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Este artigo consta como exigência para obtenção do título de especialista em 

Geoprocessamento Ambiental, parte da avaliação do curso de Pós-Graduação Latu Sensu em 

geoprocessamento ministrado no instituto de Geociências da Universidade de Brasília 

(IGD/UNB). 

O curso objetiva capacitar profissionais de nível superior no uso e aperfeiçoamento das 

tecnologias de Processamento e Interpretação de Imagens de Sensores Remotos Orbitais e 

aerotransportados e de Sistemas de Informações Geográficas (SIG). 

Neste artigo o tema integração de dados espaciais é abordado por meio de um estudo de caso 

intitulado “O Uso da Análise Multicritério Para Diagnóstico e Monitoramento de Práticas 

Sustentáveis em Pecuária no Município De Oriximiná/PA.” Para seu desenvolvimento foram 

utilizados conhecimentos adquiridos durante os módulos apresentados no curso. O trabalho foi 

orientado pelo Prof. Dr. Gervásio Barbosa Soares Neto, membro docente do curso de 

especialização e do Instituto de Geociências. 
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Resumo  

Neste estudo apresenta-se o desenvolvimento de uma proposta metodológica, baseada em 

modelagem espacial de dados, aplicada à realização do diagnóstico e monitoramento da 

pecuária em 15 fazendas do extremo sul de Oriximiná-PA. O modelo de integração de 

dados executado com as ferramentas de geoprocessamento foi ponderado por 

especialistas em pecuária e meio ambiente. A escolha por este tipo de modelo justifica-se 

pela necessidade de adotar uma perspectiva integrada dos componentes do fenômeno 

estudado, sobretudo por se tratar de sustentabilidade, como um processo de interações 

ambientais e sociais. Assim, a análise espacial multicritério, com técnicas de indexação 

por overlay, foi escolhida para viabilizar o desenvolvimento da pesquisa. A partir dos 

dados obtidos, foram criadas três camadas - (i) adaptação às práticas de pecuária 

sustentável, (ii) socioeconomia e (iii) desmatamento - que somadas representam o 

diagnóstico das fazendas. O trabalho foi desenvolvido sob a hipótese de que quanto mais 

adaptadas às práticas de pecuária sustentável, maiores os indicadores de socioeconomia 

e menores os índices de desmatamento. O estudo revelou que as fazendas com maior 

número de práticas sustentáveis apresentam maior desenvolvimento econômico, mas os 

índices de desmatamento também estão muito altos nestas fazendas. Além disso, o uso da 

análise multicritério se mostrou eficiente para preservar as devidas proporções de impacto 

para cada variável e as correlações existentes entre estas na composição do cenário 

estudado. O estudo evidenciou ainda áreas prioritárias de ação do programa Pecuária 

Sustentável em implementação no município.   

 

Palavras-chave: Pecuária; Análise Multicritério; Amazônia.  

 

Abstract 

This study presents the development of a methodological proposal, based on spatial data 

modeling, applied to the diagnosis and monitoring of livestock in 15 farms in the extreme 

south of Oriximiná-PA. The model of data integration performed with the geoprocessing 

tools was weighed by specialists in livestock and the environment. The choice for this 

type of model is justified by the need to adopt an integrated perspective of the components 

of the studied phenomenon, mainly because it is about sustainability, as a process of 
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environmental and social interactions. Thus, the multicriteria spatial analysis, with 

overlay indexing techniques, was chosen to enable the development of the research. 

Based on the data obtained, three layers were created: (I) adaptation to sustainable 

livestock practices; (II) socioeconomics; and (III) deforestation - which together represent 

the farms' diagnosis. The work was developed under the hypothesis that the more adapted 

to sustainable livestock practices, the greater the socioeconomy indicators and the lower 

the rates of deforestation. The study found that farms with more sustainable practices 

have greater economic development, but rates of deforestation are also very high on these 

farms. In addition, the use of multicriteria analysis was efficient to preserve the 

appropriate proportions of impact for each variable and the correlations between them in 

the composition of the scenario studied. The study also highlighted priority areas of action 

of the Sustainable Livestock program in implementation in the municipality. 

