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RESUMO – Entendendo que nosso planeta é um sistema com limitações, é de fundamental 

importância aprimorar técnicas que visem à redução das pressões sobre o meio ambiente. Nesse 

contexto, o presente estudo faz uso do Sistema de Informação Geográfica (SIG), na tentativa de 

deduzir o melhor local para implantação de uma fábrica de celulose na região sul do território 

baiano, uma vez que, a definição do melhor local para implantação de uma fonte de suprimento, 

além de atender as demandas da população, acaba por mitigar os efeitos negativos que o mesmo 

empreendimento poderia causar aos setores econômico, social e ambiental no caso de ser 

implantado em um local inadequado. Para alcançar tal fim, foi feito o diagnóstico da infraestrutura 

do território baiano, e através das ferramentas do IDRISI buscou-se propor o local ideal para 

implantar uma fábrica. 
 
ABSTRACT– Understanding that our planet is a system with limitations, is of fundamental 

importance to improve techniques aimed at the reduction of pressures on the environment. In this 

context, the present study makes use of the geographic information system (GIS), in an attempt to 

know the best place for deployment of a pulp mill in the South of the territory of Bahia. The 

definition of the best place for deployment from a pulp mill is important to reduce the negative 

effects that the project could cause to economic sectors social and environmental, in the case of 

being deployed in an inappropriate location. To achieve this purpose, the diagnosis of the territory's 

infrastructure of the Bahia, through of the IDRISI tools sought to propose the ideal place to set up a 

factory. 

 

Palavras-Chave – SIG, mínimo, custo. 

 

INTRODUÇÃO 

O Brasil, por apresentar dimensões continentais, é um país privilegiado tanto em extensão 

quanto em diversidade de recursos naturais. Acoplada ao fator área, a tecnologia brasileira para a 

produção de florestas, é uma das mais avançadas do mundo. Devido a essas características, vários 

pesquisadores ao redor do mundo avaliam a capacidade do país para atrair investimentos nas mais 

diversas áreas, sendo a celulose uma delas.  

A celulose é fundamental para as indústrias de papel e papelão bem como para algumas 

indústrias químicas. Consequentemente, árvores de porte grande e crescimento rápido são ideais 

                                                           
1) Doutorando em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental, IPH/UFRGS. Email: fmp_mamedio@hotmail.com 

2) Doutorando em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental, IPH/UFRGS. Email:ericksebadelhe@hotmail.com 

3) Professora  IPH/UFRGS. Email: nilza@iph.ufrgs.br 



XIII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste  2 

para obtenção dessa matéria prima, pois, ocupam uma menor área e produzem mais do que outras 

culturas. Sendo assim, o eucalipto, pinho, entre outros, são tidos atualmente como as melhores 

fontes dessa matéria-prima.  

Dessa forma, torna-se necessário conhecer locais nos quais seja possível cultivar as culturas 

que servem de matéria-prima para a indústria da celulose, bem como o local para implantação da 

própria fábrica. 

Ao decorrer desse estudo, o leitor será apresentado a uma tentativa de identificar o melhor 

local para implantação de uma fábrica de celulose, em território baiano. O estado da Bahia constitui 

umas das 27 unidades federativas do Brasil, apresentando uma área de 565.871 Km², o que 

representa aproximadamente 6,65% do território nacional. Devido às características territoriais de 

solo, clima e extensão, é de se esperar que a Bahia tenha capacidade de atrair investimentos no 

ramo da celulose.  

Nesse contexto, o presente estudo fez uso do SIG, para encontrar áreas produtivas no 

território baiano e assim contribuir com o conhecimento de áreas nas quais seria possível se instalar 

uma fábrica de celulose. 

