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RESUMO 

O transporte possibilita ligações entre as regiões e atividades econômicas, entre as pessoas e o 
uso do solo. É uma atividade cuja importância abrange aspectos históricos, sociais, políticos, 
ambientais e econômicos (PEREIRA, 2013). Nesta linha de pensamento, verifica-se a 
importância de se determinar regiões na qual um sistema de transporte impõe influência, ou 
seja, áreas cuja tendência de se utilizar algum sistema de transporte seja mais favorecida. 
Partindo com base na relevância desse assunto, desenvolveu-se um método para a 
determinação de área de influência de terminais ferroviários de cargas, baseado na teoria dos 
lugares centrais de Walter Christaller associando-a a um problema de localização e alocação 
(localização de facilidades). A metodologia desenvolvida visa também o estudo comparativo 
com resultados obtidos a partir de diferentes raios de influência. Como objetivo central, teve-
se foco no desenvolvimento da metodologia para determinação de áreas de influencia de 
terminais ferroviários de cargas, buscando variáveis que pudessem representar a tendência dos 
municípios a utilizarem o Sistema Ferroviário de Carga. De modo a reduzir tempo e custo de 
pesquisa, foi utilizado um Sistema de Informação Geográfica – SIG como ferramenta de 
análise. Utilizou-se a técnica de documentação teórica por meio de pesquisa bibliográfica 
documental, garantindo alicerces teóricos sólidos. 

Palavras-chave: Área de Influência, Terminais Ferroviários de Cargas, Teoria de Christaller, 

Localização de Facilidades. 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

FIGURA 2.1 - MODELO DE DISPOSIÇÃO DE UM TERMINAL FERROVIÁRIO DE CARGA, COMPLETO. 

FONTE: BRINA (1983). ....................................................................................................... 17 

FIGURA 2.2 - GRADIENTE DE RENDA. FONTE: FERREIRA, 1975. ................................................. 21 

FIGURA 2.3 - ANÉIS DE VON THÜNEN. FONTE: CARVALHO, 2011. ......................................... 21 

FIGURA 2.4 - A FORMAÇÃO DOS HEXÁGONOS DE CHRISTALLER. FONTE: CRUZ ET AL (2011). . 23 

FIGURA 2.5 - LUGARES CENTRAIS DE CHRISTALLER. FONTE: LOPES (1995). .......................... 24 

FIGURA 3.1 - ESTRUTURA METODOLÓGICA PARA A DETERMINAÇÃO DE ÁREA DE INFLUÊNCIA DE 

TERMINAIS FERROVIÁRIOS DE CARGAS. .............................................................................. 26 

FIGURA 4.1 - REPRESENTAÇÃO DA EXTENSÃO DA FNS. FONTE: VALEC, 2017. ......................... 34 

FIGURA 4.2 - LOCALIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS E SUAS FRONTEIRAS. FONTE: IBGE, 2017. . 38 

FIGURA 4.3 - TRECHO FNS NO ESTADO DE GOIÁS. FONTE: VALEC, 2017. ............................... 40 

FIGURA 4.4 - QUADRO RESUMO DA COLETA DE DADOS. ............................................................. 43 

FIGURA 4.5 - MUNICÍPIOS DE GOIÁS E SEUS CENTROIDES. ......................................................... 44 

FIGURA 4.6 - REPRESENTAÇÃO DAS RODOVIAS FEDERAIS E ESTADUAIS NO ESTADO DE GOIÁS. 45 

FIGURA 4.7 - LOCALIZAÇÃO DOS PÁTIOS E POLOS DA FNS NO ESTADO DE GOIÁS. .................... 46 

FIGURA 4.8 - FACILIDADES GERADAS PELO SOFTWARE PARA O RAIO DE 100 KM. ....................... 49 

FIGURA 4.9 - FACILIDADES GERADAS PELO SOFTWARE PARA O RAIO DE 300 KM. ....................... 50 

FIGURA 4.10 - FACILIDADES GERADAS PELO SOFTWARE PARA O RAIO DE 500 KM. ..................... 51 

FIGURA 4.11 - ÁREA DE INFLUÊNCIA PARA O RAIO DE 100 KM. ................................................. 53 

FIGURA 4.12 - ÁREA DE INFLUÊNCIA PARA O RAIO DE 300 KM. ................................................. 54 

FIGURA 4.13 - ÁREA DE INFLUÊNCIA PARA O RAIO DE 500 KM. ................................................. 55 

FIGURA 5.1 -  DIVISÃO MODAL PARA O ANO DE 2015. FONTE. EPL, 2017.. ............................... 60 

 

 



LISTA DE TABELAS 

TABELA 1 - TABELA DE PRODUÇÃO DOS PRINCIPAIS PRODUTOS NO ESTADO DE GOIÁS EM 2015.

 ........................................................................................................................................... 41 

TABELA 2 - RESUMO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIAS DE CADA TERMINAL E RAIO ESCOLHIDO. ...... 56 

TABELA 3 – POTENCIAIS DE DEMANDA. ..................................................................................... 58 

TABELA 4 - PRODUÇÃO DE MILHO DOS MUNICÍPIOS DE GOIÁS NO ANO DE 2015. ...................... 67 

TABELA A.5 - MUNICÍPIOS DENTRO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA PARA O RAIO DE 100 KM. ........... 73 

TABELA A.6 - MUNICÍPIOS DENTRO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA PARA O RAIO DE 300 KM. ........... 74 

TABELA A.7 - MUNICÍPIOS DENTRO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA PARA O RAIO DE 500 KM. ........... 75 

 

 

 



SUMÁRIO 

CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO ................................................................................................ 9 

1.1 PROBLEMA................................................................................................................................9 
1.2 JUSTIFICATIVA......................................................................................................................10 
1.3 HIPÓTESE................................................................................................................................11 
1.4 OBJETIVOS..............................................................................................................................11 
1.5 METODOLOGIA......................................................................................................................12 

CAPÍTULO 2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ...................................................................... 14 

2.1. APRESENTAÇÃO ............................................................................................................... 14 
2.2. SISTEMA DE TRANSPORTE ............................................................................................. 14 
2.2.1. SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA ............................................................ 15 
2.2.1.1.ELEMENTOS INTEGRANTES DAS FERROVIAS ......................................................................... 15 
2.2.1.2.TERMINAIS FERROVIÁRIOS DE CARGA .................................................................................. 16 
2.3. ÁREA DE INFLUÊNCIA ..................................................................................................... 18 
2.3.1. ÁREA DE INFLUÊNCIA DE TERMIAIS FERROVIÁRIOS DE CARGA ........................................... 18 
2.4. LOCALIZAÇÃO INDUSTRIAL .......................................................................................... 19 
2.4.1. TEORIA DA LOCALIZAÇÃO .................................................................................................... 19 
2.4.1.1.TEORIA DA LOCALIZAÇÃO AGRÍCOLA DE VON THÜNEN....................................................... 20 
2.4.1.2.TEORIA DE CHRISTALLER: TEORIA DOS LUGARES CENTRAIS ............................................... 22 
2.5. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL ......................................................... 24 

CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA ......................................................................................... 26 

3.1. APRESENTAÇÃO ............................................................................................................... 26 
3.2. METODOLÓGIA PARA DEFINIÇÃO DE ÁREA DE INFLUÊNCIA DE TERMINAIS 

FERROVIÁRIOS DE CARGAS ....................................................................................................... 26 
Etapa 1. Definição do Objeto de Estudo ................................................................................. 27 
Etapa 2. Definição da Área de Estudo..................................................................................... 27 
Etapa 3. Definição das Variáveis ............................................................................................ 28 
Etapa 4. Coleta de Dados ........................................................................................................ 28 
Etapa 5. Criação do Banco de Dados Geográficos (BDG) ..................................................... 28 
Etapa 6. Determinação da Área de Influência dos Terminais Ferroviários de Carga ........... 29 
Etapa 7. Análise dos Resultados .............................................................................................. 31 

CAPÍTULO 4 - ESTUDO DE CASO: FERROVIA NORTE-SUL ......................................... 33 

4.1. APLICAÇÃO DA METODOLOGIA PROPOSTA .............................................................. 33 
Etapa 1. Definição do Objeto de Estudo – Ferrovia Norte-Sul (FNS) .................................... 33 
Etapa 2. Definição da Área de Estudo – Estado de Goiás ...................................................... 37 
Etapa 3. Definição das Variáveis ............................................................................................ 42 
Etapa 4. Coleta de Dados ........................................................................................................ 42 
Etapa 5. Criação do Banco de Dados Geográficos (BDG) ..................................................... 43 
Etapa 6. Determinação da Área de Influência dos Terminais Ferroviários de Carga ........... 45 
Etapa 7. Análise dos Resultados .............................................................................................. 56 

CAPÍTULO 5 - CONCLUSÕES .............................................................................................. 59



5.1. APRESENTAÇÃO ............................................................................................................... 59 
5.2. AVALIAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DA PROPOSTA ........................................................ 59 
5.3. LIMITAÇÕES DA PROPOSTA ........................................................................................... 60 
5.4. CONSTATAÇÕES DOS OBJETIVOS ALCANÇADOS .................................................... 61 
5.5. SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS ................................................................. 61 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................................... 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
D. F. A. FILHO, H. P. MARCELINO 
 

CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

O setor de transporte ocupa hoje o quinto lugar no rol das atividades essenciais para o Brasil e 

é responsável por 3,5% do PIB nacional (SETPESP, 2015). O setor de transporte tem função 

essencial nas atividades do sistema econômico, de forma que os serviços de transporte 

ofertados refletem diretamente sobre todas as unidades produtivas. Em termos dinâmicos, é 

essencial para a infraestrutura e deslocamento de pessoas e bens em determinado local. 

Atualmente, um grande desafio para a engenharia de transportes é a determinação da área que 

um terminal de transporte, seja esse transporte qual for, exerce de influência sobre os polos de 

produção agroindustrial (PEREIRA, 2013). A definição dessas áreas significa encontrar meios 

de transporte mais eficientes para a produção, desde o deslocamento de insumos até o destino 

final, que reduziria custos de deslocamentos, tornando competitivo o produto brasileiro no 

mercado internacional. 

De forma a contribuir para o desenvolvimento do tema acima proposto, este trabalho realizará 

um estudo baseado na Teoria do Lugar Central de Christaller. Esta teoria, entretanto, deverá 

ser adaptada para identificar áreas de influência de terminais ferroviários de cargas, por meio 

de desenvolvimento de uma proposta metodológica. A bibliografia será obtida de textos 

multidisciplinares nas áreas de economia, sistemas de transportes, engenharia civil e 

geografia. 

1.1.  PROBLEMA 

Vê-se em todo mundo a importância dos meios de transportes. A falta dos sistemas de 

transportes acarretaria em produtos essenciais não chegarem às mãos de seus consumidores, 

indústrias não produzirem e não haveria comércio externo (BIODISELBR, 2006). Com 

escopo de facilidade juntamente com a viabilização de transportes de pessoas e cargas, um 

sistema de transporte é inserido buscando sempre o desenvolvimento. Desde a antiguidade até 

os dias de hoje, onde um sistema de transporte é implantado, com projetos de traçado das vias, 

geotecnia, hidrologia, entre outros, tanto na parte de projeto como na execução, são obtidos 

resultados satisfatórios na economia regional do local. Seus impactos sociais, políticos, 
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demográficos, sempre buscando a eficiência, são positivos no desenvolvimento econômico de 

uma região onde se está inserido um sistema de transporte. 

Outra questão é relativa ao impacto ambiental que a escolha de determinado sistema de 

transporte ocasiona. Desde 1999, a média de consumo por pessoa no mundo é de 2,2 hectares 

(WWF-Brasil, 2007), sendo essas medidas em pegadas ecológicas, ou seja, a extensão de 

território de terra que uma sociedade “utiliza”, em média, para se sustentar. Assim, com o 

crescimento econômico do país, tendo aumento nas exportações e uma maior necessidade de 

transportar de forma mais barata os produtos produzidos até os portos de exportação, 

percebeu-se a vantagem de se utilizar outros meios de transporte, como se vê agora no Brasil 

o incentivo ao uso de ferrovias. 

Atualmente há maiores investimentos na área de transportes, citando a ocorrência da 

construção da malha ferroviária Norte-Sul, que cortará os estados de Pará, Maranhão, 

Tocantins, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul (VALEC, 2014). 

A escolha pelo transporte ferroviário refere-se à facilidade tanto de custo quanto logística que 

este oferece para transportar produtos primários. Essas questões tornam o transporte 

ferroviário a melhor solução de ligação entre centros produtores e consumidores. Surge então 

o conceito de “área de influência”, que é a delimitação de uma região na qual os elementos 

que se encontram geograficamente inseridos possuem maior vantagem em utilizar o terminal 

ferroviário como forma de escoamento da produção. 

A partir desta premissa o seguinte problema se apresenta: “como determinar área de 

influência de terminais ferroviários de carga considerando o custo de transporte e a distância 

entre o terminal e os municípios de seu entorno?”. 

1.2. JUSTIFICATIVA 

Ao longo dos anos o sistema empregado para o escoamento da produção agroindustrial foi o 

transporte rodoviário, impulsionado por políticas que incentivaram o crescimento da malha 

viária por todo o país. Entretanto, quando comparado com ferrovias ou hidrovias, esse sistema 

se mostra bastante dispendioso. Seu uso deve-se, entre outros fatores, pela não existência de 
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uma malha ferroviária (ou hidroviária) que se equipare em alcance, obrigando produtores a 

optarem por esse modo. 

De forma a diminuir esse custo gerado pelo uso excessivo do modo rodoviário no Brasil, o 

sistema de transporte ferroviário de cargas surge como uma opção, sendo destinado 

especialmente ao deslocamento de produtos oriundos de indústrias de base, como a produção 

agrícola e o minério de ferro, os quais são de baixo valor agregado e transportados em grandes 

volumes, desempenhando assim papel importante na economia no país (FALCÃO, 2013). 

Ao longo dos últimos 14 anos diversos incentivos surgiram para a criação de malhas capazes 

de atender as agroindústrias, de forma a baratear o custo do transporte de seus produtos. 

Dentre os vários estudos que existem e outros que se fazem necessários, a análise das áreas de 

influência dos terminais, mostra-se bastante promissora no sentido de tentar resolver o 

problema da localização ótima desses terminais, diminuindo significativamente o custo de 

transporte. 

Desta linha de pensamento vê-se necessário o presente estudo que possibilitará a 

determinação de áreas de influência de terminais ferroviários de cargas, sendo o custo de 

transporte, a produção de cada município e a distancia entre os municípios e o terminal, os 

principais fatores de análise destas zonas. Com isso pretende-se chegar às delimitações das 

áreas, sendo possível localizá-las geograficamente. 

