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RESUMO 

 

Localizado na parte Sul da Amazônia Legal Brasileira ou Amazônia Ocidental e na 

região norte do país, Rondônia possuidor de 52 municípios, na década de 1970 e 1980 foi 

apontado como um dos principais pontos de modificação da cobertura vegetal da Amazônia. 

Até meados de 1980 a pecuária não tinha desempenho financeiro satisfatório com tais 

tecnologias da época. A partir 1985 o sistema agropecuário cresceu de forma intensa e com 

grande proporção na região e em consequência desta evolução veio o aumento considerável de 

desmatamento e focos de calor (queimadas), na região norte e em foco no estado de Rondônia, 

que foi alvo de um intenso fluxo migratório no século passado por incentivos políticos para 

desenvolvimento da região. Resultado disso foi o aumento do agronegócio, produção bovina, 

áreas destinadas a pastagem e consequentemente, queimadas e desmatamento. Este trabalho, 

por via de geotecnologias e estudos estatísticos, buscou averiguar, analisar e apresentar a 

situação dos focos de calor no estado de Rondônia em relação a áreas dedicadas especificamente 

a pastagem e a produção bovina, apresentar estes resultados em forma de tabelas, gráficos e 

mapas temáticos. Além de demonstrar e disponibilizar acesso aos dados em uma plataforma 

online (ArcGis Online – Dashboard). Por fim, podemos concluir que a relação entre os focos 

de calor e produção bovina no estado foi significativa, positiva e com tendência para 

fraca/moderada, sendo os valores de 0,282 a 0,400, enquanto para as áreas dedicadas a pastagem 

em relação a focos de calor foi significativa positiva e com tendência moderada, variando entre 

0,485 a 0,633, na relação produção bovina e área de pastagem tivemos uma condição muito 

significativa, positiva e com tendência forte de 0,833 a 0,914 Os maiores dados obtidos para 

focos de calor foram em 2015 e 2016, consequentemente maiores correlações entre os dados, e 

os menores valores foram 2009 e 2011. Os dados de produção bovina e área de pastagem 

adotam um crescimento considerável ano após ano. Podemos associar a baixa relação de 

queimadas à dissipação dos pontos de focos, quando relacionadas as demais variáveis, 

condições climáticas adversas, além disso, apresenta uma variação dos dados de focos, 

justificando uma baixa efetividade da gestão ambiental federal e estadual. 

 

Palavras-chaves: Rondônia; Queimadas; Geoprocessamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Located in the southern part of the Brazilian Legal Amazon or Western Amazon and in 

the north region of the country, the State of Rondônia, which has 52 municipalities, in the 1970s 

was identified as one of the main points of desertification in the Amazon. Until the mid-1980s, 

livestock did not have a satisfactory financial performance with such technologies of the time. 

The agricultural system grew intensively and with a large proportion in the region and as a 

result of this evolution came the considerable increase in deforestation and point of wildfires, 

in the northern region and in focus in the state of Rondônia, which was the target of an intense 

migratory flow in the last century due to political incentives for the development of the region. 

As a result, there was an increase in agribusiness, beef production, areas destined for grazing 

and, consequently, burning and deforestation. This work, by means of geotechnologies and 

statistical studies, sought to investigate, analyze and present the situation of hot spots in the 

state of Rondônia in relation to areas specifically dedicated to pasture and cattle production, to 

present these results in the form of tables, graphs and thematic maps. In addition to 

demonstrating and providing access to data on an online platform (ArcGis Online - Dashboard). 

Finally, we can conclude that the relationship between the points of wildfire and cattle 

production in the state was significant, positive and with a tendency for weak / moderate, while 

for the areas dedicated to pasture it was significant positive and with a moderate trend, in the 

relationship between cattle production and pasture. Regarding pasture areas we had a very 

significant condition, positive and with a strong tendency. The largest data obtained for hot 

spots were in 2015 and 2016, consequently the highest correlations between the data, and the 

lowest values were 2009 and 2011. The data on beef production and pasture area have grown 

considerably year after year. We can associate the low rate of fires with the dissipation of the 

points of outbreaks, when related to the other variables, adverse climatic conditions, in addition, 

it presents a variation of the outbreaks data, justifying a low effectiveness of the federal and 

state environmental management. 

 

Keywords: Rondônia; fires; geoprocessing. 
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1 INTRUDUÇÃO 

 

O modelo de produção tradicional da Amazônia tem gerado uma crescente redução da 

área vegetal da Amazônia Legal, sendo este um fenômeno de natureza bastante complexa, que 

não pode ser atribuído a um único fator (ALENCAR et al., 2004). Fatores ambientais têm 

afetado o equilíbrio do planeta. Variáveis como a temperatura, as chuvas e as condições 

climáticas têm sido alteradas de maneira acelerada pelas interferências humanas.  

Nesse sentido, temos no Brasil a floresta amazônica como nova fronteira agropecuária, 

conflitando com o seu papel chave e importante nas estabilidades de diversos ciclos 

biogeoquímicos em escala planetária, como o de carbono, de forma que seus arranjos 

produtivos e cultura são movimentados pelos ciclos da natureza (FREITAS, et al, 2017). 

O fogo, em paralelo à degradação florestal, é uma das maiores ameaças quando 

colocamos em prova a integridade biológica da floresta Amazônica (BRALOW e PERES, 

2008). Como efeito principal, área florestal pode ser transformada em fragmentos, dando 

espaço para a dominação de plantas invasoras, acompanhada pela atividade humana. 

O assunto vem sendo tema de muitas discussões e debates nos últimos anos, 

principalmente no estado de Rondônia que faz parte da Amazônia Legal e tem uma elevada 

produção agropecuária. Rondônia por sua vez impulsionada pelo Governo, apresentou uma 

expansão agropecuária nas décadas de 70 e 80, apresentando modificações significativas na 

cobertura vegetal do estado até as datas atuais (ESCADA et al., 2005). 

A importância da preservação florestal não pode ser minimizada e tão pouco 

subestimada, assim como a recuperação do solo em áreas de plantios. Uma vez que é sabido 

que as áreas florestais e de recuperação são essenciais para manutenção da vida. Onde, além de 

essencial para produção de oxigênio, se faz necessário para o fornecimento de madeira e 

insumos humanos e animais, sendo ainda, o principal local de preservação da fauna e flora 

regional. As florestas também se mostram essenciais na preservação e proteção das bacias 

hidrográficas, onde atuam perante a prevenção de erosões do solo e mitigam as mudanças 

climáticas. Estratégias para minimização dos impactos da utilização do solo são: o manejo 

florestal responsável e a rotação de culturas.  

O índice de desmatamento em Rondônia mostra-se crescente nas últimas décadas. A 

título de exemplo, o ano de 1985 houve uma redução de 38% de toda parte florestal do estado, 

restando 13,7 milhões de hectares de floresta nativa (MAPBIOMAS, 2019). A literatura elenca 

que a pecuária extensiva e de baixa produtividade é responsável por uma das principais causas 

do desmatamento em Rondônia (DINIZ; NETO., 2009), associada também à posse e 
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especulação de terra (CARVALHO; DOMINGUES, 2016). A demanda por grandes áreas se 

fez necessária devido à ocupação por unidade animal e seu suporte forrageiro.  

Tendo em vista todo o assunto abordando a importância de pesquisas na área, o estudo 

objetivou averiguar, analisar e apresentar a situação dos focos de calor no estado de Rondônia 

em relação as áreas dedicadas especificamente a pastagem e em relação a produção bovina, por 

ser caracterizada como a principal atividade do estado. Assim, demonstrar estes números em 

uma plataforma online (ArcGis Online – Dashboard®), analisando as correlações por 

metodologia estatística e ferramentas de Geoprocessamento e referenciamento remoto.   

