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Resumo: Este trabalho apresenta uma análise exploratória de dados espaciais referentes a distribuição de crédito 

rural na Amazônia Legal com a utilização do Sistema de Análise Exploratória de Dados Espaciais, desenvolvido 

no Laboratório de Computação Científica da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Inicialmente foram 

realizadas as etapas de levantamento e tratamento dos dados objetos de estudo. Em seguida, os dados obtidos 

foram inseridos no sistema a fim de serem processados. Na etapa de processamento ocorreram as aplicações das 

técnicas de Raio de Influência e Árvore Geradora Mínima. Os resultados são plotagens que representam a 

existência de dependência entre municípios que compõe a Amazônia Legal. 
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1. INTRODUÇÃO 

Na Amazônia Legal, a distribuição de crédito rural é frequentemente apontada como o 

elemento de determinação nas mudanças inerentes a ocupação e ao uso da terra, o que torna 

esse fenômeno objeto de estudo. Destaca-se o fato de que mesmo a Amazônia Legal sofrendo 

a maior taxa de desmatamento no último quinquênio, foram registrados os maiores volumes de 

crédito rural destinado à região. Sob estas condições, a Análise Exploratória de Dados Espaciais 

se torna imprescindível para o entendimento dos fenômenos ocorridos. 

A Análise Exploratória de Dados Espaciais possui como principal objetivo a questão 

espacial das informações em sentido a associação ou dependência espacial, bem como na 

heterogeneidade espacial, no qual pode indicar a semelhança entre regiões vizinhas, 

considerando a distribuição e o relacionamento dos dados no espaço. Esta técnica possui como 

finalidade verificar distribuições ocorridas no espaço, descobrir padrões de associação espacial 

ou agrupamento, propor formas variadas de instabilidade espacial - não estacionariedade -, e 

descrever situações atípicas (ANSELIN, 1988).  

Em geral, grande parte dos softwares voltados à Análise Exploratória de Dados 

Espaciais presentes no mercado e no meio acadêmico são Sistemas de Informação Geográficas 

(SIG's) complexos, que utilizam conjuntos de tecnologias capazes de realizar coleta, 

armazenamento, manipulação, análise e representação de informações acerca de entes de 

expressão espacial objetivando a obtenção de determinado resultado, o que exige alto custo de 

processamento computacional e, sobretudo, dispêndio de tempo. 

No intuito de encontrar soluções compactas e que se adequassem satisfatoriamente a 

realidade da capacidade computacional disponível em máquinas comuns, que resolvessem 

problemáticas referentes à Análise de Dados Espaciais, e sem gerar qualquer tipo de perda de 

qualidade no que tange a compreensão e/ou a visualização dos dados de estudo, foi 

desenvolvida uma solução: um software que utiliza a localização espacial disposta no formato 

de coordenadas geográficas (latitude e longitude), além de uma variável que representa o evento 



a ser analisado (peso). Este software recebeu o nome de SAEDE, acrônimo para Sistema de 

Análise Exploratória de Dados Espaciais. 

Através do SAEDE é possível aplicar diversas técnicas de análise de dados espaciais, 

como cálculo de Raio de Influência e de Árvore Geradora Mínima, que auxiliam na 

compreensão e visualização de interdependências existentes entre os eventos estudados.  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Obtenção e tratamento dos dados:  

Foi realizada a coleta de dados de bases relacionadas a distribuição de crédito rural na 

Amazônia Legal, como a Pesquisa de Produção Agrícola Municipal e de Produção da Pecuária 

Municipal, TerraClass, PRODES, Agrianual e AnualPEC. Em seguida esses dados foram 

harmonizados, ou seja, padronizados e corrigidos para serem utilizados no SAEDE. Os dados 

foram então transformados em planilhas que continham a latitude, longitude e uma variável 

representando o fenômeno objeto de estudo. 

2.2 Inserção e processamento dos dados no SAEDE:  

Após as etapas de obtenção e de tratamento dos dados, foi realizada a inserção das 

planilhas junto ao SAEDE. Este software não se qualifica como um SIG, por não depender de 

malhas para ser executado e por substituir a forma como as localizações são representadas: 

conjuntos de polígonos - normalmente vistos em Sistemas de Informações Geográficas - são 

substituídos por um único ponto em um plano cartesiano, minimizando assim o processamento 

necessário e, consequentemente, o tempo de resposta.  

