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Sabendo que na atual conjuntura as relações comerciais internacionais 

ocupam posição de destaque na balança comercial de quase todos os 

países, devemos buscar soluções alternativas para não deixar que 

nossos principais produtos percam espaçço no competitivo mercado 

externo. 
Há mais de um século, o Brasil tem concentrado sua pauta 

de exportação em produtos agropecuários, o que motiva a condução 

das mais diversas análises direcionadas aos mercados desses produtos. 

Nesse sentido, este trabalho irá abordar um dos mais importantes 

aspectos para se ofertar um produto brasileiro ao exterior: retirá-lo do 

imenso interior do território brasileiro e entregá-lo em um porto 

marítimo. 
Para esta análise, escolhemos estudar o transporte da 

produção de soja no Estado de Goiás, localizado na região centro-

oeste do país. Como alternativa competitiva, foi adotada como hipótese 

que toda a soja produzida nos municípios goianos será transportada 

por modal rodoviário até um terminal intermodal, para posteriormente 

ser movimentada por linha férrea até o porto localizado no município 

de Santos-SP.
Adotou-se como metodologia de análise, o enfoque 

sistêmico, proposto por Churchman (1968), e descrito por Gualda 

(1995), dentro do contexto de planejamento e dimensionamento 

operacional de terminais de transportes. Ademais, foi utilizado o 

modelo matemático de transbordo, segundo o critério de minimização 

do produto dos volumes transportados pelas distâncias percorridas. 


Objetivando abrir apenas um terminal intermodal, dentre os quatro 

municípios que foram elencados em função do desenho do traçado da 

estrada de ferro escolhida, o modelo indicou a cidade de Goiandira-

GO. Neste caso, haverá, indiretamente, redução dos custos com 

transporte e aumento da competitividade.
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1. Introdução 

Na atual conjuntura, as relações comerciais internacionais ocupam posição de destaque na 

economia da maior parte dos países. Segundo Lopes (2009), tal importância fica evidenciada 

pelos inúmeros estudos desenvolvidos na área de economia internacional. 

As relações comerciais brasileiras com o mercado externo, segundo o Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC, 2010), têm-se mantido 

relativamente concentradas em produtos agropecuários, o que motiva a condução das mais 

diversas análises direcionadas aos mercados desses produtos. 

De acordo com o MDIC (2010), o desempenho do setor sojicultor nacional é marcante no 

âmbito do agronegócio e da economia de forma geral, principalmente por propiciar superávits 

na balança comercial. 

Nesse sentido, o presente trabalho irá abordar um dos mais importantes aspectos para se 

ofertar ao mercado externo um produto agrícola produzido no Brasil: retirá-lo do imenso 

interior do território brasileiro e entregá-lo em um porto marítimo. 

No que concerne ao transporte de cargas agroindustriais, Careta (2009) salienta a importância 

da criação de uma logística mais eficiente e sofisticada, sobretudo devido à sua crescente 

internacionalização e aumento das exportações. 

Nesse estudo, escolhemos como centro produtor apenas a soja originada no Estado de Goiás, 

localizado na região centro-oeste do país. Então, foi adotado como hipótese que toda a soja 

produzida nos municípios goianos será transportada por modal rodoviário e concentrada em 

um terminal intermodal, para posteriormente ser movimentada por modal ferroviário até o 

porto localizado no município de Santos-SP. 

Em função do desenho do traçado da estrada de ferro escolhida, foram elencadas quatro 

cidades para serem candidatas a receberem o terminal intermodal. A definição da localização 

da cidade escolhida para receber tal instalação para o escoamento de toda a soja goiana 

acontece por meio do clássico modelo matemático de transbordo. 

Portanto, a intenção é gerar uma alternativa de transporte para aumentar os lucros do setor 

sojicultor goiano, por intermédio da redução dos custos logísticos nas exportações, pois no 

que tange a receita, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), entre 2001 e 2009, o Estado de Goiás não conseguiu obter, em média, uma fatia 

maior do que 12% do total da receita que foi gerada pelo setor sojicultor brasileiro. 