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 AMAZÔNIA LEGAL  

 

A Amazônia Legal corresponde à área de atuação da Superintendência de 

Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM delimitada no Art. 2º da Lei Complementar n. 124, 

de 03.01.2007. A região é composta por 52 municípios de Rondônia, 22 municípios do Acre, 

62 do Amazonas, 15 de Roraima, 144 do Pará, 16 do Amapá, 139 do Tocantins, 141 do Mato 

Grosso, bem como, por 181 Municípios do Estado do Maranhão situados ao oeste do Meridiano 

44º, dos quais, 21 deles, estão parcialmente integrados à Amazônia Legal. Possui uma superfície 

aproximada de 5.015.067,749 km², correspondente a cerca de 58,9% do território brasileiro, 

assim como pode ser conferido no mapa Figura 1, disponibilizado no site do IBGE, da 

Amazônia Legal referente ao ano de 2019 (IBGE, 2019.) 

O bioma Amazônia é composto por boa parte dos recursos naturais globais e possui uma 

das maiores biodiversidades com “cerca de 60 mil espécies de plantas (mais de 2.500 espécies 

arbóreas), mais de 2.000 espécies de peixes, 300 espécies de mamíferos, mais de 2,5 milhões 

de espécies de artrópodes. A biomassa florestal da região detém estoque de 83 a 116 bilhões de 

toneladas de carbono” (MALHI et al., 2006; SAATCHI et al., 2007). 

A ocupação da região amazônica teve início em 1540, mas apenas após 1950 com a 

abertura das primeiras rodovias, expandidas em 1970, deu-se início a um processo intenso de 

ocupação com a chegada de imigrantes da região nordeste e sul do Brasil. (KAMPEL et al., 

2000) 

Segundo Assad (2016), a Amazônia possui uma importância estratégica por seu imenso 

potencial de recursos minerais, hidrelétrico e para o manejo de recursos pesqueiros, como a 
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aquicultura. A Amazônia Legal contém, ainda, parte do bioma Cerrado e parte do bioma 

Pantanal, localizado no estado do Mato Grosso (ASSAD, 2016). Segundo Freitas e Giatti (2009) 

de acordo com o Censo Demográfico de 2000, sua população era de 20 milhões de habitantes 

(12% da nacional), com densidade demográfica de pouco mais de 3 habitantes/km2.  

Ainda segundo Freitas e Giatti (2009) mais de 50% dessa população, situam-se em 

núcleos urbanos. A população economicamente ativa era de 8,5 milhões, equivalente a 42% da 

população total. O crescimento do PIB vem sendo o dobro do país e em 2005 representava 7,9% 

do PIB nacional.  

A região Amazônica é de enorme importância social, econômica e ambiental para o 

mundo. Pelos seus recursos naturais, disponibilidade hídrica, reservas de biodiversidade, seu 

auxílio para com serviços ambientais relacionados ao carbono, ao ciclo hidrológico do país e 

regulação climática, por exemplo. Segundo Freitas e Giatti (2009), em termos ambientais essa 

é uma região de elevada importância. 

 

2.2 QUEIMADAS NA AMAZÔNIA LEGAL 

 

Com aumento da demanda por alimentos derivados e/ou diretamente animal, devido ao 

crescimento populacional, além da matéria prima provinda diretamente da floresta como a 

madeira para construções, artesanatos, moveis etc. Segundo Freitas e Giatti (2009) “a floresta 

é vista como madeira e o solo como suporte para o agronegócio, tendo como base a propriedade 

latifundiária, a concentração de renda e o trabalho desqualificado e com baixa remuneração”. 

Essa busca exploratória, possivelmente causou aumento nos focos de queimadas e 

desmatamento na região norte do país. 

Uma das medidas a fim de mitigar essas ocorrências é o monitoramento local por fiscais 

ambientais, porém, algumas regiões são inviáveis esses acompanhamentos diários pelo difícil 

acesso e pela falta do mesmo à tecnologia para transmissão desses dados. Segundo Schmitt 

(2015), a ineficácia da fiscalização ambiental principalmente pela baixa capacidade de punir as 

infrações ambientais. Essa sensação de impunidade acaba estimulando novos desmatamentos e 

banalizando o poder do Estado. 

Em vista disso, surgiu o acompanhamento por tecnologias espaciais para reduzir esta 

dificuldade, assim, foi criado o Programa de monitoramento de Queimadas e incêndio da 

Amazônia brasileira, criado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE,2018). 
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O programa monitora a ocorrência de incêndios, com a finalidade de fornecer 

informações diárias sobre focos de incêndio às instituições de proteção ambiental. Com as 

informações já disponíveis, o INPE está desenvolvendo uma metodologia para automatizar o 

cálculo de estimativas de área queimada (MMA, 2016). 

O Programa de Monitoramento de Queimadas/Incêndios Florestais do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, é operacionalizado desde 1998 em conformidade com 

a Ação 20V9/PPA 2036 no orçamento do Ministério do Planejamento, com o objetivo de 

“monitorar a cobertura da terra e o impacto do fogo com o uso de imagens de satélites, para 

apoiar as ações de gestão ambiental e controlar o desmatamento, queimadas e incêndios 

florestais”, além de produzir ciência e tecnologia nas áreas espaciais e do ambiente terrestre e 

oferecer produtos e serviços singulares (INPE, 2021) 

Segundo Justino e Andrade, (2003) os incêndios podem ter origem natural ou criminosa. 

O ciclo das queimadas na Amazônia é comumente observado em períodos de seca, quando uma 

densa camada de fumaça proveniente da queima de biomassa se dispersa sobre a Amazônia 

brasileira, cobrindo principalmente as macrorregiões Norte e Centro-Oeste do país 

(RODRIGUES; IGNOTTI; HACON, 2013). 

O uso do fogo nessas regiões por populações locais é uma prática de manejo comum 

para eliminação da biomassa em áreas recentemente desmatadas e para manutenção de 

pastagens (ARAGÃO et al., 2014), bastante utilizada por agricultores. Contudo, em anos de 

secas extremas, o risco de espalhamento do fogo aumenta, transformando essas queimadas em 

incêndios descontrolados (ARAGÃO et al., 2007). 

As queimadas constituem crime ambiental quando realizadas sem levar em 

consideração técnicas de controle e a legislação, podendo se converter em incêndios florestais 

e queimadas descontroladas, estando o infrator sujeito as sanções penais cabíveis (FILHO et. 

al. 2009). 

O fogo pode ser considerado um dos agentes de perturbação mais acentuado dos ecossistemas 

terrestres, utilizado geralmente para manejo e transformação da cobertura vegetal. Para Silvério 

(2018) a ação do fogo, fragmentação florestal e tempestades sobre uma mesma área de forma 

conjunta amplificam os resultados dos impactos na dinâmica florestal, estrutura florestal e 

estoque de carbono. 

Segundo Justino e Andrade, (2003) as queimadas provocam o empobrecimento dos 

solos, destruição de vegetação relacionada a problemas de erosão, poluição atmosférica, 

redução na biodiversidade e alterações químicas da atmosfera. 
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Apesar de ocorrer de forma natural em alguns biomas, as queimadas têm a atividade 

humana como principal fonte de ignição (CHUVIECO et al., 1994 apud NOGUEIRA, 2019), e 

podem sair do controle e afetar extensas áreas, sendo elas de florestas, pastagem etc. Segundo 

Santos et al., (2008) na Amazônia brasileira destacam-se a pecuária, a soja e a extração de 

madeira. Segundo Filho et al, (2009) quando agem de forma mais devastadora, as queimadas 

ocasionam morte animal, queimam cercas e destroem lavouras, pomares e plantações, afetando 

a parte econômica, sendo ainda o fogo a maior ameaça à integridade biológica da Amazônia, 

causando danos diretos a fauna e flora local. 

Dados do SIDRA – Sistema IBGE de Recuperação Automática mostram que de 1990 a 

2008 o rebanho bovino na Amazônia cresceu de 25,7 para 73,3 milhões de cabeças, um incremento 

médio de 5,51% ao ano. Já a área plantada de soja expandiu-se de 1,6 milhão de hectares, em 1990, 

para 6,1 milhões de hectares em 2008, configurando um aumento médio de 7,34% ao ano. Por fim, 

em 1990 foram extraídos 83,6 milhões de metros cúbicos de madeira em tora, enquanto em 2008 

esse valor reduziu-se para 11,6 milhões, configurando um forte decréscimo de -9,85% ao ano 

(TEIXEIRA, 2010). 