1.3. HIPÓTESE  

Com proposta de solução da problemática apresentada, adotou-se a seguinte hipótese: 

 “É possível definir área de influência de terminais ferroviários de carga caracterizando 

a associação do sistema ferroviário com a participação dos municípios, por meio de 

uma adaptação da teoria dos lugares centrais de Walter Christaller”. 

1.4. OBJETIVOS 

O objetivo central deste estudo é o desenvolvimento de uma metodologia para a definição de 

área de influência de terminais ferroviários de cargas. Como objetivos específicos têm-se: 

 Obtenção de alicerces teóricos para elaboração do modelo de análise; 



Contribuição para o desenvolvimento de metodologia para a definição de área de influência de...     12 
 

 
D. F. A. FILHO, H. P. MARCELINO 
 

 Adaptação da Teoria dos Lugares Centrais de Christaller; 

 Identificação das principais variáveis que afetam a área de influência de terminais 
ferroviários de cargas; 

 Obtenção de resultados frente à metodologia desenvolvida; 

 Comparação de área de influência com diferentes raios de influência utilizados. 

1.5. METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento da pesquisa, visando obtenção de resultados frente à hipótese 

apresentada, utilizou-se a técnica de documentação teórica por meio de pesquisa bibliográfica 

documental, garantindo alicerces teóricos sólidos. Para apresentar maior compreensão da 

pesquisa, a proposta deste trabalho adotou-se a metodologia constituída por quatro etapas, 

conforme descritas abaixo: 

Etapa 1: Revisão bibliográfica 

Nesta etapa se fundarão os alicerces teóricos para a elaboração do modelo de análise. Serão 

levantadas principalmente questões referentes à Teoria do Lugar Central de Walter 

Christaller, que mostra a organização espacial da população de acordo com a importância e o 

dinamismo das atividades econômicas (ALVES, 2011). 

Etapa 2: Desenvolvimento de uma metodologia para determinação das 
áreas de influência 

Aqui serão definidas as etapas a serem realizadas para que ocorra a adaptação da Teoria do 

Lugar Central de Christaller na determinação das áreas de influência dos terminais 

ferroviários de carga.  

Etapa 3: Estudo de Caso 

A metodologia será comprovada por meio da aplicação de estudo de caso no trecho da 

Ferrovia Norte-sul presente no estado de Goiás: A região tomada para estudo possui 

características satisfatórias para aplicação da proposta metodológica 
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Etapa 4: Análise dos resultados 

Aqui serão traçadas análises dos dados obtidos do caso escolhido, verificando se os mesmos 

enquadram nos padrões da metodologia aplicada. 

Etapa 5: Conclusões 

Serão inferidas observações a respeito do modelo, se os resultados foram satisfatórios ou não, 

incluindo as limitações do estudos e sugestões para trabalhos futuros. 
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CAPÍTULO 2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1.  APRESENTAÇÃO 

Pretende-se expor neste capítulo a exploração conceitual acerca do sistema de transporte, 

caracterizando-o de forma a transmitir entendimento sobre o assunto.. Destaca-se a teoria de 

uso do solo agrícola de von Thünen, pioneiro das teorias de localização das atividades 

econômicas, na qual foi base para o desenvolvimento da teoria de Christaller.  Os conceitos da 

teoria dos lugares centrais de Christaller serviram como base teórica para o desenvolvimento 

deste trabalho e serão apresentadas adiante neste capítulo. Será apresentada a essência geral 

de sistema de transporte para expor conceitos e características do sistema de transporte 

ferroviário de carga, introduzindo aos elementos integrantes com foco aos terminais 

ferroviários de carga. 

São apresentadas relações entre sistema de transporte e desenvolvimento econômico regional, 

que se mostraram tópicos importantes para a construção do trabalho. Por fim serão 

apresentados aspectos conclusivos do presente capítulo. 

2.2.  SISTEMA DE TRANSPORTE  

Definições para o conceito de sistema são encontradas em várias áreas do conhecimento. 

Bertalanffy (1971) o traduz como sendo “um conjunto de elementos, que se encontram em 

interação ordenada”. Contudo as características de sistema permanecem sendo as mesmas nos 

diversos campos que se encontram. Segundo Tedesco (2008), essas características têm como 

objetivo principal proporcionar a sinergia de toda a cadeia de relacionamentos, bem como 

intensificar sua eficácia.  

De acordo com Pereira et al (2013), sistema é um conjunto de fatores que se interagem de 

modo a atingir uma determinada finalidade. Pereira et al (2013) menciona também que “no 

caso do sistema de transportes as partes que os compõem são as vias, os veículos, os terminais 

que se interagem de modo a promover deslocamento espacial de pessoas e mercadorias”.  

O sistema de transporte é o caso que proporciona com maior eficácia o escoamento e 

manipulação de cargas, incorporado em cada modo suas características operacionais e custos 
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próprios, de modo a garantir uma finalidade adequada para tipos diferentes de operações e 

produtos (FLORENTINO, 2010). 

2.2.1. Sistema de Transporte Ferroviário de Carga 

O Sistema de Transporte Ferroviário de Carga é definido como um um tipo de transporte 

realizado por meio de linhas férreas que se interagem ordenadamente com os elementos 

integrantes deste sistema, que são as próprias linhas férreas, os veículos e os terminais de 

carga. O sistema de transporte ferroviário de carga segundo a Agência Nacional de 

Transportes Terrestres (ANTT) é caracterizado por sua capacidade de transportar grandes 

volumes, com elevada eficiência energética, principalmente em casos de deslocamentos a 

médias e grandes distâncias. Os volumes são depositados em terminais ferroviários de carga, 

para posteriormente tomarem o destino esperado. 

Dentre os produtos mais transportados pelo modo ferroviário destacam-se produtos 

siderúrgicos, grãos, minério de ferro, cimento, cal, adubos, fertilizantes, derivados de 

petróleo, calcário, carvão mineral, clínquer e contêineres. Grande parte caraterizado por ser de 

grande volume e baixo valor agregado. 

Diferente dos sistemas de transportes rodoviários e aquaviários, o transporte ferroviário tem a 

vantagem de se manter livre de congestionamentos e, ao mesmo tempo, seu custo de 

transporte é menor por ser movido a energia elétrica ou diesel (PEREIRA et al, 2013). 

Contudo, o transporte ferroviário também possui desvantagens, como a não flexibilidade de 

percurso, pouco competitivo para pequenas distâncias e a não possibilidade de transporte de 

produtos perecíveis, como por exemplo, o escoamento de produtos frigoríficos.  

2.2.1.1. Elementos Integrantes das Ferrovias 

O sistema ferroviário é constituído essencialmente por: veículos, terminais, vias, plano 

operacional e eletrificação (LEITE, 2010). Abaixo são esclarecidos os elementos citados: 

 Veículos: podem ser vagões ou locomotivas. As locomotivas são classificadas como 

locomotivas a vapor, elétricas e diesel-elétricas. Os vagões podem ser desenvolvidos 

com diferentes configurações, relacionadas à carga e ao tamanho que o mesmo deverá 

possuir para uma dada finalidade (PEREIRA et al, 2013); 
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 Terminais: é o local da malha ferroviária onde produtos entram e saem do sistema. O 

terminal é visto então como o ponto de entrada para o sistema ferroviário; 

 Vias: conhecida também como linha férrea, sendo composta por infraestrutura e 

superestrutura. Pode ser simplificada em um par de carris ou trilhos, os quais 

permitem o deslocamento dos veículos ferroviários (LEITE, 2010); 

 Planos Operacionais: compreende a análise do fluxo de transporte. Atividades que 

visam a capacidade de organização do sistema, características técnicas e operacionais 

desejáveis. 

 Eletrificação: usada em casos de malhas de tração elétrica. Dispensável em caso de 

existência de sistemas com tração a vapor, diesel ou mesmo com traçados de via 

complicados (LEITE, 2010).  

2.2.1.2. Terminais Ferroviários de Carga 

Terminal ferroviário de carga pode ser considerado como qualquer ponto da via de transporte 

ferroviário, onde existem equipamentos e instalações para carga e descarga de mercadoria, 

baldeação e triagem, armazenamento e manutenção, reparação e abastecimento dos veículos, 

embarque e desembarque de passageiros. Sendo que não necessariamente devem dispor de 

todos ou de vários destes elementos para caracterizá-lo (NETO, 2009). Os terminais não se 

localizam, necessariamente, ao final ou numa extremidade da linha ou ramal, mas sim em um 

ponto de predominância de chegada ou saída de carga.  

Segundo Leite (2010), os terminais ferroviários de carga são pontos de acesso entre uma 

região e o sistema de transporte ferroviário. A infraestrutura para a malha ferroviária é 

essencial para garantir a possibilidade de escoamento de produtos para a exportação, 

viabilizando a competitividade internacional de produtos. 

Neto (2009) mostra que em um sistema ferroviário os terminais devem ser organizados 

visando-se: 

 Redução do tempo de carga e descarga; 

 Aumento da produtividade das plataformas de carga e descarga; 

 Redução da ociosidade dos trabalhadores das plataformas; 
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 Diminuição da ocorrência de avarias em embalagens e mercadorias; 

 Eliminação da possibilidade de extravio de cargas e mercadorias despachadas; 

 Melhoria dos armazéns de estocagem; 

 Racionalização da administração; 

 Prestação do atendimento eficiente ao usuário. 

Sendo assim, teremos o terminal ferroviário de carga como sendo o ponto de partida para o 

desenvolvimento econômico, de modo que o mesmo garante a entrada de produtos á serem 

transportados e posteriormente comercializados nos municípios de sua influência. . 

Conforme Brina (1983), terminal se define como sendo o ponto de chegada ou saída de carga. 

Quando de maior relevância, no que se refere ao tráfego, o mesmo deverá contar com feixes 

de recepção, separação, classificação e de partida.  

Em síntese, Brina (1983) diz que os feixes possuem características determinantes para o bom 

funcionamento do terminal ferroviário de carga. Ao chegar ao feixe de recepção o trem é 

desligado de sua locomotiva, sendo que esta seguirá para um ponto de revisão e reparo. Em 

seguida o trem prossegue ao feixe de separação, onde os vagões são separados por destino 

geográfico. O próximo destino dentro de sua logística é o feixe de classificação, o qual será 

responsável em organizar os vagões por ordem de estação de seu destino, evitando assim, 

futuras manobras nestes terminais. Enfim, o trem é levado ao feixe de partida, responsável 

pela religação do trem a sua locomotiva a qual o levará ao seu destino. 

Segue abaixo, na Figura 2.1, um modelo ideal de como seria a disposição destes feixes em um 

terminal ferroviário de carga. 

Figura 2.1- Modelo de disposição de um terminal ferroviário de carga, completo. Fonte: Brina (1983).  
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2.3.  ÁREA DE INFLUÊNCIA 

Na elaboração de um Estudo de Impacto Ambiental – EIA a área de influência do 

empreendimento em estudo é definida com base na área esperada a ser afetada; o 

conhecimento intrínseco da equipe técnica; e os impactos ambientais esperados em cada 

subsistema (físico, biótico e socioeconômico), assim como em cada etapa do projeto. 

Importante ressaltar que a “definição adequada das áreas de influência é relevante [Sic] na 

identificação de potenciais impactos ambientais, assim como na elaboração do diagnóstico 

ambiental” (FONSECA; BITAR 2012). 

Segundo o Instituto Nacional de Estatística de Portugal (2004) considerando o centro urbano 

como o objeto, área de influência se define pelo território que se encontra funcionalmente 

dependente daquele centro urbano para um determinado número de funções. Nesse segmento, 

as áreas de influências diferem de acordo com as funções que estão sendo analisadas, podendo 

ser: funções de nível superior, sendo estas mais raras e que definem maiores áreas; funções de 

nível inferior, consideradas mais frequentes e que tomam um maior número de centros 

urbanos elegíveis e refletem em áreas de influências de menores dimensões. 

2.3.1. Área de Influência de Termiais Ferroviários de Carga 

Neto (2009), para classificar os portos brasileiros, desenvolveu uma metodologia que consiste 

em analisar o fluxo de determinadas mercadorias, medido em US$. Dessa maneira classificou 

um estado (UF) como pertencente a determinada área de influência, aqui denominada 

hinterlândia, de um determinado porto baseado no fluxo de mercadorias previamente 

analisado. Classificações foram realizadas (hinterlândia primária, secundária, terciária), de 

acordo com a participação do porto no comércio internacional da UF e relevância dos valores 

movimentados (CAMPOS NETO, 2006).  

Abordando a literaturatura portuária, Pizzolato et. al (2010) diz que o conceito de área de 

influência do porto, chamada de hinterland, é conhecido desde o século XX e apesar dos 

diversos questionamentos levantados por alguns escritores durante todo este tempo, define 

que hinterland são “zonas ou áreas de influência de um porto ou áreas de mercado em terra da 

qual ou para qual o porto envia ou recebe cargas”. 
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Contudo, neste trabalho a área de influência de terminal ferroviário de carga é definida como 

sendo: “Área que possui maior atração, ou que teria maior vantagem em utilizar o sistema de 

transporte ferroviário de cargas, utilizando o terminal ferroviário como porta de entrada”. 

2.4.   LOCALIZAÇÃO INDUSTRIAL 

Segundo Slack (2009) a criação de uma nova empresa, ampliação da área de atuação ou da 

mudança de localidade da instalação atual de um empreedimento devido a diversas razões 

como esgotamento dos recursos básicos, incentivos fiscais ofertados em outra localidade e 

redução dos custos operacionais determinam a necessidade de definir uma localidade ideal 

para que sejam alcançados estes motivos.  

Para a escolha destas localidades muitos são os fatores que exercem influência, entre eles a 

disponibilidade de matéria prima, incentivos fiscais, disponibilidade de mão de obra, 

proximidade dos mercados consumidores etc (MOREIRA, 2008). 

Enfim, a localização industrial é a determinação de um ou mais locais para abrigar uma ou 

mais instalações, que permitam otimizar os fatores que exercem influência. Evidentemente 

tais consderações de localização dentro de um espaço geográfico devem levar em 

consideração que nem todas empresas possuem atratividades em um mesmo local e que não 

se localizará por completo numa determinada região (BOWERSOX, 1996). 

2.4.1. Teoria da Localização  

Procurando identificar os aspectos que determinam ou influenciam no processo de localização 

de uma determinada atividade econômica em pontos específicos no espaço, a teoria da 

localização busca maximizar ou minimizar fatores considerados importantes para determinada 

atividade econômica em análise. Fato relevante a ser observado é que a origem da aplicação 

desta teoria está vinculada em estudos relacionados a custo, tornando então o aspecto 

econômico nas análises da supracitada teoria da localização (CARVALHO, 2011).  