1.1 Objetivos 

O objetivo deste trabalho é verificar, segundo o critério de minimização do produto dos 

volumes transportados pelas distâncias percorridas, em qual cidade do Estado de Goiás seria 

necessário instalar um terminal intermodal, capaz de concentrar toda a soja produzida, para 

então transportá-la por linha férrea até o porto de Santos-SP. Para isso, foram elencadas 

quatro cidades candidatas e utilizado um modelo matemático de transbordo. 

1.2 Estrutura do trabalho 

Neste trabalho trata-se, inicialmente, da análise do contexto macroeconômico brasileiro no 

qual a soja está inserida. Na seção seguinte é feita uma revisão da literatura referente a 

terminais de transporte intermodais, a justificativa para a utilização de um modelo matemático 

otimizante e alguns estudos para o caso da soja brasileira. Na terceira seção, é abordada a 

metodologia do enfoque sistêmico e o modelo matemático de transbordo aplicado para apoio 
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à tomada de decisão. Na quarta seção, descreve-se o tratamento dos dados para aplicação do 

modelo matemático, seguindo as instruções da metodologia adotada. Na seção seguinte são 

apresentados os resultados. Finalizando, apresentam-se as conclusões do trabalho, 

sumarizando os principais aspectos analisados. 

1.3 Importância do setor 

Conforme a Associação dos Produtores de Soja do Estado de Mato Grosso (APROSOJA, 

2010), as principais finalidades da soja são a produção de óleo vegetal, muito utilizado para a 

preparação de alimentos, e a fabricação de farelo de soja destinada à alimentação animal.    

No que concerne a fatores econômicos, a Tabela 1 demonstra a importância do setor 

sojicultor, apresentando o aumento das participações da produção de soja na economia 

brasileira. Dentro do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, disponibilizado pelo IBGE 

(2010), apenas a receita oriunda desde segmento de mercado representou, em 2009, 1,2%, o 

que é bastante quando considerado que estamos analisando a participação de apenas um 

produto, dentro de uma economia que, seguramente, produz milhares de outros bens e 

serviços. É válido ressaltar que a participação da soja dentre das estatísticas do PIB do 

agronegócio, disponibilizado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada 

(CEPEA, 2010), também pode ser considerada animadora, pois no período de 2004 a 2009, é 

verificada uma taxa média de crescimento geométrica de 3,26% ao ano. Cabe ressaltar que 

todos os valores monetários apresentados na Tabela 1 foram deflacionados tendo como 2010 

o ano base e utilizando a categoria Disponibilidade Interna do Índice Geral de Preço (IGP-

DI), da Fundação Getúlio Vargas (FGV), disponibilizado pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA, 2010). 

 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

A) PIB brasileiro 2.629 2.744 2.976 3.181 3.258 3.363 

B) PIB do Agronegócio brasileiro 953 858 847 870 836 776 

C) Receita da produção de soja no Brasil 44 28 23 31 42 40 

                       Fonte: (CEPEA, 2010), (IBGE, 2010), (IPEA, 2010) 

Tabela 1 – Referências macroeconômicas nacionais (em Bilhões de R$) 

Já a Tabela 2 apresenta o aumento das participações da produção de soja na balança comercial 

brasileira. Em 2009, dentro do volume total de exportações realizadas pelo país, apenas a 

receita oriunda desde segmento de mercado representou 7,1%. Segundo o MDIC (2010), a 

soja é o produto mais significativo dentro da pauta de exportações do Brasil, sendo a China o 

nosso maior demandante. É válido ressaltar que a participação da soja, no que tange as 

estatísticas das exportações do agronegócio, também é interessante. Essa participação, no 

período de 2004 a 2009, obteve uma taxa média de crescimento geométrico na ordem de 

2,97% ao ano. Cabe ressaltar que todos os valores monetários apresentados na Tabela 2 foram 

deflacionados tendo como 2010 o ano base e utilizando o IGP-DI, da FGV, disponibilizado 

pelo IPEA (2010). 