 

Keywords: Livestock; Multicriteria Analysis; Amazon. 

 

Introdução  

O avanço da pecuária no bioma Amazônia se insere como um dos principais vetores 

de desmatamento que acarreta em ‘efeito cascata’ uma série de degradações ambientais. 

Além disso, a atividade tem composto o cenário de ocorrências de trabalho análogo ao de 

escravo no Brasil. Em outras palavras, a pecuária está diretamente relacionada à 

degradação socioambiental. O fato, incontestável, de que o poder exercido por 

proprietários de terra sobre o território é herança do histórico temeroso da questão 

fundiária no Brasil2 explica as injustiças sociais e ambientais deste cenário. Nisto consiste 

toda problemática da questão agrária e suas atividades econômicas, dentre as quais 

encontra-se a pecuária.  

Em outra escala, a pecuária instalada nos estados amazônicos, em especial no 

extremo oeste do Pará, é uma atividade de importância significativa para o 

desenvolvimento econômico regional. Justamente por esse motivo, precisa se tornar mais 

sustentável, num movimento contrário à degradação socioambiental a qual vem sendo 

associada e seguindo em sintonia com a dinâmica da região que é repleta de Áreas 

Protegidas. Diante disso, o questionamento que se faz é sobre formas de trabalho para 

lidar, de forma racional e sustentável, com esta atividade que é forte do ponto de vista 

econômico e político, mas que precisa ser transformada.   
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Para agir diante desta realidade o Programa Territórios Sustentáveis, realizado por 

três instituições do terceiro setor3, cria uma frente de trabalho intitulada Pecuária 

Sustentável destinada ao incentivo de boas práticas em pecuária no município de 

Oriximiná-PA (fig.1). O trabalho vem sendo planejado desde 2017 com previsão para 

obter resultados até 2030, sendo 2018 o ano 1, no qual realiza-se a construção da 

metodologia de trabalho da qual faz parte o modelo apresentado nesta pesquisa e as 

primeiras ações em 15 propriedades (fig.2).  

 

 

                                                              Figura 1-  Mapa de contexto da área de estudo. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Terceiro setor é formado por associações e entidades sem fins lucrativos, e é classificado como terceiro 

setor, em sociologia. O termo é de origem americana, Third Sector, muito utilizado nos Estados Unidos, e 

o Brasil utiliza a mesma classificação. 



 

                             Figura 2- Mapa de localização das fazendas selecionadas para o estudo. 

 

 

Nesta fase, os ajustes na estratégia de trabalho representam o principal desafio da 

equipe. Isso, em função da complexidade de tornar as ações em campo efetivas, 

compatíveis com a realidade local e também com os objetivos do programa Pecuária 

Sustentável. Neste contexto, a primeira demanda do programa foi adotar uma 

metodologia para realizar o diagnóstico das fazendas, definir indicadores e procedimentos 

de monitoramento periódico dos resultados. Para tal, foram utilizadas técnicas de coleta 

de dados - por entrevistas e acesso a dados públicos, análise e sistematização destes em 

ambiente SIG4.  O processo de criação e o resultado desta fase será apresentada e discutida 

ao longo deste artigo.  

O geoprocessamento foi utilizado, a princípio, para localização das fazendas 

inscritas. Nesta etapa foi possível fazer uma triagem de sobreposições e situação fundiária 

o que facilitou a reorganização do número de propriedades, a identificação de vínculos 

de proprietários por polígono e a organização logística para as visitas de assessoria 

técnica.  
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Posteriormente, a análise espacial multicritério foi utilizada para correlacionar 

dados primários e secundários obtidos em estruturas tabulares e vetoriais, convertendo-

os em dados matriciais. Os dados primários foram obtidos em entrevistas realizadas em 

2017 com preenchimento de questionário (anexo 1). As perguntas eram sobre 

infraestrutura e dinâmica econômica de cada fazenda. Já os dados secundários, sobre o 

histórico de desmatamento, foram coletados no banco do INPE, especificamente do 

programa PRODES.  Assim, foram formulados os três planos de informação (PIs) focados 

nos dados de adaptação às práticas/estruturas de pecuária sustentável (fig.3); 

socioeconomia (fig.4) e ambiental/desmatamento (fig.5). 