Segundo Ferreira (1989), a finalidade da teoria de localização é defnir o melhor local para 

instalação de um empreendemento, sendo que para esta definição do melhor local são 

observadas influencias pelo tipo de instalação, sua finalidade, e o ambiente político, 

econômico, social e cultural. Contudo, esta teoria se tornou foco dos estudos relacionados a 
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economia regional, que para a iniciativa privada busca o local mais viável economicamente e 

para o setor público reduzir os desiquilíbrios socioeconômicos entre as regiões. 

Diante disso, alguns estudiosos buscaram em seus estudos demonstrar, em diferentes áreas, a 

aplicação desta teoria de localização. A chamada Teoria Clássica da Localização é composta 

por quatro autores:  

 Johann Heinrich von Thünen, considerado pioneiro com a Teoria da Localização 

Agrícola, em 1826; 

 Alfred Weber, autor da Teoria de Localização Industrial de 1909; 

 Walther Christaller, que deu continuidade aos estudos teóricos da localização através 

da Teoria da Localização Central em 1933; 

 August Lösch – Teoria da Organização das Regiões (1940); 

 Walter Isard – Localização e Economia Espacial (1956). 

Contudo, como este trabalho visa definir uma metodologia para a determinação da área de 

influência de terminal ferroviário de carga utilizando a Teoria do Lugar Central de Christaller, 

revisamos a principal teoria base da localização industrial de von Thünen. Tal consideração 

não desdenha da importância histórica de todas as outras teorias anteriores ou posteriores a 

Christaller, mas sim enfatiza a teoria base para a criação da Teoria do Lugar Central utilziada 

neste trabalho. 

2.4.1.1. Teoria da Localização Agrícola de von Thünen 

Johann Heinrich von Thünen propôs, em 1826, um modelo de uso de terra agrícola, que 

através de equações matemáticas conseguiu determinar um modelo de equilíbrio estático da 

distribuição das atividades agrícolas no espaço Para este método, von Thünen fez algumas 

considerações quanto a produção de produtos agrícolas, sendo estas: realizada em planície 

com características físicas idênticas; sem interferência exterior; os custos de produção e 

transporte seriam constantes, e; haveria apenas um mercado consumidor localizado ao centro 

(FERREIRA, 1989). 

A fim de encontrar um modelo de equilíbrio parcial para a maximização do lucro total 

resultante da produção agrícola em uma área de abastecimento, von Thünen fez uso do 

gradiente de renda, que é uma função da renda em relação a distância. Conforme mostra a 
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Figura 2.2 a medida que a renda se afasta do mercado consumidor ela se aproxima de zero, 

pois terá grande custo com transporte. Destaca-se ainda que o ponto limite espacial para 

cultivo do produto será no ponto em que o gradiente de renda intercepta o eixo da distância do 

mercado, ou seja, a renda é nula (TERUYA, 1999). 

Figura 2.2 - Gradiente de renda. Fonte: Ferreira, 1989. 

 

A interceptação de gradientes de renda de produtos diferentes, geram os chamados “anéis de 

von Thünen”, que demonstrasm faixas de terras propícias a produção de diferentes produtos 

(TERUYA, 1999). Conforme a Figura 2.3 abaixo. 

 

Figura 2.3 - Anéis de von Thünen. Fonte: CARVALHO, 2011. 
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2.4.1.2. Teoria de Christaller: Teoria dos Lugares Centrais  

Braga (1999) apresenta notas sobre a trajetória intelectual do criador da teoria dos lugares 

centrais: 

O geógrafo alemão Walter Christaller foi o autor da mais difundida teoria geográfica 
fica sobre a urbanização: a teoria dos lugares centrais, desenvolvida em sua tese de 
doutoramento intitulada "Os Lugares Centrais no Sul da Alemanha" (Die zentralen 
Orte in Suddeustschland: Eine ökonomish-geograprische Untersuchung über die 
Gesetzmässigkeit der Verbreitung und Entwicklung der Siedlungen mit städtischen 
Funktionen), defendida em 1932 e publicada em 1933. 

Partindo de três abordagens, geografia, história e estatística, Christaller formulou a teoria dos 

lugares centrais de forma genuína e pioneira nos estudos sobre a urbanização. Com sua 

proposição dedutiva, Christaller rompeu com o método descritivo e intuitivo usual dos 

geógrafos da época (BRAGA, 1999). 

A teoria dos lugares centrais é fundamentada pelas ideias de von Thünen, na qual visa adaptar 

ao uso no espaço as atividades econômicas que são responsáveis por caracterizar a 

organização espacial da população. Contudo, Walter Christaller em sua teoria, propôs a 

correspondência do espaço geográfico inserido em suas funções econômicas com a 

organização da população (ALVES, 2011).  

Segundo Matos (2005) a teoria dos lugares centrais é fundada em princípios, sendo alguns 

deles similares aos da teoria de localização agrícola de von Thünen. São apresentados abaixo 

os princípios do sistema de mercado de Christaller: 

1. Existência de uma planície uniforme, que não tem limites e possui um único tipo 
de transporte, cujo custo é proporcional à distância e pode ser realizado em qualquer 
direção. 

2. A população é distribuída uniformemente por toda a área. 

3. As povoações ou lugares centrais estão localizados nesta superfície e fornecem 
bens e serviços, administrando sua área de influência. 

4. Os consumidores procuram os lugares centrais mais próximos quando precisam 
de bens ou serviços. 

5. As mercadorias e serviços possuem o mesmo preço básico em qualquer centro em 
que sejam oferecidos. 

6. Os fornecedores procuram maximizar os lucros, obtendo uma maior área de 
mercado e localizando-se o mais distante possível dos concorrentes. 

7. Os consumidores não devem estar distantes dos fornecedores a uma distância 
maior do que estão dispostos a percorrer. Lugares centrais que fornecem muitas 
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funções são chamados de Centros de Ordem Superior. Os outros lugares, que 
oferecem uma quantidade menor de funções são denominados Centros de Ordem 
Inferior. 

8. Os centros de ordem superior fornecem todas as funções oferecidas pelos centros 
de ordem inferior, chamadas funções de ordem inferior, além de certas funções que 
são oferecidas apenas por eles, que são as funções de ordem superior. 

9. Todos os consumidores possuem o mesmo rendimento e a mesma necessidade de 
bens e serviços. 

Buscando determinar o formato das áreas de mercado, na qual todos os consumidores são 

atendidos com distâncias mínimas em relação às indústrias, foram elaborados os hexágonos 

de Christaller (CRUZ et al, 2011). No caso de empresas se aproximarem entre si para atender 

os mercados, os hexágonos tem a particularidade de cobrir integralmente as áreas, 

minimizando o número de ofertantes necessários. O território seria representado conforme a 

formação representada abaixo na Figura 2.4: 

Figura 2.4 - Formação dos hexágonos de Christaller. Fonte: CRUZ et al (2014). 

 

De acordo com Cruz et al (2014), “O tamanho das áreas de mercado depende dos custos de 

transporte e da elasticidade-preço do produto em questão. Baixos custos de transporte e 

elasticidades resultam em áreas de mercado mais amplas, ou seja, hexágonos maiores”. 

Segundo Cruz et al (2014), Chritaller buscava encontrar um padrão de ocupação do espaço, na 

qual seguia três princípios.  

 Minimização do número de centros;  

 Minimização do custo de transporte para os consumidores; e 

 Minimização das áreas que são compartilhadas por mais de um ofertante.  
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Para maior entendimento da teoria de Christaller, Alves (2011) explica que “A Teoria dos 

Lugares Centrais mostra uma organização espacial da população de acordo com a importância 

e o dinamismo das atividades econômicas, principalmente o comércio e a indústria”.  

Alves (2011) explica também que a população tende a se distribuir em torno ou nas 

proximidades de centros industriais e comerciais, surgindo uma polarização ou redes dos 

centros urbanos. Em consequência, os hexágonos surgirão com a aplicação do método, 

conforme apresentado na Figura 2.5.  

Figura 2.5 - Lugares Centrais de Christaller. Fonte: LOPES (1995). 

 

 

2.5.  DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL 

“No Brasil, os serviços do Sistema de Transporte Ferroviário de Carga (STFC) são 

considerados públicos e, desde 1998, quando foi concluído o Programa Nacional de 

Desestatização (PND) passou inteiramente a ser operado por concessionários privados” 

(VAZ, JÚNIOR, 2007). O desenvolvimento ferroviário brasileiro propiciou a entrada de 

capital estrangeiro e o crescimento da economia transportadora. Segundo dados da ANTT, em 

2001, o sistema ferroviário nacional atingiu em termos de carga transportada, 162.2 bilhões de 

tku (tonelada quilômetro útil).  

A Confederação Nacional do Transporte (CNT) expõe que com a iniciativa privada o número 

de acidentes diminuiu e os investimentos aumentaram. Explica ainda que com aumento de 

investimentos sobre o transporte ferroviário tornou-se possível o desenvolvimento econômico 

das regiões transportadoras ao permitir maior escoamento de produtos. 
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O desenvolvimento econômico regional é afetado devido à dificuldade de conexão entre 

diferentes espaços. No entanto, com investimentos no sistema de transporte ferroviário sendo 

realizados, a economia nacional é impulsionada, pois circulações de mercadorias serão 

satisfeitas e transições de valores efetuadas, favorecendo interações entre regiões. 

 O transporte por trens apresenta diversas vantagens, como a maior capacidade de carga e 

maiores velocidades de deslocamento visto que possuem caminhos exclusivos. Em 

desvantagem destaca-se a deficiência por não ser viável o transporte de mercadorias 

pericíveis, o transporte para pequenas distâncias, e a não possibilidade de percorrer outros 

caminhos que não os limites da malha férrea. 
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA 

3.1.  APRESENTAÇÃO 

Este capítulo apresenta a metodológica para a definição da área de influência de terminais 

ferroviários de carga, baseado em ferramentas e ações desenvolvidas utilizando a Teoria dos 

Lugares Centrais de Walter Christaller, baseada na teoria de Localização Agrícola de von 

Thünen, e demais temas constituintes da revisão bibliográfica. 

3.2.  METODOLOGIA PARA DEFINIÇÃO DE ÁREA DE INFLUÊNCIA 
DE TERMINAIS FERROVIÁRIOS DE CARGAS 

A Figura 3.1 apresenta de forma esquemática a proposta metodológica adotada para definição 

da área de influência de terminais ferroviários de cargas. As etapas da metodologia serão 

descritas sucintamente a seguir. 

 

Caracterização do 
Objeto de Estudo

Definção da Área de 
Estudo

Definição das Variáveis

Coleta de Dados

Criação do Banco de 
Dados Geográficos

Determinação da Área 
de Influência dos 

Terminais Ferroviários 
de Cargas

Análíse dos Resultados

Adaptação da Teoria 
dos Lugares Centrais 
de Water Christaller

Figura 3.1 - Estrutura metodológica para a determinação de área de influência de terminais ferroviários de cargas. 
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Etapa 1. Definição do Objeto de Estudo 

Nessa etapa é definido o objeto de estudo, para isso torna-se necessário descrever as 

principais caraterísticas de tal objeto como forma de auxiliar na determinação de sua área de 

influência. O objeto de estudo deverá atender atribuições necessárias para o desenvolvimento 

da pesquisa, apresentando uma visão macro de suas características, como: 

 Nome e descrição do objeto;  

 Localização geográfica do objeto; 

 Relatos históricos do surgimento do objeto;  

 Principais objetivos e funções do objeto; 

Etapa 2. Definição da Área de Estudo 

A definição da área de estudo tem por objetivo restringir o espaço onde serão feitas as coletas 

de dados, para posteriormente serem feitas as análises propostas. Nesta restrição deve-se levar 

em conta a qualidade e a quantidade de dados suficientes para uma representação segura da 

área.  

Como as fronteiras das regiões são permeáveis, as áreas de estudo delimitadas 

geograficamente que são envoltas por outras regiões possuem relações e interações umas com 

as outras. Contudo, essas relações são muito intensas e tornam complexas as análises 

realizadas na área de estudo (ALMEIDA, 2008). Deste modo, para maior facilidade de 

identificação, avaliação da distribuição, e concentração dos fenômenos, a área de estudo 

deverá ser considerada como um sistema fechado, tornando as relações entre os fenômenos 

conhecidas e manipuláveis. 

Para um melhor entendimento da área de estudo deve ser apresentado algumas características 

da região, como: 

 Caracterização geográfica; 

 Levantamento da infraestrutura de transporte, especialmente as ferrovias; 
 Levantamento da economia regional. 
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Etapa 3. Definição das Variáveis 

Consiste na seleção de variáveis necessárias para o desenvolvimento do estudo. A definição 

das variáveis servirá pra identificar quais fatores tem influência sobre a utilização do objeto 

de estudo, atribuindo aos municípios dentro da área de estudo um peso para a tendência de 

utilizar as infraestruturas de transportes, tais como as ferrovias e seus elementos. Destaca-se 

que o peso cedido a estes municípios se referem apenas a capacidade de produção do mesmo, 

onde todos que detém de produção possuem a capacidade de usufruir do terminal ferroviário 

de carga. 

Etapa 4. Coleta de Dados 

Após a seleção das variáveis necessárias para atribuir aos municípios à tendência da utilização 

da ferrovia, segue a coleta dos dados através de fontes confiáveis pela divulgação das 

mesmas, ou caso não haja pesquisas relacionadas, deve-se realizar os levantamentos 

necessários para obtenção dos dados de cada variável já definida. Caso não sejam encontradas 

fontes confiáveis para a coleta ou tenha alguma inviabilidade técnica ou econômica para tal 

levantamento, deve-se retornar à etapa anterior para seleção de novas variáveis.  

Para facilitar o desenvolvimento da pesquisa os dados coletados deverão posteriormente ser 

elaborados, analisados e interpretados, proporcionando uma organização das informações 

necessárias para o estudo. 

Etapa 5. Criação do Banco de Dados Geográficos (BDG) 

O banco de dados geográficos é um sistema que compreende todos os dados e/ou informações 

necessárias para a determinação da área de influência de um terminal ferroviário de carga. 

Leite (2010, p. 63) admite alguns procedimentos para a elaboração de um BDG, nas quais são 

descritas abaixo: 

 Estudo da disponibilidade e análise das informações geográficas a serem 
inseridas na modelagem de dados. Dentre tais informações, destacam-se as oriundas 
da etapa de caracterização da infraestrutura de transportes, da economia regional e 
da aptidão agrícola de terras, assim como da base digitalizada da região em estudo; 

 Estruturação do BDG, a fim de organizar todas as informações disponíveis, 
para que futuras análises possam ser executadas. Tal estruturação refere-se à 
modelagem do banco de dados provenientes da caracterização, por meio da 
indexação de tabelas, criação de mapas temáticos, organização dos dados em 
categorias de acordo com os tipos de informações e a associação dos mapas 
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temáticos as categorias, de forma a sistematizar e facilitar a recuperação dos dados 
digitais. 