 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

A) Exportações brasileiras 382 368 377 374 390 337 

B) Exportações do agronegócio brasileiro 154 136 135 136 142 136 

C) Receita com exportações da soja brasileira 21 17 15 16 22 24 
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                         Fonte: IPEA (2010), MDIC (2010) 

Tabela 2 – Referências de comércio exterior (em Bilhões de R$) 

Em relação ao comércio internacional, verifica-se que o setor sojicultor brasileiro tem 

importância somente no que diz respeito às exportações, uma vez que as importações de soja 

são incipientes, pois, segundo a United States Department of Agriculture (USDA, 2010), o 

Brasil é o segundo maior produtor de soja do mundo. 

2. Revisão de literatura 

Um sistema pode ser definido como uma coleção de componentes, conectados por algum tipo 

de interação ou relacionamento, sendo capaz de responder a estímulos ou demandas, e de 

realizar algum propósito ou função (GUALDA, 1995). 

Entretanto, um sistema de transporte, conforme esclarecido por Gualda (1995) e Moser 

(2007), independentemente de ele estar voltado para a movimentação de cargas, passageiros, 

ou para ambos, ele é constituído, fundamentalmente, por três subsistemas básicos: os 

veículos, as vias e os terminais de transporte.  

Os veículos necessários para a realização do transporte podem ser representados por 

caminhões, barcos, navios, trens, aviões, que são, respectivamente, utilizados nas seguintes 

vias: rodovias, rios, oceanos, trilhos e espaço aéreo.  

Um terminal de transporte, segundo Gualda (1995), cumpre a função básica, quanto permite 

que os passageiros ou as cargas possam entrar ou sair de um sistema de transporte. 

Por sua vez, um terminal intermodal ou terminal de transbordo é o local onde a carga 

transportada passa de um modal para outro. Arenales et al. (2007) explica que esse fenômeno, 

dentro do contexto de uma representação matemática, é um nó intermediário localizado entre 

o nó inicial e o nó final de uma rede de transporte. 

Silva (2005) explica que intermodalidade é uma maneira harmoniosa de integração entre os 

modos de transporte, encontrada por uma empresa para concentrar esforços com o objetivo de 

minimizar os custos generalizados e promover um serviço rápido e eficiente. 

Ballou (2006) destaca a importância em decidir a quantidade ótima de instalações, assim 

como as suas respectivas capacidades e localizações ao longo da rede logística, já que essa 

prática confere estrutura e aumenta a competitividade de toda a cadeia do produto em questão. 

De acordo com Winston (2004) e Ballou (2006), essas decisões estratégicas em projetos de 

redes de distribuição física podem ser otimizadas por intermédio de modelos matemáticos, 

dentre outros aspectos, pela capacidade que os tais modelos possuem para avaliar, 

simultaneamente, todos os complexos tradeoffs. 

Gualda (1975) utilizou uma rede de transporte intermodal e um modelo matemático de 

otimização para realizar uma análise exploratória da viabilidade econômico-operacional da 

utilização da hidrovia Tietê-Paraná para movimentação de carga agrícola. 

Andrade (2002) comenta a importância da intermodalidade ao fazer alusão às expectativas 

sob a hidrovia supracitada no caso do escoamento da soja brasileira, já que ela é vizinha de 

significantes ferrovias e rodovias paulistas que ligam os centros produtores, localizados na 

fronteira agrícola do país, ao maior mercado consumidor e ao principal porto marítimo do 

Brasil. 

Além disso, Ojima & Yamakam (2004) fizeram uma análise da distribuição logística da soja 

no Brasil a partir de um modelo de equilíbrio espacial. Os autores justificaram esta proposta 
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com o argumento de que o sistema de transporte da soja é um ponto importante na cadeia 

produtiva, já que os deslocamentos desta commodity representam o maior percentual dentro 

dos custos totais.   

  

3. Metodologia 

No tópico em questão, serão explicadas as duas principais metodologias adotadas para a 

realização deste estudo: o enfoque sistêmico, proposto por Churchman (1968), e descrito por 

Gualda (1995); e o modelo matemático de transbordo. 