 

 

 

 

Figura 3 - PI 1 - Mapa de adaptação às práticas de PS. 

 

 

 

 



 

Figura 4- PI 2 Mapa de socioeconomia. 

 

 

 

Figura 5 – PI 3 Ambiental -  desmatamento 



 

  

Metodologia  

Para atingir os objetivos deste estudo foram utilizadas premissas da estatística 

espacial e dentre o arcabouço de técnicas voltadas à análise geográfica optou-se pela 

adoção da estatística descritiva. Com a finalidade de colocar os dados coletados em 

formato de tabela numa perspectiva espacial e possibilitar a álgebra de mapas procedeu-

se com a classificação dos atributos das tabelas. Neste ponto tais dados tabulares foram 

convertidos para o formato vetorial e posteriormente sobrepostos ao Cadastro Ambiental 

Rural (CAR) do governo do estado e aos polígonos de desmatamento do sistema de 

monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).  

Os procedimentos realizados no programa ArcMap 10.3. (fig.6) passaram pela 

reclassificação para concluir a padronização, posto que a natureza dos dados é diferente 

(números inteiros, decimais e valores em reais, moeda corrente). Os valores foram 

convertidos conforme o critério de menor para maior (indexação por Overley) que será 

especificado mais adiante.  

Após este procedimento a atribuição de pesos foi utilizada para garantir uma medida 

do impacto mais próxima do real para cada variável na análise final.  Por fim, a integração 

destes dados foi realizada por álgebra de mapas, soma simples dos PIs cujo resultado foi 

agrupado em 3 períodos representando índice socioambiental muito baixo, médio e 

regular.  Destes processos resulta a análise espacial multicritério e por conseguinte o 

diagnóstico.  



 

Figura 6 - Fluxo de trabalho 

 

Procedimentos Metodológicos  

 

A primeira etapa consistiu na obtenção de dados. Os primários foram coletados com 

a aplicação de questionários semiestruturados aos proprietários das 15 fazendas 

integrantes do projeto piloto. As perguntas destinaram-se à construção dos Planos de 

Informação (PIs) sobre socioeconomia  e adequação às práticas sustentáveis. Os 

secundários foram obtidos na base do Inpe, do SICAR/PA e do Sistema de Alerta 

Desmatamento (SAD) do Imazon5 e formaram o PI ambiental focado no desmatamento. 

Deste modo, apresenta-se os três PIs cuja a integração representa o diagnóstico linha de 

base da fase piloto do programa pecuária sustentável.  

Os dados de desmatamento do Inpe são de corte raso em série temporal de 2012 a 

2016 obtidos por sensoriamento remoto conforme as seguintes especificações:  

[...] imagens de satélites da classe LANDSAT (20 a 30 metros de resolução 

espacial e taxa de revisita de 16 dias) numa combinação que busca minimizar 

o problema da cobertura de nuvens e garantir critérios de interoperabilidade. 

As imagens TM, do satélite americano LANDSAT-5, foram, historicamente, 
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as mais utilizadas pelo projeto, mas as imagens CCD do CBERS-2 e do 

CBERS-2B, satélites do programa sino-brasileiro de sensoriamento remoto, 

foram bastante usadas. O PRODES também fez uso de imagens LISS-3, do 

satélite indiano Resourcesat-1, e de imagens do satélite inglês UK-DMC2. 

Com essas imagens, a área mínima mapeada pelo PRODES é de 6,25 hectares. 

(INPE, PRODES) 

 

O sistema do Imazon (SAD) utiliza imagens do sensor MODIS (Terra) que apesar 

da baixa resolução espacial (250 m) tem alta resolução temporal (2 dias) a área mínima 

mapeada pelo SAD é 6, 25 ha. (ESCADA, sem data).   