 Georreferenciamento da base digitalizada, pois a análise da distribuição das 

atividades no ambiente regional só será possível caso todas as informações do 

sistema estejam localizadas espacialmente por meio de um sistema de coordenadas 

geográficas. 

O produto do BDG são os mapas temáticos, que são constituídos por: 

 “Linhas e pontos representando os subsistemas de transporte com suas respectivas 

características físicas (atributos), previamente coletadas e analisadas” (LEITE, 2010, 

p. 64); 

 “Áreas (polígonos) representando os municípios produtores onde as atividades 

econômicas são desenvolvidas, tanto quanto as informações (atributos) relacionadas 

aos valores de produção e à quantidade produzida” (LEITE, 2010, p. 64). 

De modo a reduzir custo e tempo no tratamento dos dados deve-se utilizar um Sistema de 

Informação Geográfica (SIG). O software escolhido para análise deve ser escolhido levando 

em conta o custo de obtenção, a facilidade de manuseio e a compatibilidade com os formatos 

dos dados coletados.   

Etapa 6. Determinação da Área de Influência dos Terminais Ferroviários de Carga 

Para a obtenção da área de influência dos terminais ferroviários de cargas deverão ser feitas 

adaptações na teoria de Christaller, na qual seguem as seguintes subetapas: 

Subetapa 6.1:  Localização dos Terminais Ferroviários de Cargas 

A teoria de Christaller utiliza como Lugar Central uma indústria ou mercado que tem como 

característica fornecer um conjunto de bens e serviços a uma determinada área de influência. 

Sendo assim, como forma de adaptação da teoria supracitada, consideram-se como lugares 

centrais os terminais ferroviários de cargas, na qual incidirão como oferta a área de influência 

a sua capacidade de escoamento de grãos. Para melhor visualização e maior facilidade de 

manipulação dos dados coletados, toma-se o centro geométrico do município na qual o 

terminal é inserido como sendo o próprio terminal ferroviário. Destaca-se aqui uma redução 

da realidade pela incapacidade de fazê-lo distribuido pelas variáveis disponíveis. 
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Subetapa 6.2:  Hierarquização dos Municípios 

Deverá ser feita uma hierarquização dos municípios, que neste trabalho será imposto que 

todos os municípios produtores, independentemente da quantidade produzida anualmente, 

terão o mesmo grau de hierarquia. Assim será definida apenas a capacidade de participação do 

município em usufruir do terminal. 

Subetapa 6.3:  Determinação do Raio de Influência 

Deverá ser realizada uma pesquisa ou ser feita uma coleta de dados em fonte confiável da 

distância na qual cada empresa que realiza frete está disposta a percorrer por meio de 

transporte rodoviário na área de estudo. Com isso, serão obtidos os raios de influência 

praticáveis ao transporte de carga até os terminais ferroviários, utilizando simultaneamente o 

custo de transporte que está inserido nessas distâncias, tornando-os economicamente viáveis. 

Subetapa 6.4:  Determinação da Distância Rodoviária entre o Terminal e o Município 

Na teoria de Christaller é tomada a distância euclidiana entre o mercado e os consumidores 

para aplicação do modelo teórico, contudo, neste trabalho serão determinadas as distâncias 

rodoviárias, considerando as rodovias federais e/ou estaduais entre os terminais ferroviários e 

cada município presente na área de estudo, visando obtenção de resultados mais realísticos. 

Deverá ser utilizada uma ferramenta SIG para maior facilidade de cálculos e organização de 

dados.  

Subetapa 6.5:  Obtenção dos Municípios Influenciados e Geração da Área de Influência 

Com auxílio de um Sistema de Informações Geográficas – SIG deverão ser obtidos os 

municípios influenciados por cada terminal. A obtenção se dará através da ferramenta 

location-allocation, na qual se assemelha as adaptações da teoria de Christaller ditas 

anteriormente, pois se trata de um problema de localização de facilidades, dispensando assim 

a representação hierárquica dos municípios por meio dos hexágonos devido valer-se os 

centros geográficos como o ponto de detenção de toda produção municipal, e assim, as 

fronteiras dos municípios seriam mais representativas para este modelo. A ferramenta 

location-allocation será utilizada levando em conta o raio de influência definido, a distância 

entre os municípios e o peso dado a cada um deles por meio da produção de grãos. 

A referida opção location-allocation é um solucionador de problemas de localização de uma 

instalação, ou seja, dado N instalações de candidatos e M pontos de demanda com um peso, é 
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escolhido um subconjunto das instalações P, de modo que a soma das distâncias ponderadas 

de cada M para P mais próximo seja minimizada. Tal ferramenta utiliza de vários problemas, 

sendo eles: minimização da impedância; maximização da cobertura, das instalações, do 

comparecimento, da participação no mercado e da maximização da alocação do mercado 

compartilhado. Sendo assim, relacionando-se com a teoria proposta, utiliza-se do problema de 

minimização da impedância, visto que neste problema a intenção é reduzir custos gerais de 

transporte reduzindo a distância total que os municípios teriam que percorrer para alcançar os 

terminais ferroviários de cargas (CARNIERI, 2002). 

Utilizando da minimização da impedância, o problema a ser utilizado é o das p-medianas. As 

p-medianas têm como algorítimo, proposto por TEITZ e BART (1968), como sendo um 

método aproximado da determinação de p medianas entre n vértices candidatos à mediana do 

problema, baseado na substituição de vértices. Logo, objetiva-se com o problema encontrar 

um conjunto Vp ∈V para qual o número de transmissão (σ(Vp)) seja mínimo. Considerando 

este número de transmissão como sendo: σ(S) =  ∑ {𝑊i . min[𝑑(𝑉𝑖 , 𝑆)]}, onde Wi é o peso 

do vértice i; min[d(Vi , S)] é a menor distância do vértice Vi aos vértices do conjunto S 

(CARNIERI et al, 2002). 

Depois de localizados os municípios na qual recebem influência dos terminais ferroviários de 

cargas, deverão ser feitas as representações gráficas das áreas de influência de cada terminal, 

utilizando das fronteiras de cada município para delimitação dos polígonos das áreas de 

influência. Por último deverá ser calculada e apresentada a área de influência de cada terminal 

de carga, obtendo assim uma visão quantitativa dos resultados. Ao mesmo tempo será 

possível a determinação da demanda potencial de cada terminal ferroviário presente na área 

de estudo. 

Etapa 7. Análise dos Resultados 

Nessa etapa do trabalho deverá ser feita uma avaliação a cerca das áreas de influência de 

terminais ferroviários de cargas obtidas, verificando se os resultados se enquadram dentro dos 

padrões da metodologia utilizada. Deverão ser apresentados alguns fatores, como a 

compatibilidade da área encontrada com o raio utilizado e que foram alocados dentro da rede 

rodoviária de transporte, e se os municípios sem produção permaneceram sem influência 

sobre o terminal, que comprovem a eficácia do método e a regularidade da utilização da teoria 



Contribuição para o desenvolvimento de metodologia para a definição de área de influência de...     32 
 

 
D. F. A. FILHO, H. P. MARCELINO 
 

apresentada na revisão bibliográfica. Deverão ser analisadas as informações a cerca da 

demanda potencial obtida para cada terminal ferroviário de carga estudado. 
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CAPÍTULO 4 - ESTUDO DE CASO: FERROVIA NORTE-SUL 

4.1.  APLICAÇÃO DA METODOLOGIA PROPOSTA 

A metodologia proposta foi aplicada ao trecho da Ferrovia Norte-Sul localizada no estado de 

Goiás, considerando os trechos construídos, em construção e que ainda serão construídos. O 

trecho foi escolhido em função da facilidade de coleta de dados e pela disponibilidade de 

informações a cerca do tema estudado. Deste modo, as etapas apresentadas no capítulo III são 

incorporadas aqui. 

Etapa 1. Definição do Objeto de Estudo – Ferrovia Norte-Sul (FNS) 

O objeto a ser estudar se refere a Ferrovia Norte-Sul, a qual  foi projetada para promover a 

integração nacional, minimizando os custos de transporte e interligando as regiões brasileiras, 

utilizando de ferrovias novas ou já existentes a partir da cidade de Barcarena/PA a Rio 

Grande/RS. Assim, a Ferrovia Norte-Sul (FNS) tomou início na década de 1980 (VALEC, 

2017).  

Inicialmente a FNS foi projetada para que possuísse apenas 1500 quilômetros e que 

interligasse as cidades de Açailândia/MA e Anápolis/GO, entretanto, através da Lei nº 11.772 

de 17 de setembro de 2008, foram adicionados mais dois trechos; de Açailândia/MA a 

Barcarena/PA e da cidade de Ouro Verde/GO a Panorama/SP. Hoje, a conclusão da ferrovia 

contará com a construção do trecho entre as cidades de Panorama/SP e Rio Grande/RS, e 

assim totalizando a construção de uma ferrovia com 4.487 quilômetros de extensão, conforme 

mostra a Figura 4.1 (VALEC, 2017). 
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Figura 4.1 - Representação da extensão da FNS. Fonte: Valec, 2017. 

 

Com a construção da FNS será possível reduzir os custos de comercialização no mercado 

interno, os custos de transportes, a emissão de poluentes e ainda aumentar o desempenho 

econômico de toda malha ferroviária e assim melhorar a renda e a distribuição da riqueza 

nacional (VALEC, 2017). Tais benefícios serão notados logo que os primeiros trechos 

começarem a sua devida operação, e que esta, seja de forma contínua para que consiga assim, 

tornar viável a movimentação de mercadorias entres os estados e municípios influenciados. 

De acordo com o Estudo de Viabilidade Técnico, Econômico e Ambiental (EVTEA) de toda 

extensão da Ferrovia Norte-Sul, sofrerão influências diretas (com trechos dentro de cada 
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município), aproximadamente duzentos municípios de nove estados brasileiros, sendo estes 

estados: Pará, Maranhão, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul (VALEC, 2017).  

A construção da FNS está sendo realizada por trechos, aos quais são submetidos aos trâmites 

legais de contratação de empresas responsáveis pela implementação da mesma. De acordo 

com a Valec, Construções e Ferrovias S.A, empresa pública e vinculada ao Ministério de 

Transportes com função social de construção e exploração de infraestrutura ferroviária 

brasileira, os trechos da FNS e sua situação atual são: 

a)  Trecho Barcarena/PA - Açailândia/MA 

Com o propósito de interligar o sistema ferroviário nacional ao Complexo Portuário de Vila 

do Conde, no Pará, este trecho com aproximadamente 477 quilômetros de extensão 

proporcionará uma nova logística de transporte de minério de ferro e a exploração de outros 

minerais, bem como, irá viabilizar o escoamento das produções regionais de açúcares, soja e 

milho e seus subprodutos na área de influência desta ferrovia. 

O EVTEA deste trecho foi finalizado em maio de 2012, porém a sua construção ainda não se 

iniciou e depende de uma parceria público privada para o seu início, além da liberação do 

investimento por parte dos órgãos competentes. 

b) Trecho Açailândia/MA – Palmas/TO 

Com a obra finalizada em 2010 e com um investimento de R$ 1,65 bilhão, os 719 quilômetros 

de extensão deste trecho irão promover uma nova logística de grãos, carne, açúcar, etanol, 

soja e seus subprodutos e o desenvolvimento econômico e social nas áreas de influência da 

ferrovia. Este trecho encontra-se em operação comercial pela subconcessionária Ferrovia 

Norte-Sul S.A., criada pela Vale S.A, através dos trâmites legais (VALEC, 2017). 

Entretanto, desde a sua criação ainda não houve uma operação contínua no trecho, o que 

inviabiliza economicamente o uso da ferrovia por parte dos produtores da região influenciada 

pela sua construção e contrariando o EVTEA do trecho e os objetivos da construção desta 

ferrovia. 
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c) Trecho Palmas/TO – Uruaçu/GO – Anápolis/GO 

A entrega deste trecho, em 22 de maio de 2014, significou para o governo a demonstração da 

determinação política de desenvolver o país e tornar o modal ferroviário uma realidade no 

sistema de transporte brasileiro. Este trecho, com um total de 855 km de extensão localizados 

geograficamente no centro oeste brasileiro, tem uma importância no desenvolvimento 

regional e nacional, pois será um ponto de conexão de todo o Brasil com o sistema ferroviário 

(VALEC, 2017). 

A partir deste trecho a FNS passa a ser a ferrovia estruturadora do Sistema Ferroviário 

Nacional e permitirá o acesso aos principais portos e corredores de exportação, através das 

ramificações ligadas a esta ferrovia. Ainda, com a conclusão do trecho e diante de tais fatores, 

a Valec determinou que será aplicada na ferrovia o modelo open access de circulação de trens 

de carga, que permite assim o uso da ferrovia por diversos transportadores ferroviários, desde 

que devidamentes autorizados (VALEC, 2017). Tal sistema, visa permitir que empresas de 

transporte ferroviário ofereçam o transporte de carga em composições próprias utilizando das 

ferrovias controladas por concessionárias responsáveis por sua infraestrutura. 

Entretanto, mesmo com a finalização do trecho e a sua inauguração, apenas duas viagens 

foram realizadas na rodovia até a presente data, sendo que a primeira foi o deslocamento de 

18 locomotivas da VLI Logística e a segunda no trecho de Anápolis/GO ao Porto de 

Itaqui/MA com o transporte de 27 mil toneladas de farelo de soja em quatro composições. E 

ainda não a expectativa de novas viagens, visto que a concessão operacional do trecho ainda 

não foi realizada e que o Porto Seco de Anápolis/GO ainda não está em pleno funcionamento 

para atender a ferrovia (O POPULAR, 2017). 

d) Trecho Ouro Verde/GO – Estrela do D’Oeste/SP 

Saindo a aproximadamente 40 km da cidade de Anápolis/GO, a FNS continua a partir da 

cidade de Ouro Verde/GO e cortando as principais regiões do agronegócio do estado e do 

país, chegando a Estrela D’Oeste/SP. O EVPEA indica que neste trecho a economia e 

bastante diversificada e influenciaria muitas áreas, dentre elas o agronegócio, indústrias 

farmacêuticas, laticínios e a pecuária. Conforme dados do site da Valec S.A, o trecho em 

questão encontra-se com as obras em andamento e com previsão de entrega no primeiro 

semestre do ano corrente. 
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e) Trecho Estrela D’Oeste/SP – Panorama/SP 

Neste trecho, a FNS avançará até Panorama/SP com uma extensão de 264 km, 

proporcionando uma nova alternativa para a região oeste paulista e leste do estado sul-mato-

grossense de ligação ao polo industrial de São Paulo e ao Porto de Santos. Atualmente este 

trecho encontra-se apenas com a EVTEA realizado, previsto gasto de R$ 890 milhões que 

ainda dependerá dos trâmites legais para a concessão dos trechos às empresas que serão 

responsáveis pela construção do trecho. 

f) Trecho Panorama/SP – Chapeco/SC – Rio Grande/RS 

Este trecho é a prolongação prevista para a FNS, que finalizará a construção da maior ferrovia 

nacional a qual ligará por quase toda extensão do norte ao sul brasileiro. Este trecho, conta 

apenas com o EVTEA realizado e previamente foi determinado uma extensão total de 1790 

km. 

