic. The 

main objective of this work was to measure the association between the production value of 

groups of agricultural products and the diversified uses of the rural area in the production of 
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the municipalities in the state of São Paulo. In this research, 52 agricultural products were 

used, grouped in five production value variables and other nine variables of the land use in 

production of the municipalities in São Paulo, which had produced in this sector, in 2008. The 

multivariate statistical technique of canonical correlation was used to measure the association 

between the product variables group of the production value with the land use group in 

agricultural activities. It was concluded that there is a strong correlation (94.3%) in the first 

pair of canonical variables, representing the production value and the land use, allowing 

groups of municipalities to be formed at different stages of development in agricultural 

production. It can be verified that 61.8% of the municipalities in the state were below the 

average in the production group and land use and that only 4.8% were above average for the 

production variables group and with values below the average in land use. 

Key words: Grouping. Canonical Correlation. Heterogeneity. 

1. Introdução 

 

O desenvolvimento econômico é um conceito muito abrangente. Trata-se de um tema 

complexo(SOUZA, 2005) , pois não existe uma definição que seja universalmente aceita no 

meio acadêmico sobre o desenvolvimento. Além da sua complexidade, também existem duas 

correntes vigentes e distintas na literatura: uma que é formada por economistas clássicos que 

consideram o crescimento como sinônimo de desenvolvimento e a outra que percebe o 

crescimento como uma condição indissociável para o desenvolvimento, porém não 

única(SEN, 2000; VEIGA, 2003). 

As desigualdades (BELIK, 2015) em termos de tamanho de área, aporte tecnológico, 

gestão e utilização da força de trabalho são enormes quando comparamos as diferentes regiões 

e países. Mesmo entre os agricultores familiares as diferenças são significativas. Nesse 

contexto (SOUZA et al., 2016),podem ser encontrados desde produtores plenamente inseridos 

no mercado até unidades que produzem praticamente para a subsistência, e em alguns casos 

padecendo, inclusive, de insegurança alimentar. 

 A heterogeneidade também está presente em países como a Índia, que se caracteriza 

por uma grande massa de micro produtores e de grandes fazendas monocultoras. Em um país 

como a China em que os direitos de propriedade da terra pertencem ao Estado, poderia haver 

maior simetria na produção; contudo, com o fim do sistema de produção coletivo, o aumento 

na desigualdade ocorreu de forma acentuada. Verifica-se diferença nas rendas entre as 

províncias do sudeste da China, onde se iniciou as reformas econômicas (FAN e SUN, 2008). 

O crescimento econômico (COSTA et al., 2013) é impulsionado pelos ganhos na 

produtividade agrícola e, assim, dependem de recursos como os naturais, humanos e de 

tecnologia agrícola. O rápido crescimento agrícola eleva a eficiência dos recursos de 

transferências entre os setores não agrícolas, resultando em um aumento da produtividade 

global da agricultura, do capital e do trabalho (HWA, 1988).A heterogeneidade das regiões 

agrícolas destaca a importância da produtividade no setor agrícola. Os determinantes da 

produtividade da terra e do trabalho na agropecuária brasileira em 2006 permitiu inferir que 

há uma grande probabilidade de os melhores resultados da produtividade desses fatores 

estarem nos mesmos espaços geográficos(FELEMA, et al., 2013). A maioria dos municípios 

na região sul e sudeste do Brasil possuía um índice de produtividade baixo, ao passo que 

poucos tinham valores muito elevados (FELEMA, et al., 2013). 

Os reflexos do aumento da produtividade no Brasil podem ser observados nas taxas 

negativas do uso de insumos totais na última década. As áreas de pastagens tiveram reduções 
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significativas, enquanto o efetivo de animais teve grande aumento. Outro aspecto relevante 

diz respeito à redução da mão de obra na agricultura e o índice do capital, que tem 

apresentado um padrão contínuo e intenso de crescimento, trazendo como resultado a 

implementação da modernização agrícola (GASQUES et al., 2013). A produtividade da mão 

de obra foi o principal componente associado ao acréscimo da produtividade total dos fatores 

(PTF) (SILVA GONZALES e FERREIRA, 2016), entre 1975–2011, a estimativa da taxa 

anual de crescimento da produtividade da mão de obra foi superior à da produtividade de terra 

– 4,46% contra 3,81%. O efeito da produtividade da terra sobre a PTF também foi expressivo 

neste período sendo de 284,21%, superior a produtividade do capital que foi de 207,22%.  