Os dados foram então processados e submetidos às técnicas de cálculo de Raio de 

Influência e de Árvore Geradora Mínima, sendo a Árvore Geradora Mínima uma rede não-

direcionada – grafo -, conectada e associado a cada arco uma distância – custo, tempo, etc. – 

que não seja negativa. A Árvore Geradora Mínima possui como objetivo encontrar o caminho 

mais curto de maneira que os arcos forneçam um caminho entre os pares de nós (NOGUEIRA, 

2010). A Árvore Geradora Mínima, nesse caso, possui a função de verificar qual município é 

interdependente de outro de acordo com a variável selecionada. 

2.3 Visualização dos dados:  

Após o processamento dos dados no SAEDE, ocorre a plotagem resultante, que é composta 

pelos pontos em um plano cartesiano, acrescido dos resultados obtidos com os métodos 

aplicados: Raio de Influência e Árvore Geradora Mínima. Nesta etapa, as interdependências 

existentes são representadas pelas arestas que ligam uma localização a outra, e os pontos se 

tornam grafos, gerando uma regionalização. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A obtenção e tratamento dos dados foi orientada a dados relacionados ao desmatamento 

ocorrido na Amazônia Legal, uma vez que esse fenômeno influencia diretamente na forma 

como é realizada a distribuição do crédito rural na região. Para tanto, foram selecionados dados 

do IBGE contendo o percentual desmatado no ano 2000. A esses dados foram acrescidas as 

coordenadas de cada município brasileiro existente no ano 2000 e que faziam parte da 

Amazônia Legal. 

O conjunto de dados do presente estudo foi então inserido no SAEDE, onde as técnicas 

de Raio de Influência e de Árvore Geradora Mínima foram selecionadas. Ao Raio de Influência 

– que é definido pelo pesquisador e que recebe o valor em quilômetros – fora auferido o valor 

de 200. A Árvore Geradora Mínima, por sua vez, utiliza o valor do Raio de Influência e do 



percentual desmatado no ano 2000, que equivale ao peso, para gerar os grafos que representam 

as interdependências existentes entres os municípios. Através dessa técnica é possível visualizar 

também o centro do fenômeno estudado.  

 

 

 

 

 

 

                        

                                              

 

 

 

 

 

 
   Figura 1 - Plotagem dos dados inseridos Fonte: O Autor (2018) 

Após o processamento, o SAEDE exibe a plotagem resultante da análise dos dados 

inseridos, com as técnicas selecionadas aplicadas. Na Figura 1 é possível visualizar a 

interpendência entre os municípios da Amazônia Legal causada pelo fenômeno do 

desmatamento no ano 2000, onde cada um dos pontos representa um munícipio e as arestas a 

relação de dependência entre um município e outro. 

4. CONCLUSÃO 

Em uma análise inicial, é possível visualizar que o fenômeno do desmatamento cria uma 

interdependência entre praticamente todos os municípios que fazem parte da Amazônia Legal, 

em um raio de influência de 200km. Este fenômeno gera ainda a criação de “regionalizações” 

uma vez que, ao se observar a plotagem, certos grupos de municípios encontram-se unidos por 

arestas entre si, mas não possuem ligações com outros grupos de municípios. O SAEDE ainda 

apresenta os centros do fenômeno, que são representados por pontos em maiores escalas e em 

cores, neste caso, os pontos em verde e vermelho. As informações obtidas com a utilização 

desse sistema facilitam o processo da transformação de dados numéricos em informação visual 

para pesquisadores das áreas relacionadas à Geografia e Economia. 

Acerca do SAEDE, o mesmo se mostrou eficaz e funcional para uma análise espacial 

onde o pesquisador não necessita de um Sistema de Informação Geográfica para obter 

resultados, valendo-se da otimização do desempenho em detrimento da otimização de uma 

visualização mais rica em detalhes gráficos, o que possibilita análises mais rápidas de 

fenômenos e/ou eventos. É válido ressaltar que o SAEDE se encontra em fase de testes e que 

outras técnicas de análise espacial serão adicionadas ao sistema, bem como eventuais correções 

serão aplicadas. 
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