METODOLOGIA 

Através do software IDRISI, aplicado a imagens no formato raster obtidas no Centro de 

Ecologia da UFRGS e no formato shapefile obtidas junto ao banco de dados do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), foi possível realizar um estudo associando as sedes municipais, 

rodovias, ferrovias, hidrovias, hidrografia e o tipo de solo, na escolha do local para implantação da 

fábrica. A associação das características físicas da região com a infra-estrutura do território foi feita 

de forma a favorecer que o local a ser escolhido esteja em posição privilegiada em relação aos 

seguintes pontos: centro urbano; matéria-prima; corpo hídrico; rodovias que facilitem o escoamento 

do produto; e próximo a malha de transporte fluvial ou marítimo. 

Para alcançar tais exigências foram realizados os seguintes passos: 

 Definição dos alvos:  

 Os alvos são os locais para os quais se pretende escoar o produto, ou uma fonte de 

suprimento. Dessa forma os alvos escolhidos foram os municípios, os portos e a hidrografia. 

O pixel no qual se encontra o município, o porto ou a hidrografia, recebeu valor um, e as 

demais células valor zero. 

1.2. Definição dos custos de passagem, associados à dificuldade para se chegar ao alvo. Nesse 

item foram feitas as seguintes considerações: 

 Todas as rodovias, ferrovias e hidrovias receberam peso 1, enquanto a porção do território 

fora da área de influência dessas redes de transporte, receberam peso 20; 
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 Para a avaliação do solo, entende-se que a distribuição dos principais tipos de solos utilizados 

nos plantios de eucalipto são as seguintes: Latossolos distróficos ou álicos 64%; Podzólicos 

distróficos ou álicos 16%; Cambissolos e Litossolos 10%; Areia Quartzosa 5%; Terra Roxa, 

Podzólicos e Latossolos eutróficos 2,5%; e outros 2,5% (SILVEIRA et al., 1995c apud 

SILVEIRA et al, 2001). Nesse contexto, será atribuído peso 1 aos latossolos distróficos ou 

álicos e os demais tipos de solo, terão peso 26. Essa simplificação foi feita devido às 

dificuldades encontradas no desenvolvimento do trabalho; 

 Para obtenção da zona produtora de eucalipto julgou-se coerente fazer as seguintes 

considerações: declividades acima de 40% receberam peso 1, de 20 a 40% peso 2, de 12 a 

20% peso 3, de 5 a 12% peso 4, de 3 a 5% peso 5 e de 0 a 3% peso 6. Tal procedimento foi 

realizado, pois, os estudos de DIAS et al (2011), apontam uma maior frequência de 

ocorrência de plantações de eucalipto em zonas com as declividades superiores a 20%. Sendo 

assim, os pesos atribuídos às declividades foram multiplicados com os pesos atribuídos aos 

solos, de maneira, que com esse procedimento, entende-se que seja possível obter as áreas 

aptas a produzir o eucalipto. 

1.3. Aplicação do software IDRISI na obtenção do custo acumulado associado ás seguintes 

considerações: 

 Associando os municípios como alvo das rodovias, pretende-se obter o custo para sair de 

determinado ponto até os municípios; 

 

 

 A associação dos portos como alvo das rodovias fornecerá o custo de passagem acumulado 

tendo início nos portos, até a malha das rodovias; 

Figura 1 – Custo entre os municípios e as rodovias 
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 Ainda foi feita a associação da área produtiva com a rede de drenagem de forma a se obter o 

custo acumulado da rede de drenagem até a área produtiva. 

 

 

 Por fim, foi feito o custo de passagem entre os municípios e a área de produção do eucalipto. 

 

 

1.4. O custo final será dado pelo somatório dos custos acumulados até o momento, e a localização 

do ponto de mínimo será definida através da sensibilidade do avaliador em atribuir os pesos 

corretamente. 

Figura 2 – Custo entre os portos e as rodovias 

 

Figura 3 – Custo entre a rede de drenagem e a área de cultivo 

 

Figura 4 – Custo entre os municípios e a área de cultivo 
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1.5. A fábrica será localizada através de uma reclassificação, na qual será atribuído 1 para o menor 

valor, e o valor 0 para as demais células, de forma a poder ser usada na seguinte aplicação: 

 Todos os passos anteriores foram realizados na busca do ponto de mínimo, o qual se idealiza 

ser o ponto ótimo para a instalação da fábrica. No intuito de obter o caminho de mínimo custo 

da fábrica até a fonte de matéria-prima e escoamento da produção, julgou-se coerente fazer 

um custo acumulado da fábrica em cima das rodovias. 