A necessidade de compreensão das causas de mudanças no uso da terra tem sido 

enfatizada na literatura (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1999). As causas das 

alterações no uso e cobertura da terra são dominadas pelas políticas de desenvolvimento e 

ambientais (LAMBIM et.al.2001). 

As diversas formas de ocupação do solo na área rural como em lavouras, pastagens, 

reflorestamento e outras áreas pode ser um indicativo da produtividade do fator de produção 

terra e do valor da produção agropecuária. Os produtos que compõem o valor da produção 

agropecuária apresentam ocupação de solo diferente pela própria característica produtiva, 

influenciando diferentemente no valor da produção total e na produtividade da terra. Desta 

forma, o resultado da atividade econômica agropecuária pode apresentar discrepâncias 

significativas em uma mesma região. 

O estudo de variáveis produtivas e de ocupação do solo de uma forma isolada não 

considera as possíveis associações entre elas e, portanto, torna ineficaz qualquer 

aprofundamento da estrutura da variação. O uso de técnicas estatísticas multivariadas, onde há 

uma estrutura de relacionamento simultâneo entre variáveis, constitui uma alternativa 

apropriada para a análise exploratória e inferencial. Neste sentido, a estatística multivariada 

para análise conjunta de indicadores que avaliem a associação da produção agropecuária e 

ocupação do solo na área rural de um município pode ser uma ferramenta importante para 

auxiliar com consistência o gestor de políticas. Assim, o objetivo geral deste trabalho foi 

mensurar a associação entre o valor da produção de grupos de produtos agropecuários com os 

diversos usos da área rural na produção dos municípios do estado de São Paulo. Pretendeu-se 

também formar grupos de municípios com características semelhantes quanto o valor da 

produção agropecuária e o uso da área. 

 

2. Material e métodos 

 

2.1 Material 

 

Foram utilizadas informações relativas aos municípios paulistas com produção 

agropecuária no estado de São Paulo no ano de 2008, em razão da disponibilidade oficial de 

informações coincidentes para os dois grupos de variáveis neste ano.  

O primeiro grupo de variáveis apurou o valor de produção em reais (R$)por grupos de 

produtos, seguindo a divisão empregada pelo Instituto de Economia Agrícola do estado de 

São Paulo (IEA, 2012), as quais estão descritas na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Descrição das variáveis de produção agropecuária 

Variável Descrição 
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FRF 

Valor da produção agropecuária municipal das frutas frescas. Composto 

por: abacate, abacaxi, banana, caqui, figo para mesa, goiaba para mesa, 

laranja para mesa, limão, manga, maracujá, melancia, morango, pêssego 

para mesa, tangerina e uva para mesa. 

OLE 

Valor da produção agropecuária municipal das olerícolas. Composto por: 

abóbora, abobrinha, alface, batata, batata-doce, beterraba, cebola, cenoura, 

mandioca para mesa, pimentão, repolho e tomate para mesa. 

PVI 

Valor da produção agropecuária municipal dos produtos vegetais para a 

indústria. Composto por: borracha, café beneficiado, cana-de-açúcar, goiaba 

para indústria, laranja para indústria, mandioca para indústria e tomate para 

indústria. 

PAN 

Valor da produção agropecuária municipal dos produtos animais. Composto 

por: carne bovina, carne de frango, carne suína, casulo, leite B, leite C, mel 

e ovos.  

GRF 
Valor da produção agropecuária municipal dos grãos e fibras. Composto 

por: algodão, amendoim, arroz, feijão, milho, soja, sorgo, trigo e triticale.  

 

O segundo grupo, designado de variáveis de uso da área rural, utilizou de informações 

relativas à utilização das áreas rurais, em hectares (ha), segundo o projeto LUPA 

(Levantamento Censitário das Unidades de Produção Agropecuária do estado de São Paulo) 

de 2007/08, as quais são descritas na Tabela 2 (SÃO PAULO, 2008).  

 

Tabela 2. Descrição das variáveis de uso da área rural. 

Variável Descrição 

APE 

Área com cultura perene compreende as terras ocupadas com lavouras 

perenes (também conhecidas como permanentes), isto é, aquelas que 

crescem durante vários anos até se tornaram produtivas, permanecendo 

então produtivas por vários anos, não perecendo após a colheita.  