A escolha de um sistema de monitoramento com série temporal acumulada (Prodes) 

e um de alerta (SAD) se deu com o intuito de se observar como background o que foi 

desmatado ao longo dos anos e os alertas atuais.  Isto para se ponderar o padrão de 

desmatamento até hoje - o que certamente vai interferir na área de reserva legal das 

fazendas – e a dinâmica recente do desmatamento na área de estudo.  

Vale ressaltar ainda a escolha por um dado governamental e um do terceiro setor 

pois existem várias discussões relevantes sobre a legitimidade dos resultados 

apresentados pelas instituições que os representam. Trata-se de uma discussão relevante 

para o sensoriamento remoto e suas utilizações e que, portanto, merece ser mencionada, 

mas não faz parte do escopo deste trabalho discuti-la detalhadamente e sim testar a 

utilidade dos dados.  

A tradução dos dados qualitativos em números e a padronização dos dados 

quantitativos - dados em reais, números decimais e absolutos - foi realizada de modo a se 

obter números maiores para resultados regulares - considerados bons -  e, em 

contrapartida, números menores para resultados críticos, da seguinte maneira: 

Presença de módulos 

rotacionados 

Sim  2  

Não 1  

Salário R$0,00 1 

R$954,00 2  

Investimento  R$0,00 1 

R$50.000,00 2  

R$100.000,00 3 

 

 



R$150,000,00 4  
Tabela 1 -  Fragmento ilustrativo da reclassificação dos dados quantitativos e qualitativos. 

Assim, a tendência do modelo é que as fazendas com maiores pontuações aparecem 

no mapeamento agrupadas como desempenho regular que pode ser lido como bom a 

depender da referência. Esta informação pode ser utilizada tanto para definição de metas 

a serem alcançadas a curto prazo para as fazendas com resultados críticos - baixas 

pontuações -  quanto para priorização e definição do tipo de assistência técnica aplicável.    

Após a conversão dos dados em números que detém correspondência com a 

realidade, foram definidos os pesos para garantir uma pontuação coerente com o nível de 

impacto da variável. As notas - de 1 a 10 - foram atribuídas, de forma conjunta, pela 

equipe técnica do programa territórios sustentáveis, composta por engenheiras florestais, 

engenheiros agrônomos e uma geógrafa e ficaram definidas conforme especificado nas 

tabelas 2 e 3.   

 

Impacto dos pesos no modelo 

Suave   Médio  Pesado  

1 2 3 4 4,5 5 6 7 8 9 10 
Tabela 2 - Escala de impacto dos pesos no modelo 

 

PI adaptação às Ações de Pecuária Sustentável 

Variável Peso  Justificativa  
Presença de 

Módulos 

Rotacionados  

10  Os módulos rotacionados viabiliza: a intensificação da pecuária 

restringindo a área de impacto do gado; tratamento e regeneração 

do solo (pasto) e engorda dos animais que se movimentam num 

espaço reduzido. Esta estrutura é fundamental para mitigar 

impactos ambientais e promover aumento em produtividade, é o 

mais importante para se iniciar uma pecuária sustentável.  

Bebedouros 

Artificiais  
5,5 A presença de bebedouros artificiais previne a compactação do solo 

pois evita que os animais caminhem até os cursos d’água. É uma 

variável complementar à presença dos módulos, é tão importante 

quanto, mas é algo mais simples de se resolver e obter resultados 

mais rápidos, por isso sua pontuação cai próximo da metade da 

anterior. Não ter o bebedouro tendo o módulo representa um 

impacto menor.  

Adubamento do 

solo 
9 A qualidade do pasto depende do solo e interfere no 

desenvolvimento dos animais, seja para corte, reprodução ou leite. 

Ter um pasto adubado impede ainda que os pecuaristas abram 

novas áreas aumentando assim a degradação dos solos na região. 

É a segunda variável mais importante.  

