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Goiás
3,99% do território

brasileiro
of Brazilian 
territory

 Goiás, um dos 26 estados brasileiros, está situado na região Centro-Oeste 
do país ocupando uma área de 340.106 km². Sétimo estado em extensão territo-
rial, Goiás tem posição geográfi ca privilegiada. Limita-se ao norte com o estado 
do Tocantins, ao sul com Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, a leste com a Bahia 
e Minas Gerais e a oeste com Mato Grosso. Goiás possui 246 municípios e uma 
população de 6,779 milhões de habitantes.

 Goiânia, sua capital, é o núcleo polarizador da Região Metropolitana, 
aglomerado de 20 municípios que abriga 2,494 milhões de habitantes e 40% do 
Produto Interno Bruto goiano. O crescimento econômico com grande oferta de 
oportunidades é o atrativo de muitos migrantes. Apesar de sediar grandes indús-
trias, é o setor de Serviços o pilar de sua economia. A capital é um centro de exce-
lência em medicina e vem consolidando sua vocação para o turismo de negócios 
e eventos. Além de apresentar bons índices de qualidade de vida, acima da média 
nacional, Goiânia é uma das cidades com a área urbana mais verde do país.

Goiás, one of the 26 Brazilian states, 
is located in the country’smid west re-
gion occupying an area of 340.106 km². 
As the seventh state in territorial area, 
Goiás has a privileged geographic posi-
tion. Goiás is boundedon the north with 
the State of Tocantins, on the south 
with Minas Gerais and Mato Grosso do 
Sul, on the east with Bahia and Minas 
Gerais and fi nally on the west with Mato 
Grosso. Goiás has 246 municipalities 
and a population of 6.779 millions in 
habitants.

Goiânia, its capital, is the polarizing 
nucleus of the Metropolitan Region, 
agglomerated of 20 municipalities that 
shelters 2.494 million inhabitants and 
40% of the Gross Domestic Product of 
Goiás. Economic growth with great op-
portunities is the attraction of many 
migrants. Despite hosting large indus-
tries, the Services sector is the mainstay 
of its economy. The capital is a center 
of excellence in medicine and has been 
consolidating its vocation for business 
tourism and events. Besides presenting 
good indexes of quality of life, above 
the national average, Goiânia is one of 
the cities with the greenest urban area 
of the country.

Tropical climate predominates in Goiás, 
with twowell defi ned seasons: a moist 
summer and a dry winter; the average 
temperature varies between 18°C and 
26°C. The rainfall index from September 
to April fl uctuates between 1200 to 2500 
mm, being more concentrated rains 
during the summer.

 O clima tropical predomina em Goiás, com a presença de duas estações 
bem defi nidas: um verão úmido e um inverno seco, cujas temperaturas médias 
variam entre 18º e 26ºC. O índice pluviométrico acontece entre os meses de 
setembro a abril, oscila entre 1.200 a 2.500 mm, ocorrendo chuvas mais concen-
tradas no verão.
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Fonte - Source: Acervo
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PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB)

Goiás é a nona economia brasileira com um PIB de R$ 179 bilhões (estimativa 
para 2016), que representa 2,9% do PIB nacional. Sua renda per capita resulta 
em R$ 26.725,19. Entre 2010 e 2016, o PIB goiano cresceu, em termos reais, a uma 
taxa média de 1,6% ao ano, desempenho acima do nacional, que fi cou em 0,29%. 
Este bom desempenho manteve Goiás no seleto grupo das 10 maiores econo-
mias entre os estados da Federação.

O expressivo resultado deve-se à evolução do agronegócio goiano, do comércio 
e também ao crescimento e diversifi cação do setor industrial. Este setor teve na 
atividade de alimentos e bebidas, automobilística, fabricação de medicamen-
tos, benefi ciamento de minérios e, mais recentemente, na cadeia produtiva da 
cana-de-açúcar, seus grandes destaques.

GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP)

Goiás is the ninth Brazilian economy with a 
GDP of R $ 189 billion (estimated for 2017), 
which represents 2.8% of the national GDP. 
Its per capita income is R $ 27,457.63. Be-
tween 2010 and 2017, Goiás GDP grew at an 
average rate of 1.4% per year, above the na-
tional performance, which stood at 0.48%. 
This good performance maintained Goiás in 
the select group of the 10 largest economies 
among the states of the Federation.