ATE 

Área com cultura temporária compreende as terras ocupadas com lavouras 

temporárias (também conhecidas como anuais), isto é, aquelas que durante 

uma única estação, perecendo após a colheita. 

APA 

Área com pastagem compreende as terras ocupadas com capins e similares 

que sejam efetivamente utilizadas em exploração animal, incluindo aquelas 

destinadas a capineiras, bem como as destinadas a fornecimento de matéria 

verde para silagem ou para elaboração de feno. 
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ARF 
Área com reflorestamento compreende as terras ocupadas com o cultivo de 

essências florestais exóticas ou nativas. 

AVN 

Área de vegetação natural compreende as terras ocupadas com diversos 

tipos de vegetação natural, incluindo mata natural, capoeira, cerrado, 

cerradão, campos e similares. A mata natural refere-se a toda área de 

vegetação ainda intocada pelo ser humano, bem como àquelas em adiantado 

grau de regeneração.  

ADE 

Área em descanso compreende as terras normalmente agricultáveis, mas 

que, por algum motivo, não estão sendo cultivadas no momento. A área 

utilizada com culturas anuais e que está sem uso na entressafra não deve ser 

considerada como pousio. 

ABV 

Área de vegetação de brejo e várzea compreende as terras ocupadas com 

brejo, várzea ou outra forma de terra inundada ou encharcada, sem 

utilização agropecuária. 

ACO 

Área complementar compreende as demais terras das unidades de produção 

agropecuária (UPA), como aquelas ocupadas com benfeitorias (casa, curral, 

estábulo), represa, lagoa, estrada, carreador, cerca, bem como áreas 

inaproveitáveis para atividades agropecuárias. 

UPM 
Unidade de produção média corresponde ao tamanho médio da UPA do 

município. 

 

Foram utilizadas as seguintes fontes oficias de dados: Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE), 

Instituto de Economia Agrícola (IEA), Coordenadoria de Assistência Técnica Integral da 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo (CATI). 

 

2.2 Método 

 

Para avaliar a associação entre os grupos de variáveis de valor da produção 

agropecuária (denominada de “produção”) e de uso da área rural (denominado de “uso da 

área”) empregou-se a técnica estatística multivariada de análise de correlação canônica, a qual 

considera simultaneamente todas as variáveis e toda a estrutura de variação existente nos 

dados (JOHNSON  e WICHERN, 2014). 

Esta técnica mede a existência e a intensidade da associação entre dois conjuntos de 

variáveis aleatórias, resumindo-as, por meio de combinações lineares, em novas variáveis 

denominadas variáveis canônicas. As correlações entre as variáveis canônicas do primeiro 

conjunto com as do segundo são chamadas de correlações canônicas. Os coeficientes dessas 

combinações lineares são determinados de forma a se obter a máxima associação entre as 

variáveis canônicas, no conjunto de combinações lineares que apresentem variâncias iguais a 
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um e que sejam não correlacionadas com as combinações anteriores (JOHNSON  e 

WICHERN, 2014; MINGOTI, 2005). 

Considerando as 14 variáveis deste estudo, o vetor aleatório ,de dimensão 14,foi 

fracionado em dois conjuntos de vetores aleatórios da 

forma   *  
   

  
   + sendo     

   
        , um vetor aleatório representando o 

conjunto de     características de valor da produção agropecuária e 

     
   

                , um vetor representando o conjunto de     características 

de uso da área rural agropecuária, com a estrutura geral de variabilidade   fracionada em 

  [
    
     

    
     

    
     

    
     

] à semelhança da partição do vetor  . 

Como as variáveis não se encontravam mensuradas em uma mesma unidade, foram 

utilizadas variáveis padronizadas e, consequentemente, as funções canônicas foram obtidas a 

partir dos autovalores (  ) e os respectivos autovetores (  ,  ) associados as equações 

determinantais: |      [      ]
  

          
     |    ou |      [      ]

  
       

   
     |   , sendo       e       as matrizes de correlações estimadas das variáveis originais 

do primeiro (  
   

) e do segundo conjunto (  
   

) de variáveis respectivamente, enquanto 

que       , e sua transporta       , a matriz de correlação entre as variáveis do vetor   
   

e 

aquelas que estão no vetor   
   

. 

Assim, foi possível estabelecer cinco pares de variáveis canônicas dados pelas 

combinações lineares        
   

 e        
   

 (                    , ou seja,   

 )e, consequentemente, cinco coeficientes de correlações canônicas       
 entre os dois 

conjuntos de variáveis foram determinados em ordem decrescente de magnitude. 