Etapa 2. Definição da Área de Estudo – Estado de Goiás 

O estado de Goiás foi definido como a área de estudo para o presente trabalho, delimitando o 

espaço de coleta de dados necessários para realização das análises. O estado de Goiás será 

considerado um sistema fechado desconsiderando interações com a vizinhança, obtendo um 

maior foco na região. Essa medida visa facilitar a coleta de dados e as análises a serem 

realizadas. 

Com o objetivo de identificar os principais aspectos e condições atuais da área de estudo, 

torna-se necessário o conhecimento de algumas características, na qual, serão apresentadas 

nas subetapas seguintes: 

Subetapa 2.1: Caracterização geográfica  

O estado de Goiás é uma das 27 unidades federativas brasileiras, está localizado na região 

Centro-Oeste do Brasil, o estado mais populoso da região. Goiás é composto por 246 

municípios, e possui área de 340.110,385 km². (IBGE, 2015). 

Goiás faz fronteira com os estados de Tocantins, Minas Gerais, Mato Grosso, Bahia, Mato 

Grosso do Sul e o Distrito Federal, como pode ser observado na Figura 4.2. 
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Figura 4.2 - Localização do estado de Goiás e suas fronteiras. Fonte: IBGE, 2017. 

 

O estado de Goiás está localizado no Planalto central brasileiro, entre chapadas, planaltos, 

depressões e vales. Possui clima tropical, com vegetação de cerrado com faixas de floresta 

tropical. O ponto mais alto do estado é localizado na Chapada dos Veadeiros com 1.784 

metros de altitude, o P ico do Pouso Alto (IBGE, 2017). 

Segundo o IBGE (2017), em 2010 o estado de Goiás possuía uma população de 6.003.788 

habitantes, com previsão de 6.695.855 habitantes em 2016. Sua capital é a cidade de Goiânia, 

com área territorial de 728,841 km², onde abriga a região metropolitana do estado. As cidades 

mais populosas do estado são Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Rio Verde, Luziânia 

e Águas Lindas.  
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Subetapa 2.2:  Levantamento da Infraestrutura de Transporte Ferroviário 

Neste trabalho tomou-se como objeto de estudo a Ferrovia Norte-Sul que passa pelo estado de 

Goiás. Portanto, é necessário fazer apenas uma breve apresentação da Ferrovia Norte-Sul 

implantada em Goiás, sendo que já foram apresentados detalhadamente aspectos da FNS em 

Goiás na definição do objeto de estudo.  

De acordo com o mapa da Figura 4.3 pode-se observar quais são os trechos em construção, 

concluídos e os que já estão em operação no estado de Goiás. Observa-se que estão em 

construção os trechos que passam pela cidade de Ouro Verde, Polo de Goiânia, Pátio de Santa 

Helena, Quirinópolis e o Polo de São Simão. Após São Simão a ferrovia segue em construção 

até a cidade Estrela D’oeste no estado de São Paulo. São exatamente 682 km de ferrovia de 

Ouro Verde – GO à Estrela D’oeste – SP (VALEC, 2017). 

Dando ênfase a apresentação da ferrovia implantada no estado de Goiás, foram concluídos o 

trecho que liga Figueirópolis-TO à Porangatu – GO, os trechos que passam por Campinorte – 

GO, Uruaçu – GO, Pátio de Santa Isabel, Ouro Verde – GO e o Polo de Anápolis (VALEC, 

2017).  
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Figura 4.3 - Trecho FNS no estado de Goiás. Fonte: VALEC, 2017. 

 

Subetapa 2.3:  Levantamento da Economia Regional 

Segundo o Instituto Mauro Borges – IMB (2017), impulsionado pelas colheitas de soja e de 

milho que alcançaram 97,5 milhões e 85,3 milhões de toneladas, respectivamente, em 2015 o 
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Brasil registrou recorde na produção agrícola com um volume de 210,5 milhões de toneladas 

de grãos, cereais, leguminosas e oleaginosas. 

Em Goiás, no ano de 2015 a produçao de grãos enfrentou uma pequena queda de 1,2 % em 

relação a produção de 2014, ocasionada pela queda na safra de algodão, sorgo e arroz. 

Entretanto, comparando os valores de produção no estado, houve um aumento em diversas 

cultutras: de feijão, girassol, trigo e milho (IMB, 2017). 

De acordo com a Tabela 1 apresentada pelo IMB no ano de 2015, pode-se observar a área 

plantada, área colhida, produção e rendimento médio da produção dos principais produtos 

agrícolas no Estado de Goiás no ano de 2015. É possivel observar que a produção de milho 

em relação a soja é superior nos parâmetros de produção e rendimento médio, conseguindo 

alcançar a mesma posição da soja no ranking nacional de produção. 

Tabela 1 - Tabela de produção dos principais produtos no Estado de Goiás em 2015.  

 

Fonte: Instituro Mauro Borges, 2017. 

De acordo com IBGE (2017), considerando o PIB (Produto Interno Bruto) de 2014, o PIB 

goiano corresponde a cerca de 2,9% do PIB nacional, sendo a segunda maior economia da 

região centro-oeste do Brasil. Em 2014 o PIB do estado foi de R$ 165 bilhões, como o PIB 

per capita de R$ 25.296. 
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Etapa 3. Definição das Variáveis  

A escolha das variáveis foi feita levando em conta o peso que cada uma teria de influenciar 

um município a utilizar um terminal ferroviário de carga. Considerou-se também a 

compatibilidade das variáveis com o modelo teórico utilizado.  

Assim, tomaram-se como variáveis: 

 Distância rodoviária entre o terminal e o município: na qual foram utilizadas as 

distâncias de rodovias estaduais e federais. Deste modo pode-se afirmar uma leve 

adaptação na teoria de Christaller, que originalmente utiliza a distância em linha reta 

do ponto central (mercado) aos consumidores (municípios). 

 Produção de Grãos: originalmente pretendia-se utilizar a produção de soja como 

variável, porém, por uma maior facilidade de coleta que oferecesse uma produção de 

cada município, selecionou-se a produção de milho para a modelagem. 

 Custo de Transporte: o custo de transporte utilizado foi o custo de transporte 

rodoviário. 

Etapa 4. Coleta de Dados 

Para coleta de dados foi necessário buscar fontes confiáveis, as quais não podem colocar em 

dúvida os resultados finais obtidos. As fontes nas quais foram feitas as coletas são: o IBGE - 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e a EPL - Empresa de Planejamento e Logística 

S.A, do Departamento Nacional de Infraestruturas de Transportes – DNIT e da Agência 

Goiana de Transportes e Obras Públicas – AGETOP. A Figura 4.4 apresenta um quadro 

resumo das fontes a se consultar e dos arquivos a serem obtidos. 
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Figura 4.4 - Quadro resumo da coleta de dados 

 

Foram coletadas da EPL dados georreferenciados da rede de transporte rodoviário, contendo 

as rodovias estaduais e federais, de modo a possibilitar o cálculo da distância entre os 

terminais e os municípios dentro da área de estudo. Foi coletado também na EPL através da 

Pesquisa com Embarcadores realizada entre os anos de 2014 e 2015, filtrando dados das 

empresas que realizam frete no estado de Goiás referindo-se à distância que estão disponíveis 

a percorrer no estado para o transporte de grãos, sementes, sementes de milho, milho e seus 

derivados, obtendo distâncias que as empresas estão dispostas a percorrer já levando em conta 

o custo de transporte (EPL, 2017).  

Deste modo o custo de transporte está inserido nessas distâncias. Pelo IBGE, através do 

Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA) foram coletados os dados da produção 

de milho por município no estado de Goiás. A produção de milho coletada se refere ao ano de 

2015 (vide ANEXO 1).  

Etapa 5. Criação do Banco de Dados Geográficos (BDG) 

Nesta etapa foi criado um banco de dados geográficos, estruturado por meio de uma 

ferramenta SIG. O software utilizado foi o ArcGis, obtido sem custos, pois, encontra-se 

disponível sua utilização para alunos da Universidade Federal de Goiás no laboratório de 

informática. O banco de dados mencionado é composto pelos resultados obtidos na etapa 

anterior, estruturado de modo a facilitar as analises a cerca da área de influência dos terminais 

ferroviários de cargas. Foram gerados três tipos diferentes  de mapas temáticos, os quais 

representam os municípios do Estado de Goiás, os centros geográficos destes municípios e 

por fim a rede rodoviária federal e estadual na região de estudo, sendo estes sobrepostos 
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posteriormente para as seguintes etapas. Estes mapas foram utilizados em três partes devido 

na coleta de dados ter-se-á tido apenas os shapefiles separados para cada análise citada. 

Ressalta-se que os dados da produção são colocados geograficamente nos centroides e não 

distribuidos nas propriedades produtoras dos municípios. 

Na Figura 4.5, podem ser visualizados os 246 municípios pertencentes à área de estudo 

(estado de Goiás), onde estão apresentados os centros geométricos de cada um deles.  

Figura 4.5 - Municípios de Goiás e seus centroides.  

 

Na Figura 4.6 podem ser visualizadas as rodovias estaduais e federais presentes na área de 

estudo.  



Contribuição para o desenvolvimento de metodologia para a definição de área de influência de...     45 
 

 
D. F. A. FILHO, H. P. MARCELINO 
 

Figura 4.6 - Representação das rodovias federais e estaduais no Estado de Goiás.  

 

Etapa 6. Determinação da Área de Influência dos Terminais Ferroviários de Carga 

A área de influência foi determinada de acordo com as etapas e subetapas apresentadas no 

capítulo 3, na qual seguem abaixo: 

Subetapa 6.1: Localização dos Terminais Ferroviários de Carga 

Após a definição da área de estudo e a coleta de dados foram obtidas as localizações dos 

pátios e polos da FNS, os quais neste trabalho foram considerados com sendo terminais 

ferroviários de carga. Considera-se aqui a localização dos terminais coincidentes com os 

centroides dos municípios aos quais pertencem, devido os terminais não estarem com 

localização definida e não possuirem dados de localização geográfica, facilitando assim as 

análises futuras. Destaca-se que esta situação modifica as condições de custo de transporte, 

pois não se considera os custos ocasionados pelos deslocamentos em regiões conturbadas e na 

dificuldade destes deslocamentos por estarem distantes da ferrovia. A partir da Figura 4.7 

pode-se observar a localização destes terminais.  
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Figura 4.7 - Localização dos pátios e polos da FNS no Estado de Goiás.  

 

Subetapa 6.2: Hierarquização dos Municípios 

Seguindo a proposta de adaptação da Teoria do Lugar Central de Christaller, a hierarquização 

dos municípios foi imposta a partir da ligação da produção de grãos dos municípios à sua 

localização geográfica no estado, determinada com auxílio do software ArcGis, utilizando 

para isso a tabela de atributos do programa citado. Destaca-se que os atributos que estão 

presentes nesta tabela para a realização desta etapa são: identificador dos municípios (ID), 

nome dos municípios, área dos municípios e a produção de milho do ano de 2015. Tal tabela 

se refere a matriz de localização de todos os municípios pertencentes ao estado obtida pelo 

ArcGis. De acordo com os dados de produção de milho obtidos no IBGE, foi possível ligar os 

dados de produção ao seu correspondente município produtor. Destaca-se aqui que a 

hierarquização dada não se refere a sua quantidade de produção anual, e sim à sua capacidade 

de produzir e ter uma quantidade mínima de carga para exportar até o terminal ferroviário de 

carga. 
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Subetapa 6.3: Determinação do Raio de Influência 

Foram coletados dados a partir de uma pesquisa desenvolvida pela Empresa de Planejamento 

e Logística – EPL (2017), na qual se obteve valores de distâncias máximas que as empresas 

de transporte são dispostas a percorrer utilizando o transporte rodoviário, tais distâncias levam 

em conta o custo de transporte e outras inúmeras variáveis influentes no transporte de carga 

rodoviário. Como critério de escolha das distâncias máximas, foram selecionados dados 

dentre as empresas que realizam transporte rodoviário, aquelas responsáveis por transportar os 

seguintes produtos: milho, sementes de milho, “milho soja e feijão”, grãos e sementes.  

 De acordo com a planilha de Embarcadores fornecida pela EPL, para o estado de Goiás, 

foram determinados os raios de influências, que variam de 100 km a 1000 km, entretanto, 

como o raio de maior distância foi citado por apenas duas empresas, consideramos que o 

mesmo não representaria de forma eficiente o real cenário para todo o estado. Desta forma, 

para fins de comparação decidiu-se adotar três diferentes distâncias de transporte como raio 

de influência, sendo: 100 km, 300 km e 500 km. Sendo o raio de 100 km a menor distância de 

frete, o raio de 500 km considerado como o raio de maior distância de transporte e o de 300 

km uma distância média. Estes representam de forma mais eficiente os pequenos e grandes 

produtores propícios a utilizarem o terminal ferroviário de carga. 

Subetapa 6.4: Determinação da Distância Rodoviária entre o Terminal e o Município 

Para o presente estudo de caso, utilizaram-se as distâncias das rodovias federais e estaduais do 

estado de Goiás, disponível para coleta no sítio do Departamento Nacional de Infraestrutura 

de Transportes – DNIT (2017) e na Agência Goiana de Transportes e Obras – AGETOP 

(2017). 