3.1 Enfoque sistêmico 

Como metodologia de análise foi utilizada o enfoque sistêmico, proposto por Churchman 

(1968), e descrito por Gualda (1995), dentro do contexto de planejamento e dimensionamento 

operacional de terminais de transportes. Neste trabalho, esse autor descreve as seguintes 

etapas para abordar um terminal sistematicamente: 

– Identificação do sistema, de seus componentes, dos seus objetivos, dos recursos disponíveis, 

dos aspectos inerentes à sua administração, e de seu ambiente (restrições); 

– Formulação do problema e das medidas de rendimento a serem consideradas; 

– Geração de alternativas para a solução do problema; 

– Avaliação das alternativas geradas a partir das medidas de rendimento formuladas; 

– Seleção da alternativa que melhor atende às premissas consideradas. 

3.2 Modelo matemático 

O modelo matemático sugerido neste trabalho, para analisar os cenários possíveis e elencar a 

melhor solução, segundo o critério de minimização do produto dos volumes transportados 

pelas distâncias percorridas, para escoar toda a soja goiana até o porto de Santos-SP, é 

problema de transbordo clássico. Como isso, indiretamente, haverá redução dos custos de 

transporte e incremento nos lucros. 

Segundo Hillier et al. (2006) e Arenales et al. (2007), este modelo é um problema de fluxos 

em rede, onde a distribuição de produtos dos centros ofertantes até os mercados demandantes 

passam, necessariamente, por pelo menos um ponto intermediário, de modo que o custo total 

ou distância total incorrida seja o menor possível.  

No caso estudado neste trabalho, admite-se que a quantidade produzida em cada cidade 

goiana é idêntica à quantidade demanda pelo porto, ou seja, há a premissa que toda a soja 

produzida pelo Estado de Goiás vai ser exportada pelo porto de Santos-SP. Então, o transporte 

deve ser efetuado respeitando-se as limitações de oferta e atendimento à demanda. 

Quando a condição de balanceamento entre demanda e oferta não ocorre, conforme Caixeta 

(2004), basta criar um nó fictício (Dummy) de origem ou destino. Todos os custos 

relacionados ao nó fictício serão nulos e a oferta ou demanda do nó fictício será dada pela 

diferença entre o total ofertado e total demandado. 

4. Aplicação da metodologia 

No tópico em questão, serão aplicadas as duas principais metodologias adotadas para a 

realização deste estudo: enfoque sistêmico, proposto por Churchman (1968), e descrito por 

Gualda (1995); e o clássico modelo matemático clássico de transbordo. São elucidadas 

também as premissas do modelo. 
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4.1 Enfoque sistêmico 

As etapas elucidadas por Gualda (1995) para se analisar sistematicamente um terminal de 

transporte são, respectivamente, assim atendidas: 

– O sistema estudado será: transporte das cidades produtoras até o terminal intermodal; 

concentração da carga nos trens; transporte até o porto de Santos-SP. Cabe ressaltar que a 

análise do layout do terminal não será contemplada neste estudo; 

– A minimização do produto dos volumes transportados pelas distâncias percorridas será a 

medida de rendimento especificada na função objetivo;  

– Haverá quatro alternativas (cidades) possíveis para receberem o terminal intermodal; 

– O critério de escolha será aquela cidade na qual a instalação do terminal minimize o produto 

dos volumes transportados pelas distâncias totais percorridas entre as cidades produtoras de 

soja localizadas no Estado de Goiás e o porto de Santos-SP; 

4.2 Premissas do modelo  

De acordo com Winston (2004), um modelo é uma simplificação da realidade. Logo, algumas 

hipóteses simplificadoras se fazem necessárias: 

a) O transporte rodoviário é feito por caminhões com capacidade para transportar o 

equivalente a 45 toneladas por viagem. O montante ofertado por uma cidade produtora, 

dividido por tal capacidade de transporte de um caminhão em uma viagem, é o que gera o 

número de viagens necessárias para se transportar toda a produção até cada uma das 

cidades candidatas a receberem o terminal; 

b) Toda a soja produzida no Estado de Goiás será exportada, e apenas pelo porto de Santos-

SP. Posto isso, acontece o tão esperado equilíbrio entre oferta e demanda que é 

pressuposto pelo modelo matemático; 

c) As quatro cidades elencadas como candidatas foram escolhidas por já estarem localizadas 

em algum dos ramais da ferrovia de propriedade da FCA (Ferrovia Centro-Atlântica) no 