Segundo o modelo de Reis (1996), as causas principais da ocupação antrópica da 

Amazônia Legal é a expansão da malha rodoviária e o crescimento populacional, sendo a 

atividade agropecuária a principal causa imediata do processo de desmatamento, tendo o setor 

madeireiro papel secundário. 

O sistema agropecuário extensivo, mais usual atualmente, representa uma grande 

ameaça à conservação da biodiversidade no que se diz respeito ao uso desordenado do solo, 

sendo que esta prática se faz em grandes áreas, aumentando a procura por áreas para conversão 

em pastagem.  

Diante destes desafios coloca-se a necessidade de estudos que apresentem a relação 

entre os fatores da agropecuária, como pastagens e produção bovina e seus impactos, como 

focos de queimadas. Assim, será possível construir soluções para a questão que se apresenta 

com maior complexidade a cada ano, expondo a necessidade de sua efetiva regulação via 

políticas públicas integradas entre os vários órgãos responsáveis pelas ações de controle, 

prevenção, pesquisa e fiscalização (FILHO, et al., 2009). 

 

2.3 QUEIMADAS NO ESTADO DE RONDÔNIA 
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Em Rondônia a conversão da biomassa vegetal através do uso do fogo constitui uma 

prática de manejo utilizada em diferentes culturas, sendo mais aplicado na criação e manutenção 

da pastagem para criação de gado e na expansão da fronteira agrícola (PIROMAL et al., 2008). 

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), através do Sistema de 

Monitoramento, Prevenção e Controle de Incêndios Florestais na Amazônia – PROARCO 

monitora as ocorrências de incêndios para todos os estados brasileiros através de sensores 

espaciais e disponibilizando os dados em seu sítio eletrônico (BOEIRA; BERNINI, 2015). 

Atualmente é utilizado o BDQueimadas que inclui o monitoramento operacional de focos de 

queimadas e de incêndios florestais detectados por satélites, e o cálculo e previsão do risco de 

fogo da vegetação (INPE, 2021). 

Segundo Boeira e Bernini (2015) “o relatório de focos de calor em Rondônia consiste 

em um produto importante na articulação das estratégias de fiscalização por auxiliar os órgãos 

gestores na região”. “Este monitoramento é possível pela detecção da anomalia de temperatura 

utilizando respostas registrada a partir de ondas no infravermelho longo (3,7 a 4,1 mm), a bordo 

de satélites orbitais” (BOEIRA; BERNINI, 2015, p. 56). 

A quantidade de focos de calor detectada pelos sensores representa apenas uma fração 

da real ocorrência. Desta maneira, são selecionados vários satélites com órbitas diferentes, a 

fim de garantir que nenhuma área fique sem monitoramento ao longo do dia (FILHO et al., 

2009). 

Segundo Filho et al.  (2009), a quantidade de focos de calor detectada representa uma 

fração da real ocorrência. Dessa forma, foram utilizados diversos satélites, a fim de evitar falta 

de dados ocasionadas por algum satélite (NOGUEIRA, et al., 2017). 

Os focos de calor podem ser registrados por inúmeros fatores: incêndios naturais devido 

ao calor e áreas de pastagem mais seca, queimadas criminosas podendo ser para origem e 

formação de pastagem; queimadas programadas dentro de unidades de conservação a fim de 

eliminar pequenas áreas de matéria seca, prevenindo contra incêndios de grandes proporções. 

O DBQueimadas é um projeto indispensável para aquisição e monitoramento dos focos 

de calor, este projeto é parte integrante do Programa Cerrado, uma iniciativa de cooperação 

entre os governos do Brasil e Reuni Unido, com apoio do Banco Mundial e se encontra ativo 

atualmente (INPE, 2021). 

Através desses dados é possível traçar rotas de monitoramento, investigação, controle 

de possíveis focos de calor na região, sendo esses naturais ou sendo provocado por terceiros, 

para o aumento e/ou reformas nas áreas de pastagem. 
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2.4 AGROPECUÁRIA NA AMAZÔNIA LEGAL E RONDÔNIA 

 

No início da década de 1970, a atividade pecuária na região amazônica era apontada 

como predatória e responsável pela intensificação do processo de desertificação. Ela só seria 

lucrativa, eventualmente, em decorrência do baixo preço de aquisição da terra, subsidiada pela 

Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM (TEIXEIRA, 2010). A 

venda da madeira extraída na própria área auxiliaria a prover recursos para pagar o custo da 

terra, o desmatamento, a queimada, a plantação da pastagem e, ainda, a aquisição do gado 

necessário para iniciar o rebanho (FEARNSIDE, 2003). 

Até meados da década de 1980 a pecuária não tinha desempenho financeiro satisfatório 

com o uso da tecnologia tradicional. Ela só seria lucrativa se houvessem incentivos fiscais, 

ganhos especulativos com a terra, ou uma favorável relação preço do gado/insumos 

(SCHNEIDER et al. 2000).  

A pecuária vem sendo apontada como pilar prejudicial ao meio ambiente. O principal 

meio de produção adotado no Brasil, o sistema extensivo, caracterizado pelo baixo investimento 

em formação e manutenção de pastagem (DE ZEN et al., 2008). As atividades agropecuárias 

vêm se destacando desde então, onde segundo Carvalho (2008) em Rondônia por volta de 1985 

as lavouras em área total de estabelecimentos agropecuários alcançaram seu ponto máximo de 

9,3% e em 2006 (5,8%). Já a atividade pecuária inicia com 19,3% em 1985 e chegam a 57,7% 

em 2006. Ainda segundo Carvalho (2008), o foco deste desenvolvimento destas atividades está 

ligado a redução das floretas, sendo estas responsáveis por 71,4% da cobertura de 

estabelecimentos agropecuários e chegam a 36,5% em 2006.  

Segundo De Zen et al., (2008) a criação de gado no Brasil acontece majoritariamente de 

forma extensiva não aplicando técnicas conservacionistas, muitas vezes em áreas com pastagem 

degradada e, portanto, de baixa produtividade. Segundo o (IBGE), em 2006 o Brasil atingiu a 

quantidade de rebanho efetivo de 205,88 milhões de unidades animais, sendo considerado pelo 

mesmo, o principal rebanho comercial bovino do mundo. Sua área de pastagem no mesmo ano, 

segundo o próprio (IBGE) era 172,33 milhões de hectares, tendo o Brasil uma taxa de lotação 

de aproximadamente 1,19 bovinos/hectare. 

No estado de Rondônia, em 2006 segundo (IBGE) a produção bovina atingiu 11,48 

milhões de animais, tendo o Estado, o oitavo maior rebanho de bovinos do Brasil. A área de 

pastagem no Estado em 2006, com dados do (IBGE), chegou a 5,06 milhões de hectares, onde 

foi observada uma taxa de lotação de aproximadamente 2,27 bovinos/hectares, quase duas vezes 

maior que a média brasileira. 
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A Região Amazônica em especial o estado de Rondônia dispõe de uma alta taxa de 

lotação animal. O principal método usado é a pecuária extensiva que sobressai por uso de 

grandes áreas para a produção animal. Este se caracteriza pelo baixo investimento em formação 

(principalmente quando a terra adquirida já contém algum tipo de pasto) e manutenção de 

pastagem. (DE ZEN et al., 2008) 

 

2.5 AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL  

 

A Amazônia é considerada a nova fronteira agropecuária brasileira, causando diversos 

conflitos socioambientais. Segundo Filho (2016) a fronteira agrícola vem se expandindo ao 

longo das quatro últimas décadas, principalmente pelo uso intensivo de conhecimento e 

tecnologia. 

Há a necessidade de preservar a floresta amazônica, no entanto, vê-se a dependência 

econômica da população residente na região, em que boa parte depende pelo menos em parte 

da substituição da floresta por sistema agrícola para subsistência. Nesse caso, essa perda deve 

ser minimizada por meio de sistemas agropecuários intensivos. (ROMEIRO, 1999). 

Um estudo da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa, revela que o 

Brasil utiliza apenas 30% das suas terras para produção agropecuária, sendo que deste apenas 

7,8% são ocupadas por lavouras e 13,2% por pastagem plantadas, conforme mostrado na Tabela 

1. 
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Tabela 1: Quantificação das áreas destinadas a proteção e preservação da vegetação nativa e demais 

usos e ocupação das terras no Brasil (2018).  

