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Abstract

This paper presents the development of graphics interface on GIS (Georeferenced Information System) applied to a location model.

The model performs an hierarchical analysis to locate activities related to the Biodiesel production cycle, based on castor oil (Ricinus

communis L.). The case study is placed in Brazilian Northeast region, and indicates properly selected counties for Biodiesel major

stages: planting, crushing and oil processing. The GIS was implemented on Windows with Personal Geodatabase and Feature Class,

applied to SAD 69 references, and involves a large set of administrative, economical, social, environmental and agricultural data. Both

partial and final results were obtained with graphical and query methods for selecting and editing data. A fuzzy set program imports terri-

torial offer data and exports location indicators to database. Thematic maps are used for hierarchical data organisation and to perform a

Biodiesel stages zone classification, based on graphical analysis of generated data.
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1. Antecedentes

No Brasil há interesse em fomentar atividades de produção de
óleo vegetal para ser adicionado ao diesel mineral em proporções
de até 20%, e uma das prioridades é a obtenção de óleo no Nor-
deste a partir da mamona de sequilho. Esta opção visa o plantio
em áreas do semi-árido nordestino [1], promovendo assim a in-
clusão das populações menos favorecidas (assentamentos rurais
e pequenos agricultores) nestas atividades. Em um cenário mais
amplo, a utilização do BIODIESEL também reduz a emissão de
poluentes e fomenta o desenvolvimento sustentável.

Baseados nestas premissas desenvolvemos um estudo de loca-
lização, que indica as potencialidades de cada município para
as atividades do ciclo produtivo do Biodiesel: plantio da mamo-
na, esmagamento das bagas, e transesterificação do óleo. Os
resultados obtidos subsidiam propostas preliminares de zonea-
mento, que alimentam outro estudo nosso, voltado para verificar
a viabilidade técnica e econômica do empreendimento.

O estudo de localização efetuado baseou-se no Modelo Loca-
cional desenvolvido por COSENZA [2], cujo algoritmo emprega
Lógica Fuzzy no cotejo entre bases matriciais de oferta e de-
manda dos fatores que recomendam ou restringem a localiza-
ção territorial de uma atividade.

O algoritmo deste modelo foi desenvolvido a partir de estudos
da SOMEA [3], que objetivaram organizar as vocações econô-

micas do território italiano na década de 70, de forma a reduzir o
desequilíbrio econômico entre o norte e o sul da Itália.

A elaboração e interpretação dos dados deste modelo necessi-
tam de uma base georeferenciada, e este trabalho apresenta a
metodologia e os resultados que permitiram gerar os dados de
entrada (matriz de oferta) e analisar os resultados (matriz de ín-
dices locacionais).

O presente trabalho restringe-se ao método gráfico digital, pro-
priedade da instituição pesquisadora, não divulgando resulta-
dos e dados específicos.

2. Objetivos

A proposta do trabalho é originar uma base de dados georefe-
renciada voltada para o estudo da produção do Biodisel a partir
da mamona no Nordeste brasileiro, que permita através de um
sistema GIS:

• Organizar em uma única base os dados secundários obtidos;

• Gerar novos dados georeferenciados a partir de dados já
agregados à base;

• Mensurar em cada município a oferta territorial de diversos fa-
tores de localização;

• Analisar os índices de localização obtidos;

• Identificar os potenciais de cada município para as atividades
do ciclo Biodiesel;
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• Estudar propostas de zoneamento das atividades;

• Editar os mapas temáticos necessários à divulgação do estudo.

Para facilitar a utilização e difusão deste GIS, e assim aumentar
sua acessibilidade, elaboramos um Personal GeoDatabase,
operando em microcomputadores de uso pessoal com ambiente
Windows. A base de dados foi desenvolvida dentro do conceito
de Feature Class [4] com o software ArcGIS 8.3 [5], sendo arma-
zenada e acessada a partir de um único arquivo no formato Mi-
crosoft Access.

O GIS permite a edição dos dados tabulares utilizando como in-
terface sua representação gráfica georeferenciada, e tal proce-
dimento permite atingir os objetivos operacionais essenciais
para operar o modelo de localização:

• Flexibilizar as atividades de inclusão e desdobramento de
dados;

• Permitir geração de novos dados por operações com rotinas
espaciais (interseção, adjacência, etc.) ou estruturadas (pes-
quisa por conteúdo);

• Promover análises espaciais e quantitativas, visualizadas e
analisadas com apoio da interface gráfica;

• Implementar padrões de representação gráfica apropriada à
documentação do estudo de caso.