Presença de 

Balança  
4,5  A balança é um instrumento importante para que se adquira o hábito 

de pesar os animais. É uma pratica mais  relacionada à gestão para 

medir a produtividade. Tem importância mais baixa por não ter 

uma relação direta com a sustentabilidade e também por ser 

resolvida com uma mudança de hábito pois é possível utilizar uma 

balança móvel da secretaria de agricultura.  



Preservação 

APP6 

5,5  É diretriz do programa observar se existem ocupações de APPs. É 

um elemento básico a ser visualizado na paisagem das fazendas. 

Mas, especificamente, pela análise superficial feita no primeiro PI, 

atribuiu-se um peso médio a esta variável.  

PI Socioeconomia 

Variável  Peso  Justificativa  
Fator Estoque 

(animais por ha 

pasto) 

7 Este é um indicador de pecuária intensiva e representa a 

diminuição de áreas de pasto nas fazendas. O aumento do 

fator estoque confirma o sucesso dos módulos rotacionados 

bem equipados e do tratamento do solo, além de garantir de 

de mercado para os pecuaristas.  
Arroba  8 O peso dos animais está diretamente relacionado ao rendimento da 

propriedade, é interessante que o fator estoque esteja alto, mas é um 

pouco mais importante que o peso, o valor comercial maior.  

Salários 

Funcionários 

das fazendas  

5,5 A maioria dos proprietários não dedicam tempo significante às 

fazendas, sendo os funcionários os responsáveis. Isso faz com que 

a qualidade de vida e de trabalho dos funcionários impacte 

significativamente, ainda que de difícil mensuração, nos 

resultados de cada propriedade. Além disso, o programa preza 

pelo entendimento de sustentabilidade que abarca o social. Esta 

variável tem um peso moderado pela dificuldade de medi-la, mas 

tendendo um pouco para indicadores maiores para garantir a 

representatividade e o monitoramento do trabalho durante 

implementação do programa.   

Previsão para 

investimento 

anual  

10  Todas as ações do programa pecuária sustentável estão pautadas 

em investimento em capacitação de funcionários, infraestrutura, 

etc. Portanto, o avanço de cada fazenda no sentido da 

sustentabilidade depende da capacidade e disposição para 

investimento. Este é um fator de extrema importância sem o qual 

todos os outros perdem boa parte do potencial de avanço.  

PI Ambiental 
% da área das 

fazendas com 

Desmatamento 

por corte raso 

acumulado até 

2016  

6  Independente da adaptação ao novo código florestal, o programa 

entende que é de extrema importância para a sustentabilidade o 

monitoramento da cobertura vegetal. O corte raso como último 

nível de desmatamento é um fator preocupante a ser 

acompanhado. O objetivo é que as fazendas possam recuperar boa 

parte destes polígonos sem comprometer sua produtividade. Como 

essa recuperação se dará de forma secundária às novas condições 

de manejo a importância foi mediana com uma leve tendência as 

importâncias mais pesadas.  

Alertas de novos 

polígonos de 

desmatamento 

em 2017 

8 O desmatamento por corte raso somado a novos alertas de 2017 é 

ainda mais impactante do ponto de vista ambiental e por isso sua 

importância no modelo se aproxima dos maiores pesos.  

Tabela 3 - Notas explicativas sobre a atribuição de pesos. 

Após a normalização dos dados numéricos e a definição dos pesos procedeu-se com 

a primeira álgebra de mapas para se obter a pontuação das fazendas em cada PI.  Os 

resultados obtidos foram:  

 

                                                           
 



adaptação à P.S. Mínimo de 34,5; máximo de 63,5  

Socioeconomia  Mínimo de 62,5; máximo de 203  

Ambiental  Mínimo de 20; máximo de 40  
Tabela 4 - Resultados da quantificação dos dados por PI. 

Com estes valores ‘rasterizados’ prosseguiu-se com a álgebra final de mapas que 

consistiu na simples soma entre as três camadas, cujo resultado classificado em três 

intervalos (jenks)  representa o marco zero das fazendas em 2018 - diagnóstico (fig. 7, 8 

e 9). 