The expressive result is due to the evolution 
of the agribusiness of Goiás, of commerce 
and also to the growth and diversifi cation of 
the industrial sector. This sector had its ma-
jor highlights in the food and beverage, au-
tomobile, drug manufacturing, mineral pro-
cessing and, more recently, in the sugarcane 
production chain.

Fonte - Source: Goiás Agora

Produção de Etanol - ETH Água Emendada
Fonte - Source: Odebrecht Agroindustrial
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Composição do PIB

Dentre os grandes setores da economia, o de Serviços é o que predomina em 
Goiás, representando 65,6% do fl uxo de produção. Neste setor pode-se ressal-
tar o comércio, tanto o varejista como o atacadista, bastante dinâmico princi-
palmente na capital, bem como as atividades imobiliárias. O setor industrial 
participa com 23,8% no PIB goiano, e o agropecuário com 10,7% (2014). Embora 
tenha participação inferior, o setor agropecuário é de grande importância para 
a economia goiana pois dele deriva a agroindústria, uma das atividades mais 
pujantes do estado, quer seja na produção de carnes, derivados de leite e de 
soja, molhos de tomates, condimentos e outros itens da indústria alimentícia, 
bem como na produção sucroenergética.

Composition of the GDP

Among the large sectors of economic activ-
ities, Services is the main one at Goiás, with 
65.6% of the wealth production. In this sector 
can be highlighted the trade, the retailer and 
the wholesaler, that are dynamic, mainly in 
the capital. The industrial sector participates 
in the GDP of Goiás in 24.5% and the farming 
with 10.4% (2015 data). Although it’s inferior 
share, the farming sector has great impor-

tance for Goiás economy, to the agricultural 
industry, one of the activities more power-
ful of the state, as well as in the production 
of meats, milk derivatives and soya, tomato 
sauces and seasoning and other items of the 
food industry, and also the ethanol produc-
tion.

Fonte - Source: Divulgação JBSFonte - Source: Anfavea
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SETORES ECONÔMICOS

Agropecuária

Apesar da crescente industrialização, a agropecuária continua sendo uma ativi-
dade econômica importante em Goiás e para o Brasil uma vez que a produção 
de carnes e grãos impulsiona as exportações. O estado é o quarto produtor 
nacional de grãos com uma produção em torno de 16,93 milhões de toneladas o 
que representa 9,05% da produção de grãos brasileira. A pauta agrícola é bas-
tante diversifi cada e composta principalmente por: soja, sorgo, milho, cana-de-
-açúcar, feijão, tomate, algodão, entre outros produtos.

A pecuária goiana também é altamente expressiva e posiciona o estado entre 
os maiores produtores do país. O rebanho bovino é o 3º no ranking brasileiro e 
é formado por 21,9 milhões de cabeças, com participação de 10,2% no efetivo 
nacional. A suinocultura e avicultura também se encontram consolidadas, prin-
cipalmente na região Sudoeste Goiano. O estado se posiciona, em ambas, no 6º 
lugar no ranking nacional, cuja produção representa 5,0% e 4,8% da produção 
brasileira, respectivamente. O efetivo desses rebanhos cresceu muito a partir 
dos anos 2000 com a vinda de grandes empresas que atuam no setor de carnes. 

ECONOMIC SECTORS

Farming

In spite of the increasing industrialization, 
farming remains the developmental key of 
Goiás. The state is the fourth national grain 
producer. Its production is around 16.98 mil-
lion tons. It represents 9% of the domestic pro-
duction. The agricultural activity, comes from 
soya, sorghum, corn, sugar cane, beans, toma-
to, among other products. 

The livestock of Goiás, highly expressive, puts 
the state among the great producers of the 
country. The bovine herd is the 3th in the Bra-
zilian ranking, formed by 22.9 million heads, 
with share of 10.5% in the national effective. 
Swine breeding and poultry farming are also 
consolidated, mainly in the Sudoeste Goiano 
region. The state is positioned in 6th place in 
the national ranking, with 5.0% and 5.1% of 
Brazilian production, respectively. The stock of 
these herds has grown much since the 2000s 
with the coming of large companies that oper-
ate in the meat sector.