3. Desenvolvimento

A construção da base georeferenciada deste estudo utilizando
Feature Class foi um procedimento pioneiro, pois as bases dispo-
nibilizadas em sítios oficiais ainda estão estruturadas em Shapefi-

le, e nem todos os dados estão tabulados por município. A base
de dados tornou-se não só um dispositivo organizador das infor-
mações disponíveis, como também gerador de novas informa-
ções. Seu desenvolvimento abrangeu as seguintes etapas:

1. Aquisição de dados georeferenciados e de tabelas relaciona-
dos ao estudo de localização;

2. Construção do Personal Database;

3. Verificação das possibilidades de visualização e edição dos
dados;

4. Avaliação dos métodos para mapeamento da oferta territorial
dos fatores de localização;

5. Geração e visualização de dados da oferta territorial em cada
município;

6. Exportação de dados da oferta e importação de dados dos ín-
dices de localização;

7. Visualização e análise dos resultados;

8. Elaboração de propostas de zoneamento.

3.1. Aquisição de dados georeferenciados e de tabelas

Nesta etapa foi efetuada a pesquisa de informações pertinentes
ao caso estudado, que permitissem o detalhamento da oferta e
demanda de uma lista preliminar de fatores de localização usual-
mente considerados em nosso estudos:

• Caracterização político-administrativa (nomes e códigos de
estados, municípios, meso e micro regiões);

• Infra-estrutura de transporte (rodovias, ferrovias, hidrovias);

• Logística de produção e fornecimento (áreas aptas para plan-
tio de mamona, armazéns, usinas de álcool, plantas esmaga-
doras, distribuidoras de combustível);

• Condicionantes sociais (assentamentos rurais, estabeleci-
mentos de agricultura familiar, IDH);

• Condicionantes econômicas (pessoal empregado por setor
produtivo, produção agrícola, consumo de diesel);

• Condicionantes agro-climáticas (fertilidade, pluviometria, umi-
dade, temperatura, altitude, clima, vegetação, água, etc.).

3.2. Construção do Personal GeoDatabase

Os dados georeferenciados dos municípios e demais itens da di-
visão político-adminsitrativa foram obtidos em formato Shapefile

no sítio do IBGE [6], e estruturados para Feature Class com
base no sistema de coordenadas SAD 69 (South American Da-

tun 1969). As tabelas obtidas em sítios oficiais com dados se-
cundários por município foram anexadas ao Feature Class já ge-
oreferenciado, tendo como campo chave a grafia ou o código do
município. Assim, dados disponibilizados apenas na forma tabu-
lar passaram a também apresentar seu conteúdo georeferencia-
do. Outros dados georeferenciados obtidos, representados por
geometrias de polígono (áreas de preservação, vegetação, so-
los, etc.), de ponto (cidades, portos, etc.) e de linha (rodovias,
rios, curvas de nível, etc.) também foram convertidos para Fea-

ture Class e agregados ao Personal GeoDatabase, pois serão
necessários nas rotinas de mapeamento de oferta territorial.

3.3. Verificação das possibilidades de visualização e

edição dos dados

Uma vez consolidada a primeira versão do Personal GeoData-

base, foram feitas pesquisas para edição de legendas por con-
venções cromáticas e para geração de novos dados a partir da
base existente. Na elaboração de legendas com convenção cro-
mática utilizamos as seguintes técnicas de classificação para
conjunto de dados: quebras da distribuição (jenks), intervalos
iguais (equal intervals) e quantis (quantile). A geração de novos
dados utilizou também operações de interseção e associação
entre Feature Classes. Dados disponibilizados com outro tipo de
polígonos (isolinhas, unidades de solo, etc.) foram interseccio-
nados com os polígonos de municípios, e depois as frações obti-
das foram reagrupadas gerando um novo dado representativo
do município, resultado da média ponderada do valor do dado
pela área de sua fração no município.

3.4. Avaliação dos métodos para mapeamento da

oferta territorial

Uma vez obtidos e ajustados os dados municipais, foram pes-
quisadas e testadas as possibilidades para obter a graduação
da oferta territorial de cada fator de localização considerado no
estudo. Ocorreram duas situações:

• O dado de oferta do fator já pode ser definido a partir de um
dado tabular, bastando para isto agrupá-lo segundo algum cri-
tério de distribuição (intervalo, quantil, etc.);

• O dado de oferta do fator necessita ser gerado a partir de um
critério espacial aplicado à representação georeferenciada do
município (distância, pertinência, etc.)
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Ambas as posibilidades foram exploradas e implementadas res-
pectivamente a partir de mecanismos de seleção por SQL
(Structured Querry Language) e Análise Geoespacial (seleção
de registros que atendam a um critério de distância ou pertinên-
cia a outro elemento selecionado de uma Feature Class).