Estado de Goiás; 

d) Indiretamente, o aumento da competitividade é obtido pela redução dos custos de 

transporte; 

e) É válido salientar que existe esta ligação ferroviária e ela está em perfeito funcionamento, 

mas num trecho que dista, aproximadamente, 350 km do porto de Santos-SP, ela é 

administrada por outra concessionária. Porém, a FCA tem acordo para utilizá-la; 

f) Não há a necessidade de se utilizar o custo fixo de instalação de cada terminal intermodal 

na função objetivo, uma vez que se pressupõe que os custos de qualquer um dos quatro 

sejam muito próximos; 

g) A capacidade do terminal não foi considerada como sendo restritiva. Logo, foi optado por 

abrir apenas um. 

h) As distâncias percorridas no modal rodoviário, das cidades produtoras de soja até as 

cidades candidatas a receberem a plataforma intermodal, e as viajadas no modal 

ferroviária, dessas cidades até o porto de Santos-SP, ambas em quilômetros (km), são uma 

proxy para os valores monetários (R$) do frete que seriam cobrado para o transporte da 

soja em 2009. Logo, admite-se que o momento de transporte é R$/tkm: valor do frete 

negociado para se transportar uma unidade de massa ao longo de uma unidade de 

distância.   
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4.3 Especificação do modelo matemático de transbordo 

Genericamente, a literatura considera que existem m origens i, n localidades de transbordo j e 

p destinos k (ARENALES et al., 2007). 

O modelo completo do problema de transbordo é definido por: 

Variável de decisão:  

– ijX = quantidade de produto que será transportada da origem i para a cidade candidata a 

receber o terminal intermodal j. 

– jkX = quantidade de produto que será transportada da cidade candidata a receber o terminal 

intermodal j ao destino k. Nesse caso, k é o porto de Santos-SP. 

 

A Função Objetivo é representada pela seguinte equação: 

 

(1)                             XD  XDMinimizar
j k

jkjk

j k

ijij  

 

Restrições: 

 

a) Oferta das cidades produtoras:  

O que é transportando de cada origem i a todos os centros de transbordo j, não deve 

ultrapassar a quantidade disponível produzida na origem i, ou seja: 

(2)                                    1,...m  i                      aX
n

1j

iij 




 

b) Demanda do porto de Santos-SP: 

As quantidades transportadas dos diversos centros de transbordo j que foram abertos 

devem satisfazer a demanda requerida no destino k, ou seja: 

(3)                                   1,...n j                      bX
p

1k

kjk 


 

c) Capacidade de demanda dos terminais: 

 

(4)                                   1,...n j                Y* M X
i

jij 
 

d) Equilíbrio de massa, ou seja, tudo o que vem da origem i para o terminal j deve sair para 

algum destino k: 

 

(5)                                  1,...n j           0  X  X
k

jk

i

ij 
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e) Restrição para decidir quantos terminais intermodais serão abertos. Nesse caso, temos 

quatro candidatos: 

 

(6)                                  1,...n j                         p  Y
j

j 
 

f) A variável Y é binária: 

 

(7)                                  1,...n j                    1)ou  (0  Yj 

 

 

g) As quantidades transportadas não podem ser negativas, ou seja: 

 

(8)                    pn,m,1...,  kj,i,                  0 X e X jkij   

Onde,  

 

ijX = quantidade transportada de soja da origem i para o terminal intermodal (ponto de 

transbordo) j.  

jkX  = quantidade transportada de soja do terminal intermodal (ponto de transbordo) j para o 

destino k. 
ia = oferta do produto na origem i. 

kb = demanda do produto no destino j. 

ijD = distância da origem i para o terminal intermodal j.  

jkD = distância do terminal intermodal j para o destino (porto de Santos-SP) k.  

M = qualquer número suficientemente grande. 

jY  = variável binária que decidirá se o terminal intermodal será ou não aberto. 

p  = quantos terminais intermodais serão abertos. Neste caso, p=1. 

 

4.3.1 Especificações dos dados requeridos para o modelo matemático de transbordo 

4.3.1.1 Dados referentes à produção de soja dos municípios produtores: 

Segundo o IBGE (2010), em 2009, 167 municípios produziram soja no Estado de Goiás. O 

resultado final foi uma produção na ordem de 6.604.805 toneladas. A Tabela 3 ilustra a 

produção de alguns municípios produtores de soja. 