Apesar da crescente industrialização, a agropecuária continua sendo uma ativi-
dade econômica importante em Goiás e para o Brasil uma vez que a produção 
de carnes e grãos impulsiona as exportações. O estado é o quarto produtor 
nacional de grãos com uma produção em torno de 16,93 milhões de toneladas o 
que representa 9,05% da produção de grãos brasileira. A pauta agrícola é bas-
tante diversifi cada e composta principalmente por: soja, sorgo, milho, cana-de-
-açúcar, feijão, tomate, algodão, entre outros produtos.

A pecuária goiana também é altamente expressiva e posiciona o estado entre 
os maiores produtores do país. O rebanho bovino é o 3º no ranking brasileiro e 
é formado por 21,9 milhões de cabeças, com participação de 10,2% no efetivo 
nacional. A suinocultura e avicultura também se encontram consolidadas, prin-
cipalmente na região Sudoeste Goiano. O estado se posiciona, em ambas, no 6º 
lugar no ranking nacional, cuja produção representa 5,0% e 4,8% da produção 
brasileira, respectivamente. O efetivo desses rebanhos cresceu muito a partir 
dos anos 2000 com a vinda de grandes empresas que atuam no setor de carnes. 

Fonte - Source: Acervo
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Fonte - Source: Acervo
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Indústria

Goiás é destaque na indústria de alimentos e bebidas, mineração, fármacos, fa-
bricação de automóveis e etanol. É um dos estados líderes no ranking nacional 
da produção de commodities minerais e agrícolas e de medicamentos genéri-
cos. Está, também, inserido na geografi a da indústria automotiva mundial, com 
duas montadoras de veículos e uma de máquinas agrícolas - a indústria auto-
motiva goiana participa com cerca de 1,8% na indústria automotiva brasileira.

O estado é o 2º maior produtor nacional de cana-de-açúcar com 70,5 milhões de 
toneladas. Em decorrência disso, Goiás é o 2º maior produtor nacional de eta-
nol cuja produção na safra 2015/2016 atingiu 4,7 bilhões de litros. Ainda, na pro-
dução de açúcar o estado é o 4º maior com 1,9 milhão de toneladas. Para tanto, 
o número de usinas implantadas em Goiás aumentou bastante. Atualmente há 
35 usinas em atividade, duas em implantação e uma em projeto.

A indústria da mineração em Goiás é bastante diversifi cada, apresentando seg-
mentos modernos e gestão similar às das grandes corporações internacionais, 
ajustando-se ao cenário da economia global. São sete pólos distribuídos pelo 
estado, com produção de cobre, ouro, cobalto, níquel, nióbio, fosfato e vermicu-
lita que ocupam posições importantes na cadeia produtiva nacional.

A diversifi cação produtiva da indústria goiana vem ocorrendo devido aos inves-
timentos de grandes empresas privadas aqui instaladas ou em instalação. As 
principais atividades industriais de Goiás são a de alimento e bebidas, minera-
ção e de automóveis e máquinas agrícolas.

Industry

Goiás is highlighted of the food national in-
dustry, mining, medicines, car and ethanol. 
It is one of the leaders in the national rank-
ing of agricultural and mineral commodities 
and generic medicines production. It is also 
inserted in the geography of the world car 
industry, with two car manufacture plants 
and one of agricultural machines – the car 
industry of Goiás already participates in 
1.8% of the Brazilian vehicle production. With 
the arrival of the third automaker, Goiás will 
become the third in the automotive ranking 
of the country.

The state is the second largest domestic pro-
ducer of sugarcane with 72,9 million tons. As 
a result, Goiás is the second largest national 
ethanol producer whose production in the 

2015/2016 harvest reached 4.7 billion liters. 
Still, in sugar production the state is the 4th 
largest with 1.9 million tons. In order to do 
so, the number of plants installed in Goiás 
increased considerably. There are currently 
36 active plants, one in implantation and two 
suspended ones.

The mining industry of Goiás is diversifi ed, 
presenting modern segments and similar 
management to those big international cor-
porations, adjusting to the scenario of the 
global economy. There are seven poles dis-
tributed along the state, with production of 
copper, gold, cobalt, nickel, niobium, phos-
phate and vermiculite that occupy important 
positions in the national productive chain.