3.5. Geração e visualização de dados da oferta territorial

Na medida em que os dados por município foram sendo adquiri-
dos ou gerados, seu conteúdo foi incorporado a uma Feature

Class que armazena as principais variáveis do estudo. Para ge-
ração do dado de oferta de um fator, foi criada uma nova coluna,
preenchida por meio de uma das técnicas acima descritas (SQL
ou Análise Geoespacial). Foi feita a opção de graduar a oferta
com valores de 0 (zero) a 10 (dez), de forma a permitir uma pos-
terior adequação destes valores aos conceitos fuzzy: excelente,
boa, regular e irrelevante. O preenchimento do valor que repre-
senta a oferta territorial baseou-se em fichas que descrevem
qual o método e o critério a ser adotado, e que, conforme men-
cionamos, não podem ser divulgadas sem prévia autorização do
demandante do estudo. Uma vez atribuídos os valores, foram
gerados os mapas temáticos (Figura 1) para verificação da perti-
nência e consistência do dado de oferta territorial.

3.6. Exportação e importação de dados

O processamento do modelo compara as matrizes de oferta e
demanda, seguindo critérios de cotejo que empregam Lógica
Fuzzy. Esta etapa é realizada em um software especialmente
desenvolvido para este fim, que é alimentado por um dado tabu-
lar que representa a graduação de cada fator em cada município
estudado. O programa faz internamente os ajustes necessários
ao agrupamento dos valores por faixa conceitual (boa, regular,
etc.). Gera como resultado novo dado tabular, que indica qual o
potencial de cada município para cada atividade estudada (plan-
tio, esmagamento, transesterificação). A base georeferenciada
permite a exportação de tabela com os dados de oferta, e a pos-
terior importação de tabela com os resultados obtidos no progra-
ma, desde que todas contenham o dado de um campo chave co-
mum, no caso o código do município.

3.7. Visualização e análise dos resultados

Obtidos e integrados ao Feature Class do município os dados
tabulares com os índices de localização, são elaborados os ma-
pas temáticos para visualização dos dados (Figura 2), com valo-
res agrupados por intervalos iguais. A escala cromática deve
conter a variação em três cores, sendo que a cor intermediaria
representa as situações de equilíbrio entre oferta e demanda, as
demais representam situações onde algum fator deixou de ser
atendido (menores valores), ou a oferta é superior a demanda
(maiores valores).

3.8. Elaboração de propostas de zoneamento

O processo de zoneamento dos municípios mais aptos às ativi-
dades estudadas é totalmente iterativo, pois são testadas várias
seleções de municípios em função dos valores de índice de lo-
calização obtidos. Os municípios de melhor índice e que aten-
dem às condicionantes são agrupados em zonas, e dentre estes
um é destacado como cidade âncora, um conceito que permitirá
prosseguir com os demais estudos de viabilidade. Para definir
uma zona, a visualização do dado é essencial, pois permite apli-
car métodos associativos, que levam em conta outras catego-
rias de dados: infra-estrutura logística, divisão político-adminis-
trativa, etc.

4. Conclusões

A utilização de um Personal GeoDatabase construído dentro
do conceito de Feature Class correspondeu à dinâmica de-
mandada pelo estudo de caso. Os dados secundários por mu-
nicípio que não estavam disponibilizados foram gerados com
êxito, e quando graficamente comparados com o dado original
apresentaram distribuição semelhante. A associação de tabe-
las através de associação por meio de campo em comum (ex:
código municipal) também demonstrou ser uma alternativa efi-
ciente e rápida para georeferenciar dados adquiridos em forma
de planilha ou tabela.

O mapeamento de oferta territorial utilizando análise espacial ou
classificação estatística de dados quantitativos também se mos-
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Figura 1: Mapeamento da oferta territorial de um fator, utilizando critério
de distância.

Figura 2: Resultado dos índices de localização para uma atividade
estudada.



trou viável, dinâmico e seguro, principalmente devido ao caráter
iterativo da operação que gera o dado da oferta e promove sua
imediata visualização gráfica no mapa.

Finalmente, a análise dos potenciais e a elaboração de propos-
tas para zonemamento de atividades apresentaram significativo
ganho em produtividade e confiabilidade, pois os métodos dis-
poníveis para visualização de mapas temáticos e edição iterati-
va das tabelas da base georeferenciada atenderam plenamente
a dinâmica necessária ao estudo de caso.

A base georeferenciada obtida poderá ser facilmente ampliada
objetivando outras aplicações no nordeste brasileiro. A metodo-
logia também será em breve aplicada na elaboração de nova
base com enfoque municipal, desta vez abrangendo todo o terri-
tório brasileiro.
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