As distâncias determinadas para adaptação da Teoria do Lugar Central de Christaller foram as 

distâncias reais a serem percorridas pelos produtores municipais até os terminais ferroviários 

de cargas. Proporcionando uma representação real da possibilidade de utilização dos 

terminais, destaca-se apenas que as localizações dos terminais foram consideradas nos pontos 

geográficos dos municípios e que esta não se coincide, necessariamente, com o traçado da 

ferrovia. 
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Subetapa 6.5: Obtenção dos Municípios Influenciados e a Geração das Áreas de Influência 

Decorridas as etapas anteriores, é possível verificar a semelhança da adaptação da teoria de 

Christaller com um problema de localização e alocação, que de acordo com Arakaki e Lorena 

(2006), localização e alocação são problemas sobre onde localizar facilidades (centros que 

podem ser substituídos por fábricas, depósitos, escolas, antenas, etc.), considerando os outros 

centros como clientes que devem ser servidos de forma a otimizar um dado critério. Deste 

modo, foi possível localizar os municípios influenciados pelos terminais ferroviários de 

cargas. 

Através do Software ArcGis, utilizou-se a ferramenta location-allocation, levando em conta a 

minimização de impedâncias e a disposição dos raios de influência definidos, para a 

localização dos municípios influenciados pelos terminais. De modo a minimizar a distância a 

ser percorridas dentro da rede e maximizar o deslocamento viável de utilização do transporte 

ferroviário, foram determinados os municípios que possuem maior influência de utilizarem os 

terminais ferroviários de cargas. 

Tal etapa garante que a teoria seja aplicada, pois segundo Christaller as teorias de 

desenvolvimento regional e a distribuição espacial do crescimento econômico toma forma 

pela economia na maximização do lucro com a minimização da distância percorrida levando 

em consideração o custo de transporte.  

Conforme mostrado nas Figuras 4.8, 4.9 e 4.10, foram obtidos os municípios que possuem 

influência dos terminais ferroviários para cada raio de influência, indicados por caminhos 

(retas) a localização de cada um deles. 
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Figura 4.8 - Facilidades geradas para o raio de 100 km.  
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Figura 4.9 - Facilidades geradas para o raio de 300 km. 
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Figura 4.10 - Facilidades geradas para o raio de 500 km. 
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Em sua teoria Christaller expõe que as áreas de influência devem seguir modelos hexagonais, 

pois os mesmos ocupariam melhor os espaços de forma que não deixariam áreas sem 

atendimentos e nem áreas sobrepostas por duas influências. Contudo, como foram utilizados 

os centroides de cada município como o ponto de concentração de toda produção de milho, 

determinou-se que a melhor área para caracterizar as influências destas seriam as fronteiras 

dos municípios indicados, uma vez que a ferramenta não sobrepõe municípios para os 

diferentes lugares centrais determinados. 

Foram determinadas, enfim, as áreas de influência para cada terminal ferroviário, onde estão 

apresentadas nas Figuras 4.11, 4.12, 4.13. Os municípios pertencentes a cada área de 

influência estão apresentados no ANEXO 2 deste trabalho. 
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Figura 4.11 - Área de Influência para o raio de 100 km.  
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Figura 4.12- Área de Influência para o raio de 300 km.  
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Figura 4.13 - Área de Influência para o raio de 500 km.  

 

 



Contribuição para o desenvolvimento de metodologia para a definição de área de influência de...     56 
 

 
D. F. A. FILHO, H. P. MARCELINO 
 

Etapa 7. Análise dos Resultados 

Os resultados obtidos na aplicação da teoria determinaram que as áreas de influência dos 

terminais sobre os municípios se diferem pelos raios de influência impostos, assim como 

esperado. Desta forma, para a localização da área de influencia de um determinado terminal 

relacionado a um município, deve-se obter primeiramente a informação da distância que as 

empresas de transporte realizam em tal município. Podendo ser critério para escolha das áreas 

geradas nas Figuras 4.11, 4.12, 4.13 

Na Tabela 2 é possível visualizar quantitativamente os valores das áreas de influência de cada 

terminal para cada raio escolhido. 

Tabela 2 - Resumo das áreas de influências de cada terminal e raio escolhido. 

Áreas de Influência dos Terminais Ferroviário de Carga sobre os Municípios de Goiás (km²) 

  Raio de 100 km Raio de 300 km Raio de 500 km 
Polo de Goiânia 16533 56878 72198 
Pátio de Santa Isabel 12320 21455 21455 
Polo de Anápolis 13473 32578 32578 
Pátio de Uruaçu 14156 56591 97115 
Pátio de Santa Helena 16717 77908 87626 
Pátio de Porangatu 9661 18414 18414 
Polo de São Simão 7793 22567 22567 
MÉDIA DAS ÁREAS POR RAIO 12951 40913 50279 

De acordo com a Tabela 2 e a Figura 4.10 para a área de influência do raio mínimo utilizado 

de 100 km encontramos uma área com menores proporções de atendimento, conforme os 

desembarcadores encontrados pela pesquisa da EPL, que seguem como a distância mínima 

que as empresas representadas se disponibilizam a realizar transportes das cargas. Visando o 

custo mínimo pela malha rodoviária ao terminal, as áreas encontradas para o raio de 100 km 

mostram os municípios que tenderiam a utilizar o transporte ferroviário de cargas levando em 

conta sua produção e disponibilidade de frete do município ao terminal. 

Ao compararmos a média das áreas do raio de 100 km com as áreas específicas de cada um 

notamos que os dois terminais de extremidades (Polo de São Simão e Pátio de Porangatu) 

possuem áreas bem inferiores. Estas se justificam pela consideração da área de estudo com 

um sistema fechado, considerando apenas os municípios do estado de Goiás e assim, não 
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foram usados municípios dos estados de fronteira, se equivalendo esta análise as demais áreas 

estudadas. 

Analisando agora a área de influência obtida com o raio de 300 km conforme mostra a Figura 

4.11, obtiveram-se como esperado maiores áreas e um maior atendimento dos municípios 

estaduais. A utilização deste raio mediano é uma forma de demonstrar a área media entre as 

disponibilidades de transporte de acordo com a pesquisa de desembarcadores da EPL, 

demonstrando assim a viabilidade destes municípios de utilizarem os terminais visando a sua 

maximização de lucro e minimização da distância considerando os custos pertinentes. 

Por meio da Figura 4.11 percebe-se a existência de áreas não atendidas, mesmo algumas 

destas encontrando-se visivelmente entre duas áreas de influências de terminais vizinhos. Isto 

se dá devido a não produção naquele município, conforme a pesquisa de produção de milho 

de 2015 do IBGE, ou ainda podendo ser devido o não alcance do raio de influência (na qual 

utilizou-se a distancia rodoviária até o município), pois considerou-se neste trabalho que a 

produção de grãos estaria concentrada no centro geométrico dos munícipios e assim a malha 

rodoviária não conseguiria chegar ao ponto escolhido. Tal consideração equivale para a área 

de influência do raio máximo determinado de 500 km. 

Por fim, para área de influência obtida a partir do raio máximo de 500 km, notou-se que a 

influencia dos terminais alcança em sua totalidade praticamente todos os municípios do 

estado de Goiás, destacando apenas alguns poucos fora da área de influência como já dito 

anteriormente.  

Em relação ao custo de transporte, na Pesquisa de Embarcadores da EPL (2017) é possível 

observar a média do frete cobrado para determinada quantidade de peso transportado em 

relação a distância a ser percorrida. Diante das considerações realizadas neste trabalho, e 

conforme as distâncias consideradas, o preço do frete são, em média, os mesmos. Tal valor é 

de R$ 5000,00 para um lote de até 10 toneladas percorridos no intervalo de 100 a 500 

quilômetros, ou seja, para percorrer apenas 100 km o preço do frete de transporte de 10 

toneladas de milho seria de R$ 50,00; para a distância de 300 km este valor é de R$ 16,67 e 

quando percorridos os 500 km este preço passaria para o valor de R$ 10,00. 

Logo, com o preço fixo do frete para o transporte de 10 toneladas de milho a área de 

influência do raio de 500 km teria vantagem sobre as demais áreas estudadas levando em 
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conta este critério, porém, advêm outros fatores aos quais estes valores talvez não sejam tão 

atrativos, como por exemplo, a consideração de que o caminhão teria que ir ao porto e voltar 

até o produtor para o próximo carregamento. 

 A área de 300 km teria grande vantagem entre as demais visto que o preço por 10 toneladas 

de transporte de milho está bem abaixo do estipulado para a área de 100 km e próxima do 

preço para a área de influência de 500 km.  

Tabela 3 – Potenciais de demanda. 

DEMANDA POTENCIAL DA PRODUÇÃO DE MILHO PARA OS TERMINAIS FERROVIÁRIOS 

TERMINAIS Raio de 100 Km Raio de 300 Km Raio de  500 Km 

Pátio de Porangatu 8055 10650 10650 
Pátio de Uruaçu 20858 238811 471088 
Pátio de Santa Isabel 82024 92289 92289 

Polo de Anápolis 332466 1257992 1257992 
Polo de Goiânia 203300 832357 979182 

Pátio de Santa Helena 1956248 6530581 6580251 

Polo de São Simão 72624 107992 107992 

TOTAL 2675575 9070672 9499444 

% (Em relação a produção anual) 28,1 95,4 99,9 

Em relação a demanda potencial dos terminais mostrados na Tabela 3, comparando-se a 

produção total de milho no ano de 2015 que foi de 9.512.503 toneladas, observa-se que o raio 

de 100 km se mostra despretencioso em relação aos demais, visto que a quantidade de 

produção com tendência a chegar ao terminal seria em primeira vista muito baixa para suprir 

os gastos necessários na implementação e manutenção de um terminal ferroviário de carga.  

Com a definição da área de influência é possível determinar a quantidade potencial de 

produção que cada terminal poderá receber anualmente dos municípios, visto na Tabela 3. Tal 

análise destaca a capacidade de determinação da viabilidade de implantação de um terminal 

ferroviário de carga, utilizando destes dados em complementação a outros estudos para 

indicar ou não esta viabilidade. Destaca-se que a produção anual de milho no ano de 2015 na 

área de estudo, segundo dados do IBGE, foi de 9.512.503 toneladas. Assim, a área obtida com 

o raio de 300 km demonstra que 95,4 % da produção anual municipal será influenciada a 

utilizar o terminal ferroviário de carga para escoamento, cabendo ainda para esta afirmação 

um estudo específico de viabilidade econômica do uso dos terminais. 
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CAPÍTULO 5 - CONCLUSÕES 

5.1. APRESENTAÇÃO 

Neste capítulo são apresentadas as conclusões finais do estudo desenvolvido, destacando os 

principais pontos abordados.  

5.2. AVALIAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DA PROPOSTA 

Ainda que seja um tema com relevância, não há muitos estudos sobre as áreas de influências 

do terminais ferroviários de carga. Sendo assim, observa-se que, cada vez mais, há 

necessidade de se realizar estudos que possibilitem um melhor entendimento da área de 

influência sobre municípios próximos a estes terminais.  

Neste trabalho foram priorizados alguns elementos, como as teorias de localização, o 

desenvolvimento econômico e a área de estudo. Tais elementos foram incorporados e 

consolidados pra que a proposta metodológica se prevalecesse. Visto que a proposta 

metodológica é viável, é possível determinar as áreas de influências utilizando da teoria 

especificada. 

Assim sendo, a definição destas áreas determinam quais municípios são viáveis de utilizarem 

do sistema ferroviário para o escoamento de suas produções, assim como complementa o 

dimensionamento e o estudo de viabilidade de implementação de um terminal ferroviário de 

carga levando em consideração a sua potencialidade de demanda, capacitando ainda analisar 

qual a localidade e a quantidade ideal de tais terminais.  

Tais estudos devem ser desdobrados a fim de mostrar a capacidade de transporte do sistema 

ferroviário e mudar o cenário nacional de transporte que conforme visto na Figura 5.1 da 

pesquisa da EPL, o sistema ferroviário ainda é pouco utilizado (15%) em comparação ao 

sistema rodoviário (65%). Esta capacidade de mudança se baseia na possibilidade de maiores 

cargas transportadas e em uma consequente diminuição de custo por tonelada de produto.  
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Contudo, pode-se aplicar a metodologia proposta para dar consistência aos estudos prévios de 

implantação das ferrovias e de localização de seus terminais ferroviários de carga, mudando o 

cenário atual que utiliza de estudos empíricos para tais definições. 

Figura 5.1 – Divisão Modal para o ano de 2015. Fonte. EPL, 2017. 

 

5.3. LIMITAÇÕES DA PROPOSTA 

Realizada a avaliação da metodologia para a elaboração da área de influência dos terminais 

ferroviários de carga, tomou-se necessário apresentar algumas delimitações, a saber: 

 Dificuldade de encontrar dados sobre a produção agrícola detalhada dos municípios da 

área estudada, optando pela utilização da produção de milho á qual possui boa relação 

com o principal grão produzido no estado, a soja; 

 Apesar da existência de várias teorias de localização existentes, encontrou-se 

dificuldade em adotar uma teoria compatível com os dados possíveis de serem 

coletados; 
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 Na delimitação da área de estudo optou-se por considerar o Estado de Goiás como 

sendo um sistema fechado, em que as características da região são conhecidas e mais 

fáceis de manipular, tornando o processo de análise simplificado; 

 Obtenção gratuita de um software que utiliza do Sistema de Informações Geográficas 

– SIG a fim de condicionar o processamento dos dados coletados, ocasionado pelo uso 

dos pesquisadores da ferramenta e suas funções; 

 Deficiência de trabalhos científicos referentes à área de influencia de terminais 

ferroviários de carga; 

 As reduções das distâncias, visto que se utilizou o centroide do município como os 

pontos de localização dos terminais ferroviários de carga, sabendo que os centróides 

não necessariamente se coincidem com a localização real da ferrovia estudada; 

Vale ressaltar que na definição das áreas não foram utilizadas as distâncias das rodovias do 

Distrito Federal, às quais são importantes rotas de escoamento da produção dos municípios da 

área de estudo, assim como alguns municípios do estado que utilizam as estradas de outros 

estados de fronteira para relizar o escoamento da produçao, reduzindo a área encontrada. 

A não utilização das rotas de transporte municipal também influenciou nos resultados, 

apresentando como uma limitação da metodologia. Contudo, verifica-se que a não utilização 

da malha municipal se deu pela não confiabilidade dos dados. Visto que estradas, caminhos e 

passagens municipais podem ser bloqueadas ou alteradas em curto prazo, não apresentando 

uma solidez para aplicação.  

5.4. CONSTATAÇÕES DOS OBJETIVOS ALCANÇADOS 

Como principal objetivo, alcançou-se o desenvolvimento da metodologia para a determinação 

da área de influência de terminais ferroviários de carga através da adaptação da Teoria do 

Lugar Central de Christaller. Com isso, foi possível determinar as áreas de influências dos 

terminais ferroviários de carga da FNS no Estado de Goiás para os produtores de milho, de 

acordo com a produção do ano de 2015. 