Categorias Área (há) % da Área Do Brasil (2018) 

Áreas destinadas à 

preservação nativa 

cadastrada no CAR 

218.429.801 25,6 

Unidades de Conservação 

Integral 

88.429.181 10,4 

Terras Indígenas 117.338.721 13,8 

Vegetação nativa em terra 

devoluta e não cadastrada 

139.722.327 16,5 

Pastagem nativa 68.022.447 8,0 

Pastagem plantada 112.237.038 13,2 

Lavouras 66.321.886 7,8 

Florestas plantadas 10.203.367 1,2 

Infraestruturas, cidades e 

outros 

29.759.821 3,5 

Total 850.280.588 100 

Fonte: EMBRAPA, 2018. 

 

Uma das ferramentas que pode ser adicionada e proporcionar resultados relevantes é a 

integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), que segundo Alvarenga et al. (2010) vem 

ganhando adeptos interessados na diversificação de atividades e intensificação no usa da terra, 

como forma de reduzir custos e aumentar a renda. Ainda segundo Alvarenga et al. (2010), soma-

se a esses objetivos a possibilidade de agregar sustentabilidade aos empreendimentos 

agropecuários. Portanto, deve haver um planejamento por parte do técnico responsável, para 

potencializar ao máximo o uso da terra, considerando as características locais, da cultura 

utilizada para consequentemente aumento da produtividade. 

O sistema ILPF, apresentado na Figura 1, Segundo Balbino et al. (2011) pode ser 

adotado em diferentes formas:  

• Integração Lavoura-Pecuária (agropastoril); 

• Integração Pecuária-Floresta (silvipastoril); 

• Integração Lavoura-Floresta (Silviagrícola); 
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• Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (Agrossilvipastoril). 

A escolha por qual estratégia utilizar dependerá das características da região e da 

propriedade, como proximidade de mercado, logística, relevo, clima, aptidão da propriedade, 

maquinário disponível, entre outros. (EMBRAPA, 2020) 

Esse sistema pode ser adotado para diversas espécies animais e culturas, dependendo da 

região de implantação e suas características locais, como relevo, clima etc., como observado na 

Figura 1. 

 

 

Figura 1: Demonstrativo das variáveis de cultura e espécie animais da rede iLPF. 

Fonte: (EMBRAPA, 2020). 

 

2.6 SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRAFICAS E GEOPROCESSAMENTO 

 

O termo tecnologia vem sendo discutido gradativamente nas últimas décadas, assim 

como desmatamento, queimadas, poluição ambiental, entre outras. Dentro do conceito de 

tecnologia se destaca o Geoprocessamento, pode levar a seguinte afirmação: “é considerado um 

conjunto de técnicas computacionais que opera sobre bases de dados (que são registros de 

ocorrências) georreferenciados, para os transformar em informação relevante...” (SILVA, 

2001). 

O Geoprocessamento pode ser definido como um conjunto de tecnologias voltadas à coleta 

e tratamento de informações espaciais para um objetivo específico (INPE, 2012). Apesar disto, a 

partir da popularização dos sistemas computacionais, o uso do processamento digital vem 

crescendo, ao qual se dá o nome de Processamento Digital de Imagens (PDI). (SCHOTT, 2014). 
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Segundo Schott (2014), o PDI é geralmente realizado em Sistemas de Informações 

Geográficas (SIG), que dispõe de ferramentas robustas de manipulação de imagens e análises 

espaciais de arquivos vetoriais. Deve se destacar que as ferramentas de análise de imagem 

podem variar entre os programas SIG, mas todos apresentam ferramentas que de alguma forma 

contribui para análise de imagens de SR. (SCHOTT, 2014). 

O termo geoprocessamento surgiu com a introdução dos conceitos de manipulação de 

dados espaciais georreferenciados dentro de sistemas computadorizados, através das 

ferramentas denominadas Sistemas de Informações Geográfica– - SIG's, (ORTIZ, (1993) apud 

CÂMARA; ORTIZ, 1998). 

Um SIG é constituído por um conjunto de “fermentas" especializadas em adquirir, 

armazenar, recuperar, transformar e emitir informações espaciais. O SIG pode ser utilizado em 

estudos relativos ao meio ambiente e recursos naturais, na pesquisa da previsão de determinados 

fenômenos ou no apoio a decisões de planejamento, considerando a concepção de que os dados 

armazenados representam um modelo do mundo real, (BURROUGH, 1986). 

Esse sistema que processa dados gráficos e não gráficos (alfanuméricos) com ênfase a análises 

espaciais e modelagens de superfícies, é utilizado em diversas áreas de estudos, pesquisa, 

monitoramento, fiscalização. (DPI/INPE). O uso do geoprocessamento é uma ferramenta que 

visivelmente vem tendo destaque na importância de trabalhos, utilizado em áreas de 

engenharias (Civil, agronômica e ambiental), arquitetura, topografia, ecologia, geografia, 

geologia, entre outras áreas afins.  

De acordo com Eugenio et al. (2011), as metodologias que utilizam o SIG como ferramenta 

principal vêm se destacando, tornando-se uma alternativa mais viável para reduzir 

significativamente o tempo e custo gasto com o mapeamento das áreas a serem protegidas ou 

estudadas, além disso, agilizar o processo de fiscalização e cumprimento das obrigações pertinentes 

à legislação.  

O sensoriamento remoto consegue se consagrar como uma ferramenta importante para 

monitoramento e estudo de grandes áreas e/ou até de difícil acesso, sendo economicamente 

viável essa visualização via satélite.   

 

2.7  WEBMAPPING 

 

O Webmapping é uma ferramenta, na qual pode ser utilizada não apenas para a 

fiscalização, mas para metodologias cientificas de comparação, análises estatísticas entre 

variáveis locais de pequena ou grande escala, podendo ser interpolado essas variáveis e seus 
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resultados em forma gráfica ou apresentada em mapas temáticos e webmapping disponíveis de 

forma online aos usuários.  

A ferramenta webmapping fornece aos SIG’s, proporciona facilidade da disseminação, 

visualização e integração das pesquisas realizadas. Nada mais é do que o avanço natural do 

SIG, o qual é capaz de organizar e sistematizar um elevado número de informações 

georreferenciadas. (FILHO et al., 2009). É necessário apenas ter internet ou a uma rede local, 

sendo que informações ficam centralizadas em um servidor de dados.  

Webmapping, de acordo com Cabral & Alves (2004) é um recurso computacional que 

permite disponibilizar mapas na internet a partir da requisição feita pelo usuário através de um 

navegador web (apud FILHO et al., 2009). 

Um sistema de webmapping vai muito além de recursos comuns, pois, além de haver a 

possibilidade de acesso ao banco de dados do servidor webmapping, existe a concentração de 

ferramentas que permitem a visualização de mapas com aproximação (zoom), ligar e desligar 

planos de informação (layers) e não somente disponibilizar um mapa sem critério estatístico e 

cartográfico de divisão de legendas (FILHO et al., 2009). 

A simplicidade com que os dados são apresentados e estruturados em uma aplicação 

webmapping permite a todos os usuários, não somente aos conhecedores de softwares SIG, 

realizarem consultas e utilizarem desta ferramenta como meio de pesquisas e análises sobre o 

ambiente biótico e abiótico. (FILHO, G. S. et al., 2009). 

Assim, a partir da identificação e caracterização do SR e SIG apresenta-se no próximo 

tópico a caracterização da área de estudo e as metodologias utilizadas durante o trabalho. 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS  

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

O estado de Rondônia se localiza ao norte do Brasil, região sul da Amazônia Legal brasileira, 

e possui 52 municípios e limites como Mato Grosso, Amazonas e Acre, ocupa uma área 

territorial 237.590 km² (IBGE, 2019). Sua capital e município mais populoso é Porto Velho que 

é banhado pelo rio Madeira (Figura 2). 
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Figura 2: Mapa de localização do estado de Rondônia. 

Fonte: Autor, 2021. 