 

 

1.6. Ao final serão estabelecidos os caminhos de mínimo custo dos municípios, do porto e do 

centro das zonas produtivas até a fábrica. 

RESULTADOS 

Considerando a infraestrutura, no que se refere aos portos e rodovias, bem como a divisão 

territorial, a localização dos municípios, os tipos de solo e a rede de drenagem para todo o estado 

foram feitas as análises conforme explicado na metodologia. No entanto devido a questões 

computacionais julgou-se conveniente se ater a região sul da Bahia, próximo a ilhéus.  

Os dados de infraestrutura da região foram exportados para o IDRISI, para dar início às 

operações na procura dos pontos de mínimo custo. O ponto definido como de mínimo custo foi 

obtido através da sensibilidade do autor aos resultados obtidos nas Figuras de 6 a 12. 

A Figura 6 apresenta em cor escura a área na qual a produção de eucalipto seria 

recomendada, ao se avaliar o tipo de solo e a declividade. A Figura 7 ilustra o custo acumulado 

referente às hidrografias para com a área de produção do eucalipto. Observa-se nessa figura a 

concentração de custos baixos nas áreas nas quais o eucalipto terá maior chance de ser produzido. 

Figura 5 – Custo entre o ponto de instalação da fábrica e as rodovias 
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A Figura 8 descreve o acumulo dos custos, tendo como referência os municípios, sobre as 

estradas. Já a Figura 9 retrata a variação dos custos aplicados aos solos. Nela surge um valor 

negativo, que corresponde à água, no entanto essa situação não é significativa para o custo global.  

 

 

 

Na Figura 10 observa-se o custo acumulado entre o porto de Ilhéus e as estradas. A Figura 

11 apresenta o resultado obtido através do somatórios dos custos acumulados apresentados 

anteriormente. A partir dessa imagem foi possível identificar o local no qual, o somatório de todos 

os custos apresentou um valor mínimo. 

Figura 6 – Área viável para a plantação de eucalipto 

 

Figura 7 – Custo acumulado entre a hidrografia e a zona de plantação do eucalipto 

 

Figura 8 – Custo acumulado entre os municípios e as rodovias 

 

Figura 9 – Custo acumulado entre os municípios e o solo 
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Todas as figuras apresentadas até o momento serviram de base para encontrar o melhor local 

para implantação da fábrica de celulose. A reclassificação dos custos acumulados totais sugere que, 

o melhor local seguindo a metodologia proposta neste estudo, está apresentado na Figura 12. 

 

 

Dificuldades Encontradas 

 Devido às dimensões do arquivo raster criado, o computador apresentou uma grande 

demora no processamento dos custos acumulados, a qual foi superior a 14 horas, sem apresentar um 

resultado; 

 Os caminhos de mínimo custo são criados a partir de um ponto de referência, e vai 

acumulando ao se distanciar desse ponto. Como a maioria das operações envolveu o porto, é de se 

esperar que pontos de mínimo fiquem próximos a ele; 

Figura 10 – Custo acumulado entre o porto e as rodovias 

 

Figura 12 – Localização da fábrica 

 

Figura 11 – Somatório dos custos acumulados 
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 Após definir o local do empreendimento, ao fazer o caminho de mínimo custo até o 

porto utilizando o somatório dos custos acumulados, o programa não completa a operação, alegando 

que encontrou um mínimo local; 

 Não foi possível verificar o efeito das ferrovias e das hidrovias sobre o trabalho, uma 

vez que, tais dados, não estão contemplados na área avaliada. 