Os coeficientes de correlações canônicas foram obtidos por      
 √            

             . 
As variáveis canônicas permitiu a construção de um gráfico de dispersão 

bidimensional entre o conjunto de variáveis de produção e de uso da área. O posicionamento 

de cada município neste plano cartesiano determina sua localização em quadrantes e 

representa a característica do mesmo quanto à associação entre o uso da área e o valor da 

produção agropecuária. Foi construído também um mapa do estado de São Paulo 

identificando-se agrupamentos de municípios em relação ao quadrante que cada um se 

localizou. 

Para melhor entendimento e interpretação das variáveis canônicas, as correlações de 

cada variável original com a respectiva variável canônica (cargas canônicas) foram avaliadas. 

Posteriormente, por meio de estatística descritiva se quantificou os grupos de produtos em 

relação a cada quadrante e ao estado de São Paulo e determinou-se a produtividade da área, 

considerando somente área permanente, temporária, pastagens, reflorestamento e 

complementar. Todos os resultados analíticos foram discutidos no nível de 5% de 

significância. 

 

3. Resultados e discussão 
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 Neste estudo foram utilizados 633 municípios com área e produção agropecuária no 

estado de São Paulo. Na Tabela 3 apresentam-se as cinco correlações canônicas encontradas, 

sendo as quatro primeiras significativas (p<0,001), com valores iguais a 0,943 e 0,655, 0,557 

e 0,439, respectivamente. 

 

Tabela3 -Coeficientes das funções canônicas, autovalor, correlação canônica entre as 

variáveis de produção (  ) e uso da área(  )e resultado do teste estatístico. 

Grupo Variável 

Coeficientes das funções canônicas 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

                                        

Produção 

   

FRF 0,121 -0,887 -0,195 0,244 -0,423 

GRF 0,219 0,254 0,451 -0,858 -0,858 

OLE 0,007 -0,341 0,319 0,683 0,683 

PAN 0,075 -0,044 0,689 0,722 0,205 

PVI 0,894 0,239 -0,323 -0,058 0,336 

Uso da área 

   

APE 0,319 -0,494 -0,329 0,267 0,062 

ATE 0,865 0,720 0,119 -0,531 -0,159 

APA -0,005 0,184 0,807 0,636 0,106 

ARF -0,020 0,016 0,431 -0,755 -0,117 

AVN -0,003 -0,317 -0,183 -0,024 -0,889 

ABV -0,065 -0,186 -0,277 0,185 0,256 

ADE -0,020 -0,251 0,205 -0,515 0,738 

ACO 0,065 -0,465 0,012 0,520 0,042 

UPM -0,096 0,080 -0,153 0,101 0,136 

Autovalor 0.889 0,429 0,310 0,192 0,012 

 % Retido 84.717 7,915 4,733 2,504 0,131 

      
 0.943 0,655 0,557 0,439 0,111 

Valor p < 0.001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,173 

 

Com estes resultados significativos (       ) é possível afirmar que existem quatro 

variáveis canônicas expressando características distintas a respeito da produção agropecuária 

(  ,   ,   e  ) associados com variáveis canônicas expressando determinadas situações de 

uso da área rural (  ,   ,   e  ).No entanto, neste estudo, para efeito de aprofundamento de 

discussão dos resultados, utilizou-se da associação entre o par de variáveis canônicas, (     ), 

que apresentou expressiva correlação de 0,943 e representou 84,72% da variabilidade contida 

nos dados. Esta associação aponta aspectos interessantes sobre a influência da produção 

agropecuária e o uso da área rural dos municípios paulistas. 

As funções canônicas do primeiro par de varáveis podem ser descritas em relação às 

variáveis pesquisadas por:  
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 Pode-se perceber que a variável    associa as variáveis de produção numa somade 

todas variáveis de produção dos grupos de produtos de frutas frescas(FRF), grãos e fibras 

(GRF), olerícolas (OLE), produtos de origem animal(PAN) e produtos vegetais para a 

indústria (PVI). Os maiores pesos desta associação estão expressos nos coeficientes das 

funções canônicas para os grupos de PVI (0,895) e GRF(0,219), 

A Fig. 1 apresenta a dispersão para o primeiro par de variáveis canônicas (   e   ) 

relativa aos valores que estas variáveis assumem em cada município. Nota-se a associação 

linear positiva entre a variável canônica    (representando uma situação para o uso da área 

rural) e a variável    (representando conjuntamente as variáveis de produção agropecuária).  