 

É o terceiro estado mais populoso da região norte com 1.796.460 habitantes (IBGE, 

2020) e densidade  demográfica de 6,58 hab./km² segundo Censo de 2010, tendo os maiores 

Pará e Amazonas, além de ser uma das mais diversificadas do Brasil, composta 

de migrantes oriundos de todas as regiões do país, dentre os quais destacam-se os paranaenses, 

paulistas e mineiros seguidos por gaúchos, capixabas, baianos, mato-grossenses e sergipanos, 

além de cearenses, maranhenses, amazonenses e acreanos, preservando-se ainda os fortes traços 

amazônicos da população nativa nas cidades banhadas por grandes rios, sobretudo em Porto 

Velho e Guajará-Mirim, as duas cidades mais antigas do estado. 

Atualmente o estado se encontra como grande produtor de soja e carne bovina, sendo 

referência na economia do estado. Suas áreas de lavouras e pastagem vem crescendo ano após 

ano.  

 

3.2 METODOLOGIA DE ANÁLISE  

3.2.1 Aquisição de Dados  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Migra%C3%A7%C3%A3o_humana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guajar%C3%A1-Mirim
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Para cumprir com os objetivos referentes aos focos de calor, área de pastagem e 

quantidade de bovinos no estado de Rondônia, se fez uso das ferramentas do sistema de 

informações Geográficas (SIG). Por tanto, foi necessário a obtenção dos dados vetoriais da área 

de estudo. Dados externos e de acesso aberto, que podem ser baixados e usados de maneira 

livre, também foram incorporados e têm as suas fontes mostradas ao longo do texto (SPU, 

2021). 

De acordo com SPU (2021) o arquivo vetorial é uma forma de representação dos objetos 

reais através de expressões matemáticas, na qual as instruções inseridas produzem pontos, 

linhas e polígonos e possui como extensão o formato shapefile (SHP).  

Um arquivo SHP é constituído por um conjunto de arquivos de mesmo nome, mas de 

diferentes extensões, alguns básicos (obrigatórios) e outros opcionais, sendo eles: 

1- Arquivos obrigatórios:  

• SHP – contêm feições geométricas, como ponto, linha e polígono. É descrito através 

de uma lista de seus vértices.  

• SHX – contém um índice que liga a extensão SHP à extensão DBF (a feição ou 

elemento geográfico ao seu respectivo atributo).  

• DBF – contém os dados da tabela de atributos, que são correlacionados as feições 

através de uma relação de um para um, ou seja, cada dado descrito na tabela de atributos está 

correlacionado a um ponto no espaço. 

2- Arquivos adicionais gerados:  

• PRJ (Projection)– são explicitados parâmetros como sistema de unidades, DATUM 

etc.  

• QPJ (QGIS projection) – contêm parâmetros mais completos referentes ao SRC (o 

QGIS tem preferência por este arquivo)  

• CPG (Codepage) – possui outras informações técnicas O formato SHP foi 

desenvolvido e regulamentado pela ESRI como uma especificação aberta para 

interoperabilidade entre softwares livres e proprietários. 

O Quadro 1 relaciona as informações em formato shapefiles utilizadas na presente pesquisa, 

a projeção utilizada e a data da última atualização dos dados coletados. 
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Quadro 1 – Informação dos dados em shapefile utilizados. 

Informação (shapefiles) Órgão Concedente Projeção Data da 

Informação 

Focos de calor INPE SIRGAS 2000 15/01/2021 

Número de Bovinos  IBGE SIRGAS 2000 10/12/2020 

Divisão Municipal IBGE SIRGAS 2000 16/08/2020 

Área de Pastagem PASTAGEM.ORG SIRGAS 2000 25/02/2021 

Fonte: INPE, 2021, IBGE, 2020, PASTAGEM.ORG, 2021.  

 

Essas informações foram adquiridas de fontes governamentais oficiais, sendo 

priorizadas as mais recentes e projetadas no Datum SIRGAS 2000, que é atualmente o mais 

aceito e utilizado no Brasil.  

 

3.2.2 Focos de Calor 

 

Os dados referentes a focos de calor (FC) são de domínio público e disponibilizadas em 

tempo integral pela plataforma online do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Essas 

informações são produtos do Programa Queimadas e tem como objetivo subsidiar os variados 

públicos interessados em avaliar ou propor ações através dos FC.  

Segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente – IBAMA (IBAMA, 2017) a relação foco x 

queimada não é direta nas imagens de satélite. Um foco indica a existência de fogo em um 

elemento de resolução da imagem (pixel), que varia de 1 km x 1 km até 5 km x 4 km. A detecção 

dos focos ativos de queima de vegetação em imagens de satélites é realizada no INPE (2012) 

desde meados da década de 1980 (SETZER, A. W. et al. 2013). 

O algoritmo do INPE para identificação de focos nas imagens AVHRR dos satélites da 

série NOAA em uso até o final de 2012 foi essencialmente o mesmo há 25 anos (Setzer et al, 

(1992, apud SETZER, A. W. et al. 2013). 

O INPE passou a detectar focos de queima também nas imagens dos satélites de órbita 

polar AQUA, TERRA e TRMM, e geoestacionária GOES e MSG, e novos sensores como o 

VIIRS do satélite NPP lançado em setembro/2011 tem saturação de ~370oC (SETZER, et al. 

2013). 

Os focos de calor usados no referido estudo, em formato shapefile, provindas 

diretamente do INPE na plataforma do DBQueimadas no período de 2002 a 2016. Os satélites 

utilizados estão descritos na Tabela 1 a seguir. 
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Tabela 1 – Característica dos satélites utilizados para detecção dos focos calor. 

SATÉLITE SENSOR RESOLUÇÃO ESPACIAL  TIPO DE ÓRBITA 

ATSR IRR 1 km x 1 km Polar 

AQUA M-M MODIS 1 km x 1 km  Polar 

AQUA M-T MODIS 1 km x 1 km Polar 

GOES-08 s. d   

GOES-10 s. d   

GOES-12 VAS 4 km x 4 km  Geoestacionário 

GOES-13 s. d   

NOAA-12 AVHRR 1 km x 1 km  Polar 

NOAA-13 s. d   

NOAA-15 AVHRR 1 km x 1 km  Polar 

NOAA-16 AVHRR 1 km x 1 km Polar 

NOAA-17 AVHRR 1 km x 1 km Polar 

NOAA-18 AVHRR 1 km x 1 km Polar 

NOOA-19 AVHRR 1 km x 1 km Polar 

NPP-375 s. d   

TERRA-M-M MODIS 1 km x 1 km Polar 

TERR- M-T MODIS 1 km x 1 km Polar 
Nota: s. d – sem dados.  

Fonte: Nogueira et al. (2017). 

 

Segundo NOGUEIRA (2019), destaca que por limitações técnicas, os sensores captam 

somente frentes de fogo com mais de 30 m, e que fatores como a presença de nuvens, 

sombreamento das árvores, entre outros, podem interferir na detecção dos FC.  

 

3.2.3 Produção Bovina 

 

Os dados de produção bovina se encontram disponíveis no site do IBGE, na área de 

pesquisa de pecuária municipal onde pode se ter o número de animais registrados, desde 

bovinos, como caprinos, bubalinos, aves e entre outros do ano de 2002 a 2016. O número de 

bovinos pode ser denominado por unidade animal. 

Esta variável deve ser analisada de forma minuciosa por sua complexibilidade, 

considerando com os grandes avanços tecnológicos de certas regiões, permitindo o trabalho 

com o aumento da produção e lotação de pastagens em maiores taxas de UA por menores áreas 

de pastagem, acarretando redução de custos, aumentando a produtividade e consequentemente 

o lucro. 

 

 



26 
 

3.2.4 Área de Pastagem 

 

O sistema pecuário de Rondônia é de suma importância no setor econômico e social 

para o estado. Como a maior parte do rebanho bovino brasileiro é alimentado a pasto, estas 

áreas são relevantes para a atividade pecuária do país. Os dados foram adquiridos no site do 

pastagem.org, sendo esta variável de bastante relevância no que se diz respeito a discussão de 

UA no estado de Rondônia. O download do shapefile foi feito exclusivamente para área 

antropizada classificada como pastagem para fins deste estudo. Os dados são disponibilizados 

no modelo shapefiles, logo são processados e alterado Datum quando necessário para melhor 

resultado e que não haja erros por projeções, além disso, esta variável será trabalhada na 

unidade de hectares (ha). 