5.5. SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS  

No que tange a possibilidade de novas pesquisas, a teoria tomada para aplicação no estudo, 

analisada e adaptada, poderá ser utilizada futuramente buscando novos rumos e meios de 
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aplicação, adotando-se novas variáveis e comparações com outros trabalhos científicos. Este 

trabalho deve ser tomado como exemplo de pesquisa e base para futuros estudos.  

São sugestões para futuras pesquisas relacionadas à identificação de área de influência de 

terminais ferroviários de cargas: 

 Realizar analise de todos os terminais ferroviários presentes na FNS, não só os presentes no 

estado de Goiás; 

 Realizar análise de outras ferrovias presentes no Brasil e no mundo; 

 Utilizar as redes rodoviárias municipais, que geralmente são difíceis de encontrar e que ainda 

não são confiáveis por deterem de vias ainda não executadas ou sem pontes ligações à outras 

rodovias; 

 Adicionar outros produtos como variáveis e não só a produção de milho; 

 Identificação da localização real de estocagem dos produtos, assim como a localização real 

dos terminais ferroviários de cargas; 

 Buscar ferramentas computacionais novas que facilitem e viabilizem ainda mais o progresso 

da pesquisa. 
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ANEXO 1 – PRODUÇÃO DE MILHO NO ESTADO DE GOIÁS EM 2015  

 
Tabela 4 - Produção de Milho dos Municípios de Goiás no ano de 2015. 

Municípios - Estado de Goiás Area (km²) Producao Milho/2015 (t) 

ABADIA DE GOIÁS 160,043  1300 

ABADIÂNIA 1132,604  358 

ACREÚNA 1719,744  67800 

ADELÂNDIA 125,239  3200 

ÁGUA FRIA DE GOIÁS 2172,270  79500 

ÁGUA LIMPA 500,790  0 

ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS 203,280  1230 

ALEXÂNIA 917,961  6400 

ALOÂNDIA 112,488  3605 

ALTO HORIZONTE 535,670  875 

ALTO PARAÍSO DE GOIÁS 2758,511  14688 

ALVORADA DO NORTE 1343,839  6210 

AMARALINA 1424,186  950 

AMERICANO DO BRASIL 144,850  4500 

AMORINÓPOLIS 444,711  0 

ANÁPOLIS 1012,321  8000 

ANHANGUERA 63,146  960 

ANICUNS 1063,467  9250 

APARECIDA DE GOIÂNIA 314,489  420 

APARECIDA DO RIO DOCE 666,916  650 

APORÉ 3232,817  1300 

ARAÇU 161,694  7850 

ARAGARÇAS 716,799  270 

ARAGOIÂNIA 239,811  900 

ARAGUAPAZ 2353,211  1872 

ARENÓPOLIS 1166,509  420 

ARUANÃ 3262,092  720 

AURILÂNDIA 615,853  0 

AVELINÓPOLIS 188,763  2920 

BALIZA 1935,195  9000 

BARRO ALTO 1170,218  5550 

BELA VISTA DE GOIÁS 1371,343  49000 

BOM JARDIM DE GOIÁS 2058,138  1400 

BOM JESUS DE GOIÁS 1555,815  73248 

BONFINÓPOLIS 133,087  1200 

BONÓPOLIS 1722,757  0 

BRAZABRANTES 133,644  5500 

BRITÂNIA 1568,855  1200 
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BURITI ALEGRE 990,763  7590 

BURITI DE GOIÁS 215,934  675 

BURITINÓPOLIS 263,241  900 

CABECEIRAS 1216,809  82000 

CACHOEIRA ALTA 1839,480  1050 

CACHOEIRA DE GOIÁS 460,648  0 

CACHOEIRA DOURADA 579,032  16386 

CAÇU 2507,255  2625 

CAIAPÔNIA 9440,706  277150 

CALDAS NOVAS 1757,619  42750 

CALDAZINHA 273,439  5400 

CAMPESTRE DE GOIÁS 298,568  5500 

CAMPINAÇU 2094,223  1250 

CAMPINORTE 1133,524  1600 

CAMPO ALEGRE DE GOIÁS 2707,763  104400 

CAMPO LIMPO DE GOIÁS 173,085  2400 

CAMPOS BELOS 762,400  840 

CAMPOS VERDES 469,734  150 

CARMO DO RIO VERDE 450,195  7200 

CASTELÂNDIA 329,199  10500 

CATALÃO 4219,018  118800 

CATURAÍ 225,223  4400 

CAVALCANTE 7360,193  3400 

CERES 230,203  2400 

CEZARINA 454,837  3400 

CHAPADÃO DO CÉU 2427,145  408900 

CIDADE OCIDENTAL 422,379  9876 

COCALZINHO DE GOIÁS 1928,621  7020 

COLINAS DO SUL 1813,445  1050 

CÓRREGO DO OURO 501,911  600 

CORUMBÁ DE GOIÁS 1147,895  10080 

CORUMBAÍBA 2085,196  12720 

CRISTALINA 6713,166  627000 

CRISTIANÓPOLIS 246,842  2800 

CRIXÁS 4977,183  2100 

CROMÍNIA 398,938  852 

CUMARI 632,675  2030 

DAMIANÓPOLIS 443,160  630 

DAMOLÂNDIA 91,632  4600 

DAVINÓPOLIS 532,476  5350 

DIORAMA 745,146  525 

DOVERLÂNDIA 3514,968  34950 

EDEALINA 662,701  51660 

EDÉIA 1605,427  6800 
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ESTRELA DO NORTE 319,756  1580 

FAINA 2093,007  600 

FAZENDA NOVA 1388,199  0 

FIRMINÓPOLIS 461,239  1800 

FLORES DE GOIÁS 3961,363  21750 

FORMOSA 6244,516  46800 

FORMOSO 894,303  460 

GAMELEIRA DE GOIÁS 642,953  50200 

DIVINÓPOLIS DE GOIÁS 876,835  390 

GOIANÁPOLIS 176,619  1800 

GOIANDIRA 624,767  3500 

GOIANÉSIA 1661,933  9600 

GOIÂNIA 797,848  0 

GOIANIRA 227,251  3620 

GOIÁS 3356,789  6000 

GOIATUBA 2734,491  37020 

GOUVELÂNDIA 916,021  12500 

GUAPÓ 564,302  2040 

GUARAÍTA 221,360  750 

GUARANI DE GOIÁS 1303,812  288 

GUARINOS 636,604  0 

HEITORAÍ 247,765  4400 

HIDROLÂNDIA 1031,680  2800 

HIDROLINA 620,294  1050 

IACIARA 1647,414  830 

INACIOLÂNDIA 765,040  16035 

INDIARA 1047,348  4550 

INHUMAS 665,362  9800 

IPAMERI 4800,857  140400 

IPIRANGA DE GOIÁS 258,908  1400 

IPORÁ 1114,883  2250 

ISRAELÂNDIA 626,898  0 

ITABERAÍ 1577,580  45800 

ITAGUARI 158,517  3800 

ITAGUARU 258,671  3600 

ITAJÁ 2340,554  123 

ITAPACI 1023,768  2400 

ITAPIRAPUÃ 2204,210  1500 

ITAPURANGA 1374,629  1980 

ITARUMÃ 3830,925  2100 

ITAUÇU 416,007  3250 

ITUMBIARA 2732,196  42520 

IVOLÂNDIA 1369,767  0 

JANDAIA 945,262  20400 
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JARAGUÁ 1994,756  16000 

JATAÍ 7918,699  1593000 

JAUPACI 571,239  1080 

JESÚPOLIS 132,432  304 

JOVIÂNIA 491,078  38382 

JUSSARA 4399,742  7855 

LAGOA SANTA 514,039  35 

LEOPOLDO DE BULHÕES 523,179  13400 

LUZIÂNIA 4305,603  184800 

MAIRIPOTABA 512,468  1200 

MAMBAÍ 938,394  690 

MARA ROSA 1792,081  800 

MARZAGÃO 245,713  943 

MATRINCHÃ 1237,368  4313 

MAURILÂNDIA 430,802  22400 

MIMOSO DE GOIÁS 1486,063  7210 

MINAÇU 3024,515  2630 

MINEIROS 9969,566  615400 

MOIPORÁ 500,809  0 

MONTE ALEGRE DE GOIÁS 3292,850  1300 

MONTES CLAROS DE GOIÁS 3133,331  5280 

MONTIVIDIU 2055,158  670200 

MONTIVIDIU DO NORTE 1405,234  1930 

MORRINHOS 3136,759  38680 

MORRO AGUDO DE GOIÁS 303,658  300 

MOSSÂMEDES 741,557  600 

MOZARLÂNDIA 1855,355  750 

MUNDO NOVO 2275,266  2000 

MUTUNÓPOLIS 1012,457  875 

NAZÁRIO 292,808  4500 

NERÓPOLIS 221,848  2000 

NIQUELÂNDIA 10497,234  69100 

NOVA AMÉRICA 227,241  150 

NOVA AURORA 334,767  864 

NOVA CRIXÁS 7758,779  2400 

NOVA GLÓRIA 442,725  5600 

NOVA IGUAÇU DE GOIÁS 669,072  350 

NOVA ROMA 2263,992  1000 

NOVA VENEZA 133,936  2500 

NOVO BRASIL 703,415  750 

NOVO GAMA 211,180  0 

NOVO PLANALTO 1311,480  1400 

ORIZONA 2156,249  42600 

OURO VERDE DE GOIÁS 226,398  5100 



Contribuição para o desenvolvimento de metodologia para a definição de área de influência de...     71 
 

 
D. F. A. FILHO, H. P. MARCELINO 
 

OUVIDOR 458,311  4400 

PADRE BERNARDO 3374,520  53000 

PALESTINA DE GOIÁS 1438,835  28500 

PALMEIRAS DE GOIÁS 1679,276  12750 

PALMELO 64,644  1440 

PALMINÓPOLIS 422,885  3500 

PANAMÁ 480,358  4900 

PARANAIGUARA 1286,788  1974 

PARAÚNA 4132,381  294400 

PEROLÂNDIA 1131,229  239100 

PETROLINA DE GOIÁS 575,337  7560 

PILAR DE GOIÁS 967,647  288 

PIRACANJUBA 2637,726  75600 

PIRANHAS 2224,292  1000 

PIRENÓPOLIS 2380,650  24000 

PIRES DO RIO 1176,444  8050 

PLANALTINA 2732,357  36400 

PONTALINA 1579,396  12060 

PORANGATU 5087,882  3150 

PORTEIRÃO 666,533  22100 

PORTELÂNDIA 610,548  90000 

POSSE 2153,888  3605 

PROFESSOR JAMIL 380,841  1898 

QUIRINÓPOLIS 4204,776  68520 

RIALMA 288,535  2500 

RIANÁPOLIS 171,375  480 

RIO QUENTE 282,257  420 

RIO VERDE 9231,724  1512900 

RUBIATABA 802,987  1250 

SANCLERLÂNDIA 538,928  1200 

SANTA BÁRBARA DE GOIÁS 151,915  5500 

SANTA CRUZ DE GOIÁS 1216,627  7470 

SANTA FÉ DE GOIÁS 1260,535  1000 

SANTA HELENA DE GOIÁS 1258,220  200100 

SANTA ISABEL 866,809  2160 

SANTA RITA DO ARAGUAIA 1492,123  4050 

SANTA RITA DO NOVO DESTINO 1023,061  2925 

SANTA ROSA DE GOIÁS 177,611  450 

SANTA TEREZA DE GOIÁS 840,557  700 

SANTA TEREZINHA DE GOIÁS 1280,100  525 

SANTO ANTÔNIO DA BARRA 496,329  20000 

SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS 144,346  3500 

SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO 1022,129  4200 

SÃO DOMINGOS 3485,550  1100 
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SÃO FRANCISCO DE GOIÁS 449,532  1444 

SÃO JOÃO D'ALIANÇA 3548,014  48860 

SÃO JOÃO DA PARAÚNA 313,947  5200 

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS 897,577  2250 

SÃO LUÍZ DO NORTE 627,353  455 

SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA 6477,434  595 

SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO 587,651  26750 

SÃO PATRÍCIO 184,858  1494 

SÃO SIMÃO 462,827  1080 

SENADOR CANEDO 267,226  3900 

SERRANÓPOLIS 6121,940  161500 

SILVÂNIA 2553,232  150000 

SIMOLÂNDIA 370,871  1512 

SÍTIO D'ABADIA 1708,440  10351 

TAQUARAL DE GOIÁS 221,000  2900 

TERESINA DE GOIÁS 820,247  160 

TEREZÓPOLIS DE GOIÁS 116,162  1520 

TRÊS RANCHOS 312,877  950 

TRINDADE 773,766  12000 

TROMBAS 844,326  700 

TURVÂNIA 523,088  2250 

TURVELÂNDIA 1029,067  27200 

UIRAPURU 1226,301  525 

URUAÇU 2282,521  3700 

URUANA 562,847  9750 

URUTAÍ 688,129  6850 

VALPARAÍSO DE GOIÁS 66,482  0 

VARJÃO 567,870  3150 

VIANÓPOLIS 1040,834  64200 

VICENTINÓPOLIS 812,064  20380 

VILA BOA 1135,720  12000 

VILA PROPÍCIO 2343,093  11340 
 

Fonte: IBGE, 2017.
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ANEXO 2  MUNICÍPIOS DENTRO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

PÁTIOS Goiânia Área (km²) Santa Isabel Área (km²) Anápolis Área (km²) Uruaçu Área (km²) Santa Helena Área (km²) Porangatu Área (km²) São Simão Área (km²)
160,04 CARMO DO RIO VERDE 450,20 1132,60 ALTO HORIZONTE 535,67 1719,74 MONTIVIDIU DO NORTE 1405,23 CACHOEIRA ALTA 1839,48

ANICUNS 1063,47 CERES 230,20 917,96 BARRO ALTO 1170,22 1555,82 1012,46 PARANAIGUARA 1286,79

314,49 1661,93 1012,32 CAMPINORTE 1133,52 329,20 NOVO PLANALTO 1311,48 4204,78

161,69 247,77 173,09 ESTRELA DO NORTE 319,76 430,80 PORANGATU 5087,88 462,83

239,81 258,91 1147,90 FORMOSO 894,30 666,53 TROMBAS 844,33

188,76 ITAGUARU 258,67 642,95 HIDROLINA 620,29 RIO VERDE 9231,72

1371,34 ITAPACI 1023,77 176,62 MARA ROSA 1792,08 1258,22

133,09 1994,76 132,43 669,07 496,33

BRAZABRANTES 133,64 303,66 575,34 967,65 1029,07

CALDAZINHA 273,44 227,24 2380,65 SANTA RITA DO NOVO DESTINO 1023,06

298,57 442,73 1022,13 840,56

225,22 RIALMA 288,54 449,53 1280,10

CEZARINA 454,84 171,38 2553,23 627,35

398,94 RUBIATABA 802,99 116,16 2282,52

91,63 SANTA ISABEL 866,81 1040,83

797,85 184,86

GOIANIRA 227,25 URUANA 562,85

564,30 2343,09

1031,68

INDIARA 1047,35

INHUMAS 665,36

416,01

523,18

MAIRIPOTABA 512,47

292,81

221,85

NOVA VENEZA 133,94

226,40

1679,28

PROFESSOR JAMIL 380,84

151,92

177,61

144,35

SENADOR CANEDO 267,23

221,00

TRINDADE 773,77

567,87

TOTAL 37 Municípios 16533,26 18 Municípios 12320,33 15 Municípios 13473,75 14 Municípios 14156,16 9  Municípios 16717,43 5 Municípios 9661,38 4 Municípios 7793,87

Municípios influênciados pelo pátio no raio de 100 km
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Tabela A.5 - Municípios dentro da área de influência para o Raio de 100 km.  



