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Conhecer a dinâmica espaço-temporal da  produção agropecuária. 

migre.me/j5dfY 

Contexto 
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Dinâmica do centro de massa econômico mundial. 

Contexto 

Fonte: McKinsey & Company (2012) e Dobbs et al. (2012) 
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Construção de Vetores espaço-temporais 

 
a) Centros de massa; 

 
b) Movimentação temporal dos centros de massa 

(vetores). 

Dinâmica espaço-temporal 
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Padronização dos Dados 
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(IBGE) 

LibreOffice 
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Limites 
municipais 

Junção com os 
dados do IBGE 

Coordenadas dos 
pontos (centros 

geométricos) 

LibreOffice Calc 
(Coordenadas + 

Produção) 

Adicionar tabela 
no gvSIG 

Gerar o centro de 
massa 

Criar o vetor 

Etapas para a criação dos centros de massa e do vetor 
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Junção da camada vetorial 
com os dados do IBGE 

Etapas para a criação dos centros de massa e do vetor 



Análise espacial da dinâmica agropecuária por meio da determinação de centros de massa e vetores espaço-temporais                      2014.05.09 

Cálculo dos Centros de Massa 

• Para cada ano realizou-se a ponderação da 
produção, levando-se em conta a localização 
dos pontos centrais dos municípios e as 
quantidades produzidas. 
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Cálculo dos centros de massa 
Campos para cálculo dos centros 
de massa no LibreOffice Calc. Campos na camada vetorial 

de pontos do gvSIG. 
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Criação dos Centros de Massa 

Adição da tabela dos 
centros de massa 
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Criação dos Centros de Massa 



Análise espacial da dinâmica agropecuária por meio da determinação de centros de massa e vetores espaço-temporais                      2014.05.09 

Criação do Vetor Espaço-Temporal 

Vetores são caracterizados por: 
 

• Direção: da reta que contém o segmento; 
 

• Sentido: Para onde aponta sua extremidade; 
 

• Magnitude (intensidade, módulo): comprimento do 
segmento. 



Análise espacial da dinâmica agropecuária por meio da determinação de centros de massa e vetores espaço-temporais                      2014.05.09 

Resultados 
Centros de massa Vetor 
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Vetor 
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Caracterização do Vetor 

Período 
Distância Vetorial 

(km) 

Velocidade 

(km/ano) 

1990-1994 224 56 

1994-1998 30 7 

1998-2002 126 31 

2002-2006 75 19 

2006-2010 44 11 

2010-2012 181 90 
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Implicações do vetor: 
 
• Toda a produção é agregada em um único ponto 

do município; 
• A distância entre a localização de um ponto 

(centro geométrico do município) e o centro de 
massa para todo o país como indicador da sua 
contribuição na produção nacional; 

• Possibilidade de avaliar com que velocidade o 
centro de massa se desloca (distância em km pelo 
tempo em anos) em determinados períodos. 

Conclusões 
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Conclusões 
•A metodologia descrita nesse trabalho permite 
mostrar a dinâmica espaço temporal da produção 
nacional para qualquer produto agropecuário, além de 
quantificá-lo. 

•Os dados e as ferramentas utilizadas nesse trabalho 
estão disponíveis gratuitamente, sendo assim, podem 
ser replicadas, aperfeiçoadas e usadas por qualquer 
um que deseja determinar um perfil espaço-temporal 
de dados econômicos, sociais e ambientais desde que 
se tenha uma série histórica que permita sua 
espacialização. 



Análise espacial da dinâmica agropecuária por meio da determinação de centros de massa e vetores espaço-temporais                      2014.05.09 

Construção de Vetores espaço-temporais 
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