 

3.3 PROCESSAMENTOS DOS DADOS 

 

As informações coletadas foram adquiridas e posteriormente processadas em softwares 

SIG, ArcGis 10.1 Student Trial. Além da ferramenta Excel 2020 para tabulação de dados. 

 As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do software Jamovi 1.6 (2021). 

O conjunto de valores para os anos foi testado quanto sua normalidade usando o teste Shapiro-

Wilk, onde: 

{
H0: Os dados seguem uma distribuição normal

        H1: Os dados não seguem uma distribuição normal
 

 

Para comparar a correlação entre as variáveis, foi usado o coeficiente de correlação de 

Spearman.  

A Figura 3 ilustra o procedimento técnico adotado para o processamento dos dados 

referentes às variáveis analisadas da presente pesquisa, sendo bastante debatidas entre elas no 

decorrer do trabalho. 
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Figura 3: Fluxograma do processamento de dados. 

 

Como descrito anteriormente, a primeira etapa do processamento de dados consiste na 

aquisição dos dados vetoriais – denominados de shapefiles – em suas respectivas fontes. A 

projeção dos shapefiles na superfície terrestre é baseada em modelos matemáticos teóricos, os 

chamados Datum. Segundo NOGUEIRA (2019) o manejo de informações em projeções 

distintas resulta em erros de deslocamento dos pontos. Assim, faz-se necessário na segunda 

etapa a padronização de todas as projeções em SIRGAS 2000, o qual é o sistema de referência 

oficial adotado no Brasil. 

Após coleta dos dados de Unidade Animal, realizou-se a síntese dos mesmos para o 

estado de Rondônia nos anos de 2002 a 2016 em uma única tabela utilizando o programa  

Excel®. Em seguida, foi utilizada a ferramenta Join Data, utilizando como dado de entrada 

Join Attributes From a Table para união da tabela com o shapefile dos municípios do estado 

proporcionando uma melhor análise demonstrativa no software ArcGis 10.1versão Student. 

Para os dados de focos de calor, foi feita a união dos focos de calor aos municípios do 

estado de Rondônia para contagem dos pontos no software ArcGis 10.1, esse dado foi exportado 

para tabela Excel onde foram unidas para uma única tabela referentes aos anos de 2002 a 2016, 

a ferramenta usada nesta metodologia foi o Join Data, utilizando como dado de entrada Join 

Data From another layer based on spatial location, dos pontos de focos de calor para fazer a 

união dos dados ao shapefile dos municípios. 
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Os dados área de pastagem foram adquiridos e feito a extração do shapefile para o 

estado, sendo o dado inicial do Bioma Amazônia, a ferramenta usada foi o select by atributes e 

export, nos seus respectivos anos de estudos.  

Todos os dados se encontram em formato shapefile, e tendo sua tabela de atributos para 

cada SHP estudado, foi feito a extração de cada tabela de atributos e feito a união destas para 

cada variável de 2002 a 2016 em no Software Excel, focos de calor, produção bovina e 

pastagem, criando um shapefile para cada variável com seus respectivos dados anuais para 

pesquisa.  

A parte estatística utiliza dos dados em formato Excel, enquanto os dados em shapefile 

foram usados para demonstração em mapas temáticos. Destas varáveis foi feito a união delas 

para um único shapefile, este se faz necessário para elaboração do dashboard. 

 

3.4 ANÁLISE DE CORRELAÇÃO DE SPEARMAN 

 

A metodologia estatística utilizada para o estudo da correlação entre as variáveis foi o 

coeficiente de correlação de Spearman ou rho de Spearman é uma medida não paramétrica da 

correlação de postos (dependência estatística do ranking entre duas variáveis). É usado 

principalmente para análise de dados, uma vez que as variáveis usadas neste trabalho se 

mostraram não paramétricas.  

Ao contrário do coeficiente de Pearson, o coeficiente de Spearman não exige a 

suposição de que a relação entre as variáveis seja linear, nem requer que elas 

sejam quantitativas – pode inclusive ser utilizado para verificar relação entre variáveis 

medidas no nível ordinal. 

O coeficiente de Spearman (ρ ou rho) é o mais empregado em ciências biomédicas para 

avaliar a correlação entre duas variáveis quantitativas, provavelmente porque seja semelhante 

ao método de Pearson, desde que os dados sejam substituídos por postos ordenados (ranks). 

(MIOT, 2018). 

A magnitude do efeito da correlação entre duas ou mais variáveis é representada pelos 

coeficientes de correlação, que assumem valores de -1 até +1, passando pelo zero (ausência de 

correlação). Coeficientes positivos (r > 0) indicam correlação direta, entre as variáveis; já 

coeficientes negativos (r < 0) significam uma correlação inversa. (MIOT, 2018). 

De acordo com Akoglu (2018) o coeficiente de correlação de Spearman possui faixas 

que definirão o grau de correlação entre as variáveis, como apresentado na tabela 2. 
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Tabela 2: Interpretação dos coeficientes de correlação de Pearson e Spearman. 

Coeficiente de 

correlação 

Dancey & Reidy 

(psicologia) 

Universidade 

Quinnipiac (Política) 

ChanYH 

(medicamento) 

+1 -1 Perfeito Perfeito Perfeito 

+0,9 -0,9 Forte Muito forte Muito forte 

+0,8 -0,8 Forte Muito forte Muito forte 

+0,7 -0,7 Forte Muito forte Moderado 

+0,6 -0,6 Moderado Forte Moderado 

+0,5 -0,5 Moderado Forte Justo 

+0,4 -0,4 Moderado Forte Justo 

+0,3 -0,3 Fraco Moderado Justo 

+0,2 -0,2 Fraco Fraco Pobre 

+0,1 -0,1 Fraco Insignificante Pobre 

0 0 Zero Nenhum Nenhum 

Nota: A nomenclatura no 1) Esquerda: Dancey & Reidy., 2) No meio: O Departamento de Ciência Política da 

Universidade Quinnipiac, 3) À direita: Chan et al. 

 

3.5 DASHBOARD 

 

O ArcGIS Dashboards é uma das aplicações mais utilizadas de toda a plataforma 

ArcGIS® por clientes de diversas indústrias como governos, telecomunicações, saneamento e 

agroindústria, que o utilizam para monitorar, rastrear e acessar as suas operações diárias (ESRI, 

2021). Além de ser uma aplicação configurável, que fornece visualização e análise de dados, 

gráficos, indicadores e mapas (ESRI, 2021). 

O ArcGIS Dashboards permite a usuários carregar informações ao apresentar análises 

baseadas em localização utilizando visualizações de dados intuitivos e interativos em uma única 

tela (ESRI, 2021). 

Segundo a plataforma Esri (2021) o tipo de Dashboard que a se criado é baseado nas 

pessoas com quem serão compartilhadas as informações e no conteúdo que deseja transmitir. 

Alguns são de natureza operacional e são projetados para informar o que está acontecendo em 
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tempo real, ao mesmo tempo em que correspondem à natureza de rápida mudança de incidentes, 

eventos e outras atividades. Por sua vez, outros são mais analíticos e são usados para identificar 

tendências de dados ou outras características quantitativas (ESRI, 2021). 

Os Dashboards são criados para serem intuitivos e fáceis de entender por diferentes 

equipes e pessoas dentro e fora de uma organização (ESRI, 2021). Pode ser observado de forma 

geral a interface da plataforma nos apêndices 1 e 2 ao final da obra.  

Os passos para inclusão de dados dentro da plataforma ArcGIS Dashboards foram 

apresentados abaixo no fluxograma, Figura 4.  

 

Figura 4: Fluxograma de metodologia de um ArcGIS Dashboard. 