 

1.7. Soluções Propostas 

 Entendendo que o procedimento seria o mesmo independente das dimensões do 

arquivo, foi necessária a diminuição do arquivo raster, de forma que foi escolhida a região do baixo 

sul da Bahia, por esta apresentar um porto, malha rodoviária adequada e características de solo que 

favorecem a cultura do eucalipto; 

 Para evitar o domínio do custo mínimo gerado no porto, foram tomadas outras 

referências para o ponto final tais como: realizar o custo acumulado entre a hidrografia e as áreas 

produtivas e entre os municípios e as rodovias; 

 Foi considerado que o caminho gerado chega ao destino final pelo custo acumulado 

entre a fábrica e as rodovias. Dessa forma, o programa vai procurar a rodovia mais próxima e assim 

chegar até a fábrica. Através dessa característica, as Figuras 13, 14 e 15 ilustram o caminho de 

mínimo custo da fábrica, até os municípios circunvizinhos, ao porto e a zona de produção do 

eucalipto.  

 

  

 

Figura 13 – Caminho feito dos municípios até a fábrica 

 



XIII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste  9 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse estudo apresentou uma tentativa de definir o melhor local para implantação de uma 

indústria, no entanto a definição do local de mínimo custo tendeu a ficar próximo do porto. Talvez o 

trabalho esteja um tanto comprometido devido as seguintes simplificações: 

 Foi atribuído o mesmo peso para todas as rodovias, pois, não foi possível obter as condições 

de cada uma; 

 Os solos não foram classificados segundo a proposta inicial da metodologia desse texto, de 

forma que foi ajustado o menor peso para o solo que segundo a literatura pesquisada é mais 

favorável a produção do eucalipto, e para os demais foi dado um peso único; 

 Esse trabalho não fez uso de imagens de satélite para classificar a região. Tal estudo seria 

interessante, pois, identificaria as zonas urbanas, bem como as áreas que já estão antropizadas, 

Figura 14 – Caminho feito do porto até a fábrica 

 

Figura 15 – Caminho entre as possíveis zonas de produção do eucalipto até a fábrica 
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ou que permanecem intactas. Dessa forma seria possível evitar zonas que apresentem mata 

nativa ou concentração urbana, e aproveitar áreas que já vem sendo exploradas pela 

agricultura, como por exemplo, a pastagem, e avaliar a implantação de florestas de eucalipto 

nessas áreas; 

Outra limitação resume-se em encontrar o ponto de mínimo que seria ideal para implantar a 

indústria. A obtenção desse ponto depende muito da sensibilidade do avaliador em atribuir os pesos, 

sendo altamente recomendável uma avaliação mais rigorosa das necessidades do empreendimento 

que se deseja instalar. Da forma como o presente estudo foi elaborado, tais pontos tendem a ficar 

próximo ao porto. Isso ocorre, pois o porto foi tido como alvo em 1 situação e os municípios em 2 

ocasiões, acarretando assim em um acumulo de custos baixos nessa área, visto que, um dos 

municípios, está situado próximo ao porto. Talvez seja melhor alterar o trabalho identificando a 

zona produtora como sendo a área a partir da qual o custo acumulado terá início, e verificar a 

formação dos mínimos nessas áreas. Ou ainda, elaborar a metodologia de tal forma que cada alvo só 

poderá gerar apenas 1 custo acumulado. 

Além dos aspectos mencionados, esse trabalho aponta que o somatório de custos acumulados 

diferentes tendem a acarretar em mínimos locais. Tal situação interfere na hora de tentar obter o 

caminho de mínimo custo entre dois pontos. Dessa forma, mesmo adotando os custos acumulados 

que tem destino o mesmo ponto final, o programa acaba encontrando um mínimo local e tem que 

encerar a operação. Nesse contexto a alternativa visualizada foi encontrar o local no qual se vai 

instalar o empreendimento através do somatório dos custos acumulados e traçar o caminho até o 

ponto de escoamento tendo como base somente o custo acumulado das rodovias. 

Apesar de todos os problemas mencionados, verifica-se que o somatório dos custos 

acumulados tende a gerar o ponto de mínimo coerente com o que foi pensado. Essa afirmação é 

validada pelo resultado encontrado, o qual mostra claramente a localização da fábrica, bem como os 

melhores caminhos para obter a matéria-prima e para escoar a produção. 
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