 

Cidade Produção (t) 

Abadia de Goiás 1.200 

Acreúna 78.000 

Cabeceiras 102.000 

Caçu 1.620 

Cristalina 360.000 

Goiatuba 130.896 

Jandaia 7.000 

Jataí 653.400 

Rio Verde 733.200 
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Vila Propício 28.500 

        Fonte: IBGE (2010) 

Tabela 3 – Produção (toneladas) de soja em alguns municípios de Goiás 

 

4.3.1.2 Distância rodoviária da cidade produtora de soja até a cidade candidata para 

receber a instalação do terminal intermodal. 

À distância (km) rodoviária das cidades produtoras até as cidades candidatas foram obtidas 

através do cálculo das distâncias entre dois pontos da terra utilizando a trigonometria esférica, 

conforme explicado por Barbosa & Janelli (2009). O fator de correção utilizado foi 1,23, de 

acordo com Ballou (2006). Um exemplo com alguns dados pode ser observado na Tabela 4. 

 

 
Luziânia Pires do Rio Goiandira Senador Canedo 

Abadia de Goiás 196 149 40 46 

Acreúna 333 254 175 189 

Cabeceiras 164 270 336 306 

Caçu 509 410 374 380 

Cristalina 69 135 253 209 

Goiatuba 301 197 207 191 

Jandaia 299 233 128 150 

Jataí 526 445 357 380 

Rio Verde 433 352 269 289 

Vila Propício 198 270 186 200 

                  Fonte: Elaboração própria, 2010 

Tabela 4 – Distância (km) da cidade produtora de soja até a cidade candidata para a instalação do 

terminal intermodal. 

 

4.3.1.3 Distância ferroviária entre as cidades candidatas e o porto de Santos-SP. 

A distância (km) ferroviária entre as cidades candidatas a receberem o terminal intermodal e o 

porto de Santos-SP foram obtidas diretamente junto à empresa Ferrovia Centro-Atlântica 

(FCA, 2010). Os dados podem ser observados na Tabela 5. 

 

 Luziânia Pires do Rio Goiandira Senador Canedo 

Porto de Santos 1.247 1.072 1.023 1.279  

     Fonte: Ferrovia Centro-Atlântica (2010) 

Tabela 5 – Distância (km) ferroviária entre as cidades candidatas e o porto de Santos-SP. 

4.4 Software utilizado 

Os dados foram organizados e trabalhados no editor de planilhas eletrônicas Microsoft Excel 

(2007). O modelo foi implementado utilizando-se a versão educacional do software Lindo 6.1, 

sendo datado do ano de 2000. Este programa serve para resolver problemas de programação 

linear e requer que sejam digitas por extenso todas as equações matemáticas do modelo 

proposto. 

Entretanto, é válido informar que os coeficientes originais foram divididos por 1.000, para 

solucionar o problema de escala que foi encontrado. Quanto ao tempo necessário para rodar o 

modelo e obter a solução, foi observado algo inferior a cinco segundos. 

5. Resultados e discussões 

Conforme o IBGE (2010), na                     Fonte: Elaboração própria a partir de dados do 
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IBGE, 2010 

Figura 1 é possível observar como a produção de soja no Estado de Goiás estava distribuída, 

entre os municípios, em 2009. É visível que houve uma maior concentração em cidades 

produtoras na região sudoeste do Estado. Dentre esses, merecem destaques Rio Verde e Jataí, 

com, respectivamente, 733.200 e 653.400 toneladas. 