 

 

Figura 7 - Esquema ilustrativo álgebra de mapas 



 

Figura 8 - Classificação do resultado final pelo método Jenks5 

 

 Figura 9 - Mapa final - Diagnóstico Socioambiental da pecuária 2018. 

 

 

 



Validação do modelo 

É importante que se avalie as limitações do modelo para que seu uso seja 

apropriado. Para tal, foram selecionadas três propriedades, sendo uma de cada intervalo 

classificado como muito baixo, médio e regular. A primeira preocupação ao se realizar 

este procedimento foi observar possíveis distorções oriundas da reclassificação que 

considerou novas numerações conforme hierarquia do menor valor para o maior (tab.1).  

Como os resultados de cada PI foram intervalos diferentes (tab. 4) foi necessário 

testar se fazendas com maiores pontuações nos PIs com intervalos maiores como o de 

socioeconomia puderam ter sua colocação falseada considerando as diretrizes do 

programa. Foram selecionadas, de forma aleatória, 3 fazendas sendo uma de cada grupo 

(muito baixo, médio e regular) cujos indicadores estão representados no gráfico abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico mostra que os dados de socioeconomia tiveram maior peso no modelo 

por terem um resultado final com intervalo de pontuação maior associadas a pesos de 

forte impacto. Neste caso, uma opção seria a normalização dos dados, sejam qualitativos 

ou quantitativos, em cada PI antes da álgebra final ou fazê-lo no procedimento inicial de 

reclassificação durante a conversão de vetores em matriz. Ambas as opções devem ser 

avaliadas pela equipe técnica do programa P.S. pois agrupar as variáveis de socioeconmia 

em qualquer fase da análise pode mudar completamente os resultados do programa.  
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Tabela 5 - Gráfico desempenho por amostra 



Pensando nisso, uma terceira alternativa seria utilizar o modelo para o diagnóstico 

inicial, como marco zero, e o monitoramento semestral e anual de cada tema 

separadamente em ambiente SIG, apenas por cartografia digital. Desse modo, o modelo 

seria rodado apenas de 5 em 5 anos para medir a evolução das fazendas nesta proposta 

metodológica aqui apresentada.   

Nota-se também que nesta amostragem as duas fazendas com índice muito baixo e 

médio estão com resultados muito próximos, mas isso não interfere de forma relevante 

no modelo pois além de serem diferenças pequenas são bem pontuais.  

 

Resultados e Discussão   

O uso da análise espacial multicritério se mostrou eficiente para localização, 

espacialização e integração de dados complexos, suprindo assim uma grande necessidade 

dos projetos socioambientais. As limitações do modelo aqui apresentado são as mesmas 

encontradas em qualquer metodologia de representação que exige do/a analista atenção 

aos procedimentos de construção do modelo e de uso do mesmo. No caso da P.S. esta 

metodologia pode ser utilizada desde que sejam avaliadas, e possivelmente reformuladas, 

as definições dos dados de entrada bem como sua integração.   

Esta análise resultou ainda em recomendações para subsidiar a equipe técnica 

durante a calibração do modelo, a saber:  

- As três propriedades que apresentaram um índice socioambiental muito baixo devem 

ser priorizadas na fase inicial do programa, pois podem apresentar evolução em menos 

tempo;  

- Todos os proprietários devem refazer o preenchimento dos formulários de forma 

assistida, pois algumas perguntas não foram respondidas ou ficaram com zero de resposta, 

como por exemplo salário de funcionários. Isso pode ter sérias consequências para o 

programa. Isso não necessita ser feito pela assistência técnica, pode ser feito como 

orientação geral feita por qualquer membro da equipe que tenha condições de estabelecer 

diálogo;  

- Vale ressaltar algumas inconsistências: peso dos animais; valor de salários de 

funcionários e ausência de funcionários;  

- Fazendas com maiores indicadores econômicos precisam se atentar às questões do 

desmatamento que chegam a 100%.  Vale ressaltar ainda que as propriedades estão em 

zonas de potencial compra de frigoríficos que assinaram Termo de Ajustamento de 

Conduta (TAC) de redução de desmatamento (BARRETO, 2017). 
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