 

Figura1- Gráfico de dispersão do primeiro par de variáveis canônicas padronizadas 

 
  

Os municípios do primeiro (Q1) e do terceiro (Q3) quadrantes ilustram o 

comportamento da correlação. Em Q1 observam-se valores acima da média (positivos) do 

estado para valores de   ,(produção agropecuária) associados a valores acima da média 

(positivos) para  (uso da área rural). Já em Q3ocorre o inverso, ou seja, neste quadrante 

observam-se os municípios com valores abaixo da média (negativos) de    (produção 

agropecuária) associados com valores abaixo da média (negativos) para   (uso da área rural). 

Esta característica demonstra a associação direta do fator de produção terra como indicativo 

de elevados valores da produção agropecuária na maioria dos municípios paulistas. 

 No segundo quadrante (Q2)observam-se valores abaixo da média para o valor de 

  ,com a ocorrência de valores acima da média de  , ou seja, mesmo com maior uso da terra 

a produção agropecuária apresentou-se baixo. Desta forma, considerando-se o fator de 

produção terra percebe-se nos municípios deste quadrante uma menor produtividade no seu 

uso. 

O quarto quadrante (Q4) apresenta valores acima da média para    e abaixo da média 

para   , portanto estes resultados ocorreram com menor uso de área rural indicando uma 

maior produtividade por unidade de área nestes municípios. O crescimento da produção, 
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gerado pelo setor agrícola, deu-se pela incorporação dos demais fatores de produção ao 

processo produtivo como capital e tecnologia. Os estágios de desenvolvimento da atividade 

agropecuária (MANTELI, 2006) no noroeste do Rio Grande do Sul um estado do Brasil, em 

um primeiro momento, demonstraram o crescimento da produção pelo uso intensivo do fator 

terra, resultado da incorporação de novas áreas ao processo produtivo. Com o esgotamento da 

fronteira agrícola, a utilização dos demais fatores de produção - capital, principalmente, é 

intensificada de forma a manter a trajetória ascendente da produção. 

Na Fig. 2,verificam-se correlações positivas entre as variáveis originais e a variável 

canônica   (produção agropecuária), com destaque para os produtos vegetais para a indústria 

(0,96),com 46,73% da produção do Estado. Desta forma, a produção de vegetais para 

indústria torna-se um direcionador do comportamento da produção agropecuária, sendo um 

interessante indicador econômico do desempenho esperado para o agronegócio. Os valores 

das correlações entre produção com outros grupos de produtos como grãos e fibras (0,38) e 

produtos animais (0,24), frutas frescas (0,31) e olerícolas (0,12) indicam que estas variáveis se 

apresentam como um indicador de baixa expressão da tendência da atividade produtiva 

agropecuária dos municípios.  

 

Figura 2 – Correlação entre as variáveis originais de produção com a variável canônica   (A) 

e das variáveis originais de uso da área com a variável canônica   (B). 

(A) 

 

(B) 

 

 

A variável canônica   (uso da área) possui correlação positiva com as variáveis de 

área temporária (0,87) e área permanente (0,32) sendo praticamente nula para as demais 

variáveis (algumas expressam valores positivos e outros negativos, porém todas próximas de 

zero). Cabe ressaltar que a maior parte da área do estado é ocupada por pastagens (39,4%), 

com associação de apenas 0,004, ou seja, não representa o comportamento da variável 

canônica relativo ao uso da área, sendo que o principal indicador de área é a variável de área 
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temporária (32,3% do Estado), ou seja, maiores valores de   ocorrem nos municípios com 

maiores áreas de culturas temporárias. As pesquisas sobre a tomada de decisão dos 

fazendeiros (SILVEIRA et.al., 2017) tentam explorar quais as variáveis que levam os 

agricultores a inovação, para escolher cultivo ou raça de pastoreio, no entanto, o uso da terra 

ainda é um bom indicador para o resultado dessas decisões.   

A correlação positiva entre as variáveis canônicas   (produção agropecuária) e   (uso 

da área) possibilita que se associem maiores valores de    quando ocorre maior uso de áreas 

temporárias e maiores valores de    na presença do grupo de produtos vegetais para a 

indústria. 