 

 

                    Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE, 2010 

Figura 1 – Densidade (toneladas) da produção de soja no Estado de Goiás 

Na                       Fonte: Elaboração própria a partir de dados da FCA, 2010 

Figura 2, podemos notar a localização exata dos quatro municípios candidatos a receberem o 

terminal intermodal. Eles foram elencados, pois já estão em algum dos ramais da ferrovia de 

propriedade da FCA no Estado de Goiás, ou seja, podem receber a soja através do modal 

rodoviário e a escoar por modal ferroviário, que neste caso é mais competitivo para cargas 

com baixo valor agregado transportada por longas distâncias, até o porto de Santos-SP. A 

saber, as cidades são: Luziânia-GO; Pires do Rio-GO; Senador Canedo-GO; e Goiandira-GO.   
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                      Fonte: Elaboração própria a partir de dados da FCA, 2010 

Figura 2 – Esquema da ligação ferroviária 

Finalizando, na Tabela 6, são sumarizados os principais resultados do modelo matemático de 

transbordo adotado como critério de decisão. Também é apresentada na tabela supracitada, 

qual a ordem das demais combinações ótimas possíveis, caso se tenha o interesse em abrir 

mais de um terminal intermodal. 

  
N° de terminais abertos Em qual cidade abrir o terminal intermodal 

1 Goiandira 

2 Goiandira, Pires do Rio 

3 Goiandira, Pires do Rio, Luziânia 

4 Goiandira, Pires do Rio, Luziânia, Senador Canedo 

         Fonte: Elaboração própria, 2010 

Tabela 6 – Resultado dos experimentos 

6. Conclusões 

Diante da crescente demanda internacional, sobretudo de países em desenvolvimento, tais 

como a China, este trabalho tem o intuito de contribuir no sentido de facilitar o escoamento da 

produção de soja do Estado de Goiás, localizado na região centro-oeste do país, até algum 

porto marítimo. 

Visando o aumento do lucro com a produção de soja no Estado de Goiás, por intermédio na 

minimização dos custos de transporte, este trabalho propôs um modelo matemático de 

transbordo visando aumentar a competitividade goiana no comércio internacional de soja. 

Então, o estudo objetivou indicar qual cidade seria a melhor opção para receber a instalação 

de um terminal intermodal para o transporte de soja. Foram elencados quatro potenciais 

municípios como candidatos, pois eles já têm o seu território atendido pelo modal ferroviário 

e estão localizadas em pontos estratégicos dos ramais de uma ferrovia. 

Posto isso, cabe elucidar que foi adotada a hipótese de, primeiramente, utilizando modal 
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rodoviário, concentrar toda soja produzida em um terminal intermodal localizado em uma 

única cidade goiana, na qual passe uma estrada de ferro com ligação a um porto marítimo 

brasileiro, e, posteriormente, direcioná-la ao litoral. Neste contexto, são, respectivamente, 

utilizados a estrada de ferro da FCA e o porto de Santos-SP. 

Essa idéia está apoiada no fato de o transporte ferroviário ser mais competitivo do que o 

rodoviário, quando analisamos deslocamentos de longo curso. Assim, o Estado de Goiás pode 

vir a aumentar o seu lucro com soja, pois estará ofertando um produto mais barato, devido a 

menores custos logísticos. 

Seguindo a metodologia do enfoque sistêmico, visando gerar alternativas para a solução do 

problema, foi analisado também o que aconteceria se abríssemos mais de um terminal 

intermodal, ou seja, acrescentar à opção apontada pelo modelo matemático a segunda melhor 

opção, e assim, sucessivamente, até que os quatro municípios elencados como candidatos 

recebessem um terminal intermodal.  

Portanto, como a intenção inicial era instalar apenas um terminal intermodal, selecionando a 

alternativa que melhor atende às premissas consideradas, concluiu-se que para realizar o 

transporte das cidades produtoras até uma cidade onde há serviço ferroviário e, 

posteriormente, juntar as respectivas cargas e transportá-las até o porto paulista de Santos-SP, 

minimizando o produto dos volumes transportados pelas distâncias percorridas, o município 

de Goiandira-GO deveria receber esse único terminal intermodal de soja. 

Sugere-se que no futuro sejam realizados novos estudos, no sentido de amparar os agentes 

tomadores de decisão quanto às melhores maneiras para se escoar a soja goiana para o 

mercado externo, utilizando hipóteses, medidas de rendimento, rotas, modais e portos 

diferentes dos utilizados no presente trabalho. Ademais, substituir a premissa onde as 

distâncias entre as cidades são uma proxy para os custos de fretes por valores monetários de 

fretes praticados no mercado de soja, objetivando, numa etapa posterior desta pesquisa, 

minimixar o custo total ao invés da distância total. 
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