 

4 RESULTADOS DE DISCUSSÕES 

 

No estado de Rondônia foram estudadas as variáveis pastagem, produção bovina e focos 

de queimada a fim de identificar se há correlação entre elas. Os focos de calor, como visualizado 

na figura 5, no estado considerando os anos de 2002 a 2016, nota-se um pico de crescimento 

em cerca de 145,96% nos focos no ano de 2015 em relação a 2002, e 132,9% em 2016 em 

relação a 2002.  

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE - lançou em 2005 o Programa de 

Queimadas com o objetivo de diminuir os focos de incêndio, o que pode justificar a redução a partir 

do ano referido, aumentando a fiscalização e consequentemente uma redução desses números. 
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Um relatório divulgado pelo Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM), registra redução de 

50% das queimadas em 2008 em relação aos anos anteriores (CENSIPAM, 2009) 

 

 

Figura 5: Focos de calor no estado de Rondônia entre os anos de 2002 e 2016. 

Fonte: INPE,2021. 

 

A segunda variável, como observado na Figura 6, teve um breve aumento no correr dos 

anos, podendo ser associado ao crescimento populacional e a demanda por alimentos de origem 

animal.  

Em relação do ano de 2002 até 2016, observa-se um aumento relevante da produção, 

partindo de 8.039.890 UA no ano 2002 até 13.682.200 para o ano de 2016, tendo um aumento 

de 70,18% da produção bovina no estado. Conforme mostrado na Figura 6. 
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Figura 6: Produção de bovinos no estado de Rondônia de 2002 a 2016. 

Fonte: IBGE,2020. 

 

A terceira variável para este estudo, sendo a área de pastagem do estado definida em 

hectare (ha). É possível notar na Figura 7, o progresso das áreas no estado de Rondônia tendo 

em 2002 uma área de 5.543.762,98 ha de área antropizada dedicada a pastagem, enquanto em 

2016 esta área adotou 7.589.051,51 ha, correspondendo um aumento de 36,89% em 2016 em 

relação ao ano de 2002.  

 

 

Figura 7: Área de pastagem no estado de Rondônia de 2002 a 2016. 

Fonte: Pastagem.org, 2021. 
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De modo geral, todas as variáveis aqui citadas foram trabalhadas de forma quantitativa 

para o estado de Rondônia e seus 52 municípios. 

As correlações entre as variáveis analisadas pelo coeficiente de Spearman são 

apresentadas nas tabelas 3, onde verifica-se os valores de correlação de Spearman das variáveis 

entre os anos de 2002 e 2016. 

 

Tabela 3 – Correlação de Spearman das variáveis de Rondônia para o ano de 2002 a 2016. 

  Comparações entre variáveis de correlação de Spearman 

Variáveis/ano 
Queimadas e 

Prod. Bovina 

P - 

Valor 

Queimadas e 

Pastagem 

P - 

Valor 

Prod. Bovina 

e Pastagem 

P - 

Valor 
 

2002 0,254 0,069 0,565 0,001 0,833 0,001  

2003 0,176 0,210 0,485 0,001 0,861 0,001  

2004 0,223 0,112 0,510 0,001 0,883 0,001  

2005 0,283 0,042 0,573 0,001 0,891 0,001  

2006 0,337 0,015 0,557 0,001 0,905 0,001  

2007 0,359 0,009 0,561 0,001 0,899 0,001  

2008 0,329 0,017 0,561 0,001 0,904 0,001  

2009 0,308 0,027 0,579 0,001 0,892 0,001  

2010 0,319 0,022 0,548 0,001 0,903 0,001  

2011 0,285 0,040 0,533 0,001 0,894 0,001  

2012 0,362 0,008 0,624 0,001 0,886 0,001  

2013 0,319 0,021 0,618 0,001 0,878 0,001  

2014 0,282 0,043 0,556 0,001 0,905 0,001  

2015 0,400 0,003 0,633 0,001 0,914 0,001  

2016 0,343 0,013 0,601 0,001 0,903 0,001  

Nota: P-valor ≤ 0,05 é estatisticamente significativo. 

 

Pode-se observar na tabela 3, os valores de significância de P-Valor, no qual é o 

princípio para esta discussão. Os gráficos de correlação entre as variáveis podem ser 

encontrados no Apêndice D.  Os mapas referentes a distribuição das variáveis podem ser 

encontrados no Apêndice C. Entre os anos de 2002 a 2004 nota-se valores altos para P-Valor 

sendo este 0,254/ 0,176 e 0,233 respectivamente, sendo assim, não significativos, condizendo 

que não uma relação significativa entre os dados para estes anos, quando se refere a análise 

entre as variáveis entre focos de calor de produção bovina. Nos demais tivemos valores de 

P<0.05 e P<0.01, demonstrando que é há relação significativa entre os dados. 

 Na relação de focos de calor (Q) x pastagem (P) e produção bovina (G) x pastagem (P), 

pode-se observar que todos os valores de P-Valor são que P<0,001, demonstrando que a análise 
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entre os dados há relação significativa. Em relação aos focos de calor com produção bovina, 

obtivemos um valor médio de 0,327 do coeficiente de Spearman, tendo o valor mínimo de 0,282 

para o ano de 2014 e 0,400 para o ano de 2015, sendo assim, podemos caracterizá-las como 

uma correlação fraca/moderado. Apesar de ter sido encontrado valores baixos para esta relação, 

ainda sim os focos de calor estão relacionados diretamente ao aumento da produção bovina no 

estado. 

Abordando à análise de focos de calor e áreas de pastagem, notou-se o valor médio de 

0,566 para o coeficiente de Spearman, tendo o valor mínimo de 0,485 para o ano de 2003 e o 

valor máximo de 0,633 para o ano de 2015, assim a correlação se caracteriza como moderada 

para toda linha temporal, isso mostra que as queimadas estão diretamente ligadas a abertura de 

novas áreas antropizadas dedicadas a pastagem e produção animal. 

A terceira análise foi dada pelas variáveis de produção bovina em relação as áreas de 

pastagem do estado de Rondônia, onde foi alcançado o valor médio de 0,890 para os anos 

estudados, onde obteve o valor mínimo de 0,833 para o ano de 2002 e o valor máximo referido 

ao ano de 2015, justificando uma correlação forte entre as variáveis, onde quando há um 

aumento das áreas de pastagem, acarreta um aumento de número de unidade animal no estado. 

Desta forma todas as correlações encontradas foram positivas com seu devido grau de 

intensidade e proporção. 

 Pode-se observar uma variação entre os dados de focos de calor no estado de Rondônia, 

podendo ser justiçada por alguns fatores. Onde Carvalho e Domingues (2016), trazem alguns 

estudos em que é possível notar a queda do desmatamento de 2004 a 2012 está associada à 

influência de fatores econômicos, tais como a redução dos preços internacionais da soja e da 

carne e a valorização do real, que desestimularam as exportações. 

 Nogueira (2019), traz que até o ano de 2004 o monitoramento dos FC sofria com limitações 

técnicas, somente em 2005 com o lançamento do Programa de Queimadas pelo INPE, os eventos 

de queimadas começaram a ser acompanhados de forma mais eficaz, retratando de forma mais 

precisa os FC no estado. Considerando a utilização deste programa, notamos uma redução dos focos 

de calor considerável até o ano de 2012 com um leve aumento no ano de 2010. 

 Contudo, nos anos seguintes Nogueira (2019), elucida que a política e intervenção 

relacionadas ao uso do fogo tornou-se mais flexível, resultando no aumento dos incêndios em 

Rondônia. Um fator que merece destaque é a inserção em pauta no ano de 2010 do Projeto de Lei 

n. 1.876 de 18 de outubro de1999, que tratava de uma reformulação do Código Florestal de 1965, 

o qual posteriormente foi transformado na Lei Ordinária n. 12.651 de 25 de maio de 20121. 
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 De tal forma vale ressaltar que a baixa relação dos dados pode se dar por essas variações 

anuais e municipais, uma vez que a matriz de correlação e dada a partir dos valores para os 52 

municípios do estado, onde pode ocorrer uma variação de proporção de valores de focos de 

calor. Filho et al (2009) traz que em 2007, das ocorrências de focos de calor no estado de 

Rondônia, 33% foram no interior de assentamentos, unidades de conservação e terras indígenas.  