 
D. F. A. FILHO, H. P. MARCELINO 
 

 

Pátios Goiânia Área (km²) Santa Isabel Área (km²) Anápolis Área (km²) Uruaçu Área (km²) Santa Helena Área (km²) Porangatu Área (km²) São Simão Área (km²)
160,043 ARAGUAPAZ 2353,211 1132,604 2172,27 1719,744 MONTIVIDIU DO NORTE 1405,234 APARECIDA DO RIO DOCE666,916

125,239 CARMO DO RIO VERDE 450,195 203,28 ALTO HORIZONTE 535,67 1166,509 MUNDO NOVO 2275,266 3232,817

112,488 CERES 230,203 917,961 2758,511 1555,815 1012,457 CACHOEIRA ALTA 1839,48

AMERICANO DO BRASIL 144,85 FAINA 2093,007 1012,321 AMARALINA 1424,186 CACHOEIRA DOURADA 579,032 NOVO PLANALTO 1311,48 2507,255

ANICUNS 1063,467 1661,933 173,085 BARRO ALTO 1170,218 9440,706 PORANGATU 5087,882 916,021

314,489 221,36 CIDADE OCIDENTAL 422,379 2094,223 329,199 6477,434 765,04

161,694 247,765 1928,621 CAMPINORTE 1133,524 2427,145 TROMBAS 844,326 2340,554

239,811 258,908 1147,895 CAMPOS VERDES 469,734 DIORAMA 745,146 3830,925

188,763 ITAGUARU 258,671 CRISTALINA 6713,166 COLINAS DO SUL 1813,445 1605,427 LAGOA SANTA 514,039

1371,343 ITAPACI 1023,768 642,953 4977,183 GOIATUBA 2734,491 PARANAIGUARA 1286,788

133,087 ITAPURANGA 1374,629 176,619 ESTRELA DO NORTE 319,756 1114,883 4204,776

BRAZABRANTES 133,644 1994,756 132,432 FORMOSO 894,303 ITUMBIARA 2732,196 462,827

BURITI ALEGRE 990,763 1237,368 4305,603 HIDROLINA 620,294 JANDAIA 945,262

215,934 303,658 ORIZONA 2156,249 MARA ROSA 1792,081 7918,699

CALDAS NOVAS 1757,619 1855,355 PADRE BERNARDO 3374,52 1486,063 491,078

CALDAZINHA 273,439 227,241 575,337 3024,515 430,802

298,568 442,725 2380,65 10497,234 MINEIROS 9969,566

2707,763 RIALMA 288,535 1022,129 7758,779 MONTIVIDIU 2055,158

225,223 171,375 449,532 669,072 1438,835

CEZARINA 454,837 RUBIATABA 802,987 2553,232 967,647 480,358

501,911 SANTA ISABEL 866,809 116,162 PLANALTINA 2732,357 4132,381

2085,196 184,858 1040,834 SANTA RITA DO NOVO DESTINO 1023,061 1131,229

246,842 URUANA 562,847 840,557 PIRANHAS 2224,292

398,938 2343,093 1280,1 666,533

91,632 627,353 610,548

EDEALINA 662,701 UIRAPURU 1226,301 RIO VERDE 9231,724

461,239 2282,521 1258,22

GOIANDIRA 624,767 496,329

797,848 313,947

GOIANIRA 227,251 6121,94

3356,789 1029,067

564,302 812,064

1031,68

INDIARA 1047,348

INHUMAS 665,362

IPAMERI 4800,857

1577,58

ITAGUARI 158,517

2204,21

416,007

JAUPACI 571,239

523,179

MAIRIPOTABA 512,468

245,713

MORRINHOS 3136,759

741,557

292,808

221,848

NOVA AURORA 334,767

NOVA VENEZA 133,936

NOVO BRASIL 703,415

226,398

1679,276

PALMELO 64,644

422,885

PIRACANJUBA 2637,726

PIRES DO RIO 1176,444

PONTALINA 1579,396

PROFESSOR JAMIL 380,841

RIO QUENTE 282,257

538,928

151,915

1216,627

1260,535

177,611

144,346

897,577

587,651

SENADOR CANEDO 267,226

221

TRINDADE 773,766

523,088

688,129

567,87

TOTAL 74 Municípios 56878 24 Municípios 21455 22 Municípios 32578 27 Municípios 56591 32 Municípios 77908 7 Municípios 18414 12 Municípios 22567
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Municípios influênciados pelo pátio no raio de 300 km

Tabela A.6 - Municípios dentro da área de influência para o Raio de 300 km. 
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Pátios Goiânia Área (km²) Santa Isabel Área (km²) Anápolis Área (km²) Uruaçu Área (km²) Santa Helena Área (km²) Porangatu Área (km²) São Simão Área (km²)
ABADIA DE GOIÁS 160,043 ARAGUAPAZ 2353,211 ABADIÂNIA 1132,604 ÁGUA FRIA DE GOIÁS 2172,27 ACREÚNA 1719,744 MONTIVIDIU DO NORTE 1405,234 APARECIDA DO RIO DOCE666,916
ADELÂNDIA 125,239 CARMO DO RIO VERDE 450,195 ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS 203,28 ALTO HORIZONTE 535,67 ARAGARÇAS 716,799 MUNDO NOVO 2275,266 APORÉ 3232,817
ALOÂNDIA 112,488 CERES 230,203 ALEXÂNIA 917,961 ALTO PARAÍSO DE GOIÁS 2758,511 ARENÓPOLIS 1166,509 MUTUNÓPOLIS 1012,457 CACHOEIRA ALTA 1839,480
AMERICANO DO BRASIL 144,85 FAINA 2093,007 ANÁPOLIS 1012,321 ALVORADA DO NORTE 1343,839 BALIZA 1935,195 NOVO PLANALTO 1311,48 CAÇU 2507,255
ANHANGUERA 63,146 GOIANÉSIA 1661,933 CAMPO LIMPO DE GOIÁS 173,085 AMARALINA 1424,186 BOM JARDIM DE GOIÁS 2058,138 PORANGATU 5087,882 GOUVELÂNDIA 916,021
ANICUNS 1063,467 GUARAÍTA 221,36 CIDADE OCIDENTAL 422,379 ARUANÃ 3262,092 BOM JESUS DE GOIÁS 1555,815 SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA6477,434 INACIOLÂNDIA 765,040
APARECIDA DE GOIÂNIA 314,489 HEITORAÍ 247,765 COCALZINHO DE GOIÁS 1928,621 BARRO ALTO 1170,218 CACHOEIRA DOURADA 579,032 TROMBAS 844,326 ITAJÁ 2340,554
ARAÇU 161,694 IPIRANGA DE GOIÁS 258,908 CORUMBÁ DE GOIÁS 1147,895 BURITINÓPOLIS 263,241 CAIAPÔNIA 9440,706 ITARUMÃ 3830,925
ARAGOIÂNIA 239,811 ITAGUARU 258,671 CRISTALINA 6713,166 CABECEIRAS 1216,809 CASTELÂNDIA 329,199 LAGOA SANTA 514,039
AVELINÓPOLIS 188,763 ITAPACI 1023,768 GAMELEIRA DE GOIÁS 642,953 CAMPINAÇU 2094,223 CHAPADÃO DO CÉU 2427,145 PARANAIGUARA 1286,788
BELA VISTA DE GOIÁS 1371,343 ITAPURANGA 1374,629 GOIANÁPOLIS 176,619 CAMPINORTE 1133,524 DIORAMA 745,146 QUIRINÓPOLIS 4204,776
BONFINÓPOLIS 133,087 JARAGUÁ 1994,756 JESÚPOLIS 132,432 CAMPOS BELOS 762,4 DOVERLÂNDIA 3514,968 SÃO SIMÃO 462,827
BRAZABRANTES 133,644 MATRINCHÃ 1237,368 LUZIÂNIA 4305,603 CAMPOS VERDES 469,734 EDÉIA 1605,427
BRITÂNIA 1568,855 MORRO AGUDO DE GOIÁS 303,658 ORIZONA 2156,249 CAVALCANTE 7360,193 GOIATUBA 2734,491
BURITI ALEGRE 990,763 MOZARLÂNDIA 1855,355 PADRE BERNARDO 3374,52 COLINAS DO SUL 1813,445 IPORÁ 1114,883
BURITI DE GOIÁS 215,934 NOVA AMÉRICA 227,241 PETROLINA DE GOIÁS 575,337 CRIXÁS 4977,183 ITUMBIARA 2732,196
CALDAS NOVAS 1757,619 NOVA GLÓRIA 442,725 PIRENÓPOLIS 2380,65 ESTRELA DO NORTE 319,756 JANDAIA 945,262
CALDAZINHA 273,439 RIALMA 288,535 SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO 1022,129 FLORES DE GOIÁS 3961,363 JATAÍ 7918,699
CAMPESTRE DE GOIÁS 298,568 RIANÁPOLIS 171,375 SÃO FRANCISCO DE GOIÁS 449,532 FORMOSA 6244,516 JOVIÂNIA 491,078
CAMPO ALEGRE DE GOIÁS 2707,763 RUBIATABA 802,987 SILVÂNIA 2553,232 FORMOSO 894,303 MAURILÂNDIA 430,802
CATALÃO 4219,018 SANTA ISABEL 866,809 TEREZÓPOLIS DE GOIÁS 116,162 DIVINÓPOLIS DE GOIÁS 876,835 MINEIROS 9969,566
CATURAÍ 225,223 SÃO PATRÍCIO 184,858 VIANÓPOLIS 1040,834 HIDROLINA 620,294 MONTIVIDIU 2055,158
CEZARINA 454,837 URUANA 562,847 IACIARA 1647,414 PALESTINA DE GOIÁS 1438,835
CÓRREGO DO OURO 501,911 VILA PROPÍCIO 2343,093 MARA ROSA 1792,081 PANAMÁ 480,358
CORUMBAÍBA 2085,196 MIMOSO DE GOIÁS 1486,063 PARAÚNA 4132,381
CRISTIANÓPOLIS 246,842 MINAÇU 3024,515 PEROLÂNDIA 1131,229
CROMÍNIA 398,938 MONTE ALEGRE DE GOIÁS 3292,85 PIRANHAS 2224,292
CUMARI 632,675 NIQUELÂNDIA 10497,234 PORTEIRÃO 666,533
DAMOLÂNDIA 91,632 NOVA CRIXÁS 7758,779 PORTELÂNDIA 610,548
DAVINÓPOLIS 532,476 NOVA IGUAÇU DE GOIÁS 669,072 RIO VERDE 9231,724
EDEALINA 662,701 NOVA ROMA 2263,992 SANTA HELENA DE GOIÁS 1258,22
FIRMINÓPOLIS 461,239 PILAR DE GOIÁS 967,647 SANTA RITA DO ARAGUAIA 1492,123
GOIANDIRA 624,767 PLANALTINA 2732,357 SANTO ANTÔNIO DA BARRA 496,329
GOIÂNIA 797,848 POSSE 2153,888 SÃO JOÃO DA PARAÚNA 313,947
GOIANIRA 227,251 SANTA RITA DO NOVO DESTINO 1023,061 SERRANÓPOLIS 6121,94
GOIÁS 3356,789 SANTA TEREZA DE GOIÁS 840,557 TURVELÂNDIA 1029,067
GUAPÓ 564,302 SANTA TEREZINHA DE GOIÁS 1280,1 VICENTINÓPOLIS 812,064
HIDROLÂNDIA 1031,68 SÃO JOÃO D'ALIANÇA 3548,014

INDIARA 1047,348 SÃO LUÍZ DO NORTE 627,353

INHUMAS 665,362 SIMOLÂNDIA 370,871

IPAMERI 4800,857 TERESINA DE GOIÁS 820,247

ITABERAÍ 1577,58 UIRAPURU 1226,301

ITAGUARI 158,517 URUAÇU 2282,521

ITAPIRAPUÃ 2204,21 VILA BOA 1135,72

ITAUÇU 416,007

JAUPACI 571,239

JUSSARA 4399,742

LEOPOLDO DE BULHÕES 523,179

MAIRIPOTABA 512,468

MARZAGÃO 245,713

MONTES CLAROS DE GOIÁS 3133,331

MORRINHOS 3136,759

MOSSÂMEDES 741,557

NAZÁRIO 292,808

NERÓPOLIS 221,848

NOVA AURORA 334,767

NOVA VENEZA 133,936

NOVO BRASIL 703,415

OURO VERDE DE GOIÁS 226,398

OUVIDOR 458,311

PALMEIRAS DE GOIÁS 1679,276

PALMELO 64,644

PALMINÓPOLIS 422,885

PIRACANJUBA 2637,726

PIRES DO RIO 1176,444

PONTALINA 1579,396

PROFESSOR JAMIL 380,841

RIO QUENTE 282,257

SANCLERLÂNDIA 538,928

SANTA BÁRBARA DE GOIÁS 151,915

SANTA CRUZ DE GOIÁS 1216,627

SANTA FÉ DE GOIÁS 1260,535

SANTA ROSA DE GOIÁS 177,611

SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS 144,346

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS 897,577

SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO587,651

SENADOR CANEDO 267,226

TAQUARAL DE GOIÁS 221

TRÊS RANCHOS 312,877

TRINDADE 773,766

TURVÂNIA 523,088

URUTAÍ 688,129

VARJÃO 567,87

TOTAL 83 Municípios 72198 24 Municípios 21455 22 Municípios 32578 44 Municípios 97115 37 Municípios 87626 7 Municípios 18414 12 Municípios 22567
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Municípios influênciados pelo pátio no raio de 500 km

Tabela A.7 - Municípios dentro da área de influência para o Raio de 500 km. 