O mapa do estado de São Paulo, representado na Fig. 3, apresenta os municípios 

coloridos segundo o quadrante a que pertencem. Percebe-se a formação de grupos de 

municípios de um mesmo quadrante em áreas adjacentes. Na área branca estão os municípios 

sem produção agropecuária concentrados na região metropolitana de São Paulo (o município 

de São Paulo está em Q3, em verde) e no centro do Estado com o município de Águas de São 

Pedro. 

 

Figura 3. Mapa do estado de São Paulo, em cores por quadrante do primeiro par de variáveis 

canônicas padronizadas. 

 
 

 

Os municípios de Q1, representados pela cor azul, estão no interior do Estado, 

sobretudo ao norte, caracterizado pela relação direta entre produção e uso da área 

agropecuária, com produtividade de 2.564,56 R$/ha.  

Em Q2 pode-se perceber municípios isolados, ou no máximo em dois, espalhados pelo 

Estado, na cor laranja, caracterizados pelo uso da área acima da média e produção abaixo da 

média, com uma relação de 1.253,58 R$/ha. Não se observam grupos de municípios 
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adjacentes, caberia um estudo específico para se verificar os fatores que justificam a baixa 

produtividade do uso da terra.  

Em Q3, representado pela cor verde, destaca-se novamente a formação de grupos com 

relação direta entre produção e área, apresentando uma produtividade de 1.760,25 R$/ha, 

contudo com valores abaixo da média do Estado, localizados predominantemente ao sul e em 

toda a região litorânea. Cabe destacar que o Q3 é o quadrante oposto ao Q1, porém seria 

possível que Q3 tivesse produtividade por hectare semelhante, com menor produção e uso de 

área proporcionalmente a Q1, contudo observou-se menor produtividade da área. 

Os municípios que formam Q4, na cor vermelha, estão dispersos pelo interior do 

Estado, exceto na região sul e litoral, onde se tem a ocorrência apenas do município de Mogi 

das Cruzes. Este quadrante apresenta a maior produtividade do fator terra com 3.287,13 

R$/ha. Não há formação de agrupamentos de áreas adjacentes (máximo de dois municípios), 

apresentando-se como o oposto de Q2. 

 

Tabela 4 - Percentual da área total, valor da produção, quantidade, percentual de municípios e 

produtividade por quadrante no estado de São Paulo. 
Descrição Q1 Q2 Q3 Q4 SP 

Área total% 48,86 7,06 40,14 3,95 100,00 

Valor da produção % 59,42 4,28 30,35 5,95 100,00 

Municípios u(%) 183(28,91) 31(4,90) 391(61,77) 28(4,42) 633(100) 

Produtividade R$/ha 2.564,56 1.253,58 1.760,25 3.287,13 2.191,27 

 

A Tabela 4 demonstra a distribuição da área, valor de produção e quantidade de 

municípios, bem como a produtividade de cada quadrante e estado de São Paulo. O maior 

quadrante do estado é representado pelo Q1 com 59,42% da produção, 48,86%da área e 

183(28,91%)municípios. A maior quantidade de municípios está em Q3 (391), contudo com 

40,14% da área e 30,35% da produção, ou seja, municípios menores. Os quadrantes Q2 e Q4 

são menores em área (7,06 e 3,95% respectivamente) e em produção (4,28 e 5,95%). Percebe-

se nos quadrantes Q1 e Q4 que o percentual da área ocupada é menor do que a produção e 

produtividade acima da média do Estado (R$ 2.564,56 em Q1 e R$ 3.287,13 em Q4), 

notadamente onde   é positivo. O inverso ocorre em Q2 e Q3 que tem    negativo com 

produção e produtividade abaixo da média (R$ 1.253,58 em Q2 e R$1.760,25 em Q3).  

Os quadrantes Q1 e Q4 apresentaram valores positivos para a variável canônica    

(produção agropecuária), podendo-se observar na Tabela 5 que o principal grupo de produtos 

destes quadrantes é o grupo formado por produtos vegetais para a indústria, com 56,87% e 

45,03% respectivamente. Já os quadrantes Q2 e Q3, com valores negativos para   , 

apresentaram como grupo principal os produtos animais com 43,9% e 39,95% do total 

produzido no quadrante. 