Pode-se levar em consideração uma dinâmica em que a queimada o ocorre no ano x, em seguida 

é feito o manejo para pastagem e só em seguida é introduzido a produção bovina, podendo ser 

uma das hipóteses da baixa correlação entre focos de calor e produção bovina. 

Vale ressaltar que os focos de calor foram coletados pontualmente para o estado e 

analisados de forma geral para o estado de Rondônia. Podemos considerar que parte destes 

focos podem ocorrer em área de pastagem, cerrado, florestas particulares e reservas, por 

diversos motivos, sejam eles criminosos ou naturais, alguns municípios apresentaram valores 

pequenos outros maiores para focos de calor, dependendo da região e do ano em alguns casos, 

a produção bovina não tem essa variação, tendendo sempre a crescer de forma rápida ou leta, 

podendo justificar esta baixa relação dos focos de calor com áreas de pastagem. 

O desmatamento, em geral muitas propriedades adotam a retirada de madeira para uso 

ou venda, logo em seguida feito a derrubada do restante de área florestal e feito os chamados 

“leiras” com este material residual, em seguida podendo ser feita a remoção manual por 

maquinário deste resíduo ou a queima estratégica em certas épocas do ano para evitar que o 

fogo se alastre dentro da propriedade, alcançando vizinhos e muitas vezes camuflar o fato de 

fiscalizações ambientais.  

A fiscalização e monitoramento de focos de calor e desmatamento na Amazônia vem 

tendo sua eficiência comprovada e parte dos produtores rurais já tem ciência disto, além da Lei 

9.605/98 que trata de crimes ambientais, auxiliando e reduzindo estes incidentes ilegais.  

A prática de queimadas para reforma de área de pastagem é bastante usual em sistemas 

agropecuários, a fim de reduzir o uso de produtos fertilizantes para aumento de pastagem e 

inseticidas para eliminar ervas daninhas indesejadas. Considerando a relação entres as variáveis 

de área de pastagem e focos de calor, a variação entre os resultados mínimos e máximos foram 

de 0.485 a 0.633 positiva, uma correlação moderada entre as variáveis. Sendo assim, os focos 

de calor estão tendo maior influência sobre o aumento das áreas de pastagem quando comparado 

com o aumento da produção bovina no estado. Bustamante et. Al. (2009), traz resultados 

afirmando que mesmo com a diminuição das taxas de desmatamento a partir de 2005, há 

possibilidade de as áreas de pastagem serem o pilar responsável pela alteração da vegetação 
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nativa. Áreas previamente desmatadas podem cogitar acréscimo das regiões de pastagem 

(BUSTAMANTE, et. al. 2009). 

Em relação a análise entre variáveis de produção bovina e área de pastagem que foram 

encontrados os valores mínimos e máximos de 0.833 a 0.914 positivas fortes, ou seja, conforme 

as áreas de pastagem do estado de Rondônia crescem, consequentemente o número da unidade 

animal aumenta gradativamente, sendo variáveis proporcionais.  

 Este aumento de áreas sem coberta de floresta se caracteriza pela expansão agrícola, 

extração de madeira e expansão de infraestruturas.  E um dos fatores que contribuiu para este 

aumento é a crescente demanda por carne e grãos, a EMBRAPA (2018), aborda em seu estudo 

aumento das exportações desses produtos e aumento do PIB brasileiro e se destacando nos 

negócios agrícolas globais. 

Nos últimos anos vem se tornando realidade uma nova tecnologia, o chamado pecuária 

intensiva que foi debatida há alguns capítulos acima, esta por sua vez vem na contramão da 

pecuária tradicional ou pecuária extensiva. Dentro desta pecuária intensiva temos a pecuária 

sustentável que aborda a integração de outras culturas ao meio o chamado Integração Lavoura-

Pecuária-Floresta (ILPF).  

Vale ressaltar que ela se faz presente na parte econômica e ainda não se destacou na 

parte ambiental, sendo observado o uso em geral desta na forma agropastoril (Lavoura-

Pecuária). Mas a importância de já existir estes métodos e o conhecimento deles, se torna mais 

acessível ao produtor uma adesão há novas tecnologias, e o exemplo a ser buscado é a 

Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (Agrossilvipastoril). 

O principal objetivo deste método é aumentar a produção em pequenas áreas, maior 

lucro para o produtor com diversificação de produção, redução no custeio de formação de 

pastagem, e a EMBRAPA (2020), confirma isso mediante a estudos realizados em seus campos 

experimentais no Brasil e Rondônia. Tivemos um aumento de 36,84% nas áreas de pastagem 

entre 2002 a 2016 enquanto a produção bovina cresceu 70,18%, mostrando uma eficiência na 

produção do estado. 

Os focos de queimadas são eventos anuais, ao tentar estabelecer uma correlação deste 

evento com a produção bovina e áreas de pastagem, nota-se que existe uma relação entre as 

variáveis e ao mesmo tempo há necessidade de mais estudos sobre o tema para o Estado de 

Rondônia.  

Outro objetivo deste estudo foi a elaboração de um Web Mapping interativo, para que 

qualquer usuário possa ter acesso de forma pratica a gráficos e informações obtidas nesta 

pesquisa, podendo ser acessado no link ou no QRcode abaixo.  
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https://www.arcgis.com/apps/dashboards/216c505fd9d24fc29641fefe114486c8 

 

 

 

 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estado de Rondônia se encontra em constante evolução econômica e sofre com a falta 

de fiscalização de certa forma. Nos resultados trazidos neste estudo referente a linha temporal 

de 2002 a 2016, tivemos uma variação dos focos de queimadas partindo de 52.736 em 2002, 

uma serie de altos e baixos e uma alta no ano de 2015 e 2016 com 129.711 e 122.823 focos de 

calor respectivamente. 

Os dados de área de pastagem demonstram um leve crescimento de 2.045.288 há neste 

período estudado, devido a demanda por área para produção tanto de gado quanto de lavouras. 

A produção bovina teve um aumento relevante se considerarmos em relação a área de pastagem 

inicial e final deste estudo, com um aumento de 5.642.310 UA, considerando o período de 

estudo, isso mostra uma intensificação da produção. 

O estudo estatístico realizado mostra forte relação entre a produção bovina e as áreas 

dedicadas a pastagem, uma moderada relação entre os focos de calor e as áreas de pastagem e 

por fim entre os focos de calor e produção bovina, tivemos relação com coeficiente entre fracos 

a moderados. 

Diante disso medidas e soluções devem surgir para mitigar os impactos e melhorar o 

desenvolvimento, visando o menor impacto ambiental possível. Deste modo o sistema de 

floresta rotativa e os sistemas de agropecuária intensiva, além do CAR e o PRA que são medidas 

que podem auxiliar na redução de impactos com a regularização das propriedades rurais. A 

https://www.arcgis.com/apps/dashboards/216c505fd9d24fc29641fefe114486c8
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regularização ambiental se dará então mediante recuperação, recomposição, regeneração ou 

compensação (exclusiva para RL) (LIMA, 2021). 

Lima, (2021), traz que a regularização do PRA, se dará pelo possuidor da área aderir as 

atribuições estabelecidas, especificas por imóvel, além de que, multas e sanções poderão ser 

revertidas em serviços de preservação, melhorias e recuperação de qualidade do meio ambiente. 

Este trabalho é fundamental como incentivo para outras pesquisas futuras, se fazendo a 

necessidade de um conhecimento profundo das características locais e a possibilidade do 

aumento de variáveis, para melhor interpretar a dinâmica que ocorre na região do estado de 

Rondônia. 
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APÊNDICE A –Plataforma ArcGis Online.  

 

 

 

APÊNDICE B – Plataforma ArcGis Online.  
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APÊNDICE C – Mapas dos dados de focos de calor, produção bovina e área de 

pastagem dos anos de 2002 a 2016. 
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Fonte: Autor,2021. 

 

APÊNDICE D – Gráficos de correlação de Spearman das análises de Queimadas (Q) 

e Produção bovina (G), Queimadas (Q) e Pastagem (P) e Pastagem (P) e Produção bovina (G) 

dos anos de 2002 a 2016. 
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