Quanto ao uso da área, em Q1, tem-se 45,67% da área em culturas temporárias;emQ4, 

41,01% em pastagens, enquanto que em Q2 e Q3 se destacaram pela participação em 

pastagens com 48,53% e 50,80%, respectivamente. Cabe ressaltar a forte correlação entre a 

variável canônica de área   (0,87) com o uso da área de culturas permanentes e a correlação 

praticamente nula (0.004) com a área de pastagens. 
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Tabela5 – Percentuais por quadrante dos grupos de produtos e uso das áreas (estado de São 

Paulo  / quadrante). 

Grupos Produtos SP Q1 Q2 Q3 Q4 Total 

Frutas Frescas 10,73 48,61/ 8,78 2,67/ 6,69 44,71/15,81 4,02/ 7,25  100/- 

Grãos e Fibras 11,04 70,27/13,06 4,06/10,46 22,50/8,19 3,18/ 5,90  100/- 

Olerícolas 4,49 40,23/ 3,04 2,88/ 3,02 49,42/7,31 7,46/ 5,63 100/- 

Produtos animais 27,00 40,16/18,25 6,98/43,99 44,89/39,95 7,97/36,18 100/- 

Prod.Veg. p/Ind. 46,73 72,32/56,87 3,28/35,84 18,66/28,74  5,73/45,03 100/- 

Total 100,00 -/100,00 -/100,00 -/100,00 -/100,00  

Uso da Área  SP Q1 Q2 Q3 Q4 Total 

Permanente 5,95 62,39/ 7,59 6,36/ 5,36 27,72/ 4,11 3,52/ 5,31 100/- 

Temporária 32,87 67,88/45,67 6,86/31,95 21,56/17,66 3,70/30,83 100/- 

Pastagens 39,39 35,43/28,57 8,70/48,53 51,77/50,80 4,11/41,01 100/- 

Reflorestamento 5,00 43,76/4,47 4,32/ 3,06 46,58/ 5,80 5,34/ 6,76 100/- 

Vegetação Natural 11,86 36,17/8,78 4,46/ 7,49 55,48/16,39 3,88/11,67 100/- 

Brejo e Várzea 1,43 51,58/ 1,51 5,81/ 1,18 38,81/ 1,39 3,80/ 1,38 100/- 

Descanso 1,09 32,62/ 0,73 3,56/ 0,55 60,56/ 1,64 3,25/ 0,90 100/- 

Complementar 2,42 54,15/ 2,68 5,48/ 1,88 36,89 /2,22 3,48/ 2,13 100/- 

Total 100,00 -/100,00 -/100,00 -/100,00 -/100,00  

 

As pastagens ocupam 39,39% da área do Estado, maior do que o somatório da área de 

culturas permanentes e temporárias (38,82%). Contudo o valor da produção de produtos 

animais (carne bovina, frango, suína, casulo, leite, mel e ovos) representa 27% do total ante 

46,73% para os produtos vegetais para indústria. Esta constatação pode ser verificada na 

produtividade por hectare dos quadrantes Q2 e Q3, as menores dos quatro quadrantes 

(R$1.253,58 e R$ 1.760,25 respectivamente), que tem como grupo principal os produtos 

animais(43,99 e 39,95%). 

 

4. Conclusão 

 

 O resultado da correlação do primeiro par de variáveis canônicas demonstrou que 

existe uma associação positiva entre o valor da produção agropecuária e o uso da área rural. 

O grupo de produtos vegetais para indústria é indicativo do comportamento do valor 

da produção com uma forte associação com o grupo de variáveis da produção como um todo. 

Já o uso das áreas temporárias apresentou uma forte associação com o grupo de variáveis de 

área.  

A associação positiva entre o valor da produção e a área permite relacionar a produção 

agropecuária com áreas temporárias e o uso da área com produtos vegetais para a indústria. A 

divisão do estado em quadrantes permitiu identificar agrupamentos de municípios em 

diferentes estágios de desenvolvimento do uso da área. Os municípios do quadrante Q1 e Q4 

apresentaram valor da produção acima da média do estado, contudo observou-se em Q1 o 

aumento da produção pelo aumento do uso de área, enquanto que Q4 apresentou aumento de 

produção com menor utilização de área. No quadrante Q2 e Q3 a produção esteve abaixo da 

média do estado sendo que em Q2 observou-se a menor produtividade por hectare e em Q3 o 

maior número de municípios do estado.  
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Os estágios de desenvolvimento agropecuário dos municípios paulistas e a associação 

da produção e do uso da área podem contribuir para identificar o direcionamento de políticas 

publicas para o aumento da produtividade do setor agropecuário. 
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