COPEBRAS 
Fonte - Source: Acervo
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A diversifi cação produtiva da indústria goiana vem ocorrendo devido aos inves-
timentos de grandes empresas privadas aqui instaladasou em instalação. As 
principais atividades industriais de Goiás são a de alimento e bebidas, minera-
ção e de automóveis e máquinas agrícolas.

The productive diversifi cation of the industry of Goiás has occurred due to investments of large 
private companies installed or being installed. The main industrial activities of Goiás are the food 
and beverage, mining and automotive and agricultural machinery.

COMÉRCIO EXTERIOR

Goiás tem apresentado nos últimos anos boa performance exportadora. Em 
2016, as exportações somaram US$ 5,9 bilhões e as importações US$ 2,6 bi-
lhões. A pauta exportadora refl ete as vantagens competitivas de Goiás em re-
cursos naturais, estando ainda concentrada em produtos básicos, sobretudo 
commodities agrícolas e minerais, quais sejam: complexos de soja e de carne, 
milho, cobre e ferroligas, principalmente. Nos últimos dez anos, a pauta goiana 
de exportações se alterou, tendo um certo avanço as exportações de produtos 
industrializados, que agrega mais valor. Em 2016 os industrializados represen-
taram 31,7% do total exportado. A corrente de comércio chegou a US$ 8,6 bi-
lhões em 2016. Em 2005 era de US$ 2,5 bilhões.

China, Países Baixos, Índia, Itália e Rússia foram os principais destinos dos pro-
dutos goianos em 2016. Os produtos importados vêm principalmente dos Es-
tados Unidos, Alemanha, Japão, Coréia do Sul e China, sendo grande parte das 
compras composta de itens para as montadoras de veículos e máquinas agríco-
las e insumos para as indústrias farmacêuticas e de fertilizantes instaladas no 
estado. Em 2016, Goiás comercializou com 161 países.

FOREIGN TRADE 

Goiás is presenting in recent years a good 
performance as an exporter. In 2017, exports 
totaled US $ 6.9 billion and imports US $ 3.2 
billion. The export refl ects the competitive 
advantages of Goiás in natural resources, 
being concentrated in basic products, mainly 
agricultural commodities and minerals, such 
as: soybean and meat complexes, corn, cop-
per and ferroalloys, mainly. Total external 
trade reached US $ 10,1 billion in 2017. In 2005 
was $ 2.5 billion.

China, Netherlands, India, Russia and Iran 
were the main destinations of Goiás prod-
ucts in 2017. The imported goods come main-
ly from the United States, Germany, South 
Korea, Japan and China, with the bulk of the 
purchases made items for vehicle manufac-
turers and the agricultural inputs and ma-
chinery for the pharmaceutical and fertiliz-
er industries installed in the state. In 2017, 
Goiás traded with 154 countries.

Fonte - Source: Acervo
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INFRAESTRUTURA

Rodovias

A malha rodoviária goiana é composta de 28,0 mil km de rodovias dos quais cer-
ca de 53% são pavimentados. Há 1.278,7 km de rodovias duplicadas sendo 60% 
delas federais e o restante estaduais. As principais rodovias federais do estado 
são a BR-153 que atravessa toda sua extensão ligando o norte ao sul do país, a 
BR-060, que liga Goiânia a Brasília bem como o sudoeste goiano e a BR-050, que 
liga o Distrito Federal ao sul do Brasil.

Ferrovias

Goiás dispõe de 685 km da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) que atende o sudeste 
do estado e o Distrito Federal. A FCA tem 7.080 km de extensão e é considerada 
o principal e mais efi ciente eixo de conexão entre as regiões Nordeste, Sudeste 
e Centro-Oeste do Brasil. Integra grandes portos como os de Vitória-ES, Santos-
-SP, Angra dos Reis-RJ, de Salvador (BA) e Porto Seco de Anápolis-GO. É um gran-
de corredor de importação e exportação de produtos para Goiás como: açúcar, 
adubos e fertilizantes, derivados de petróleo e álcool, produtos siderúrgicos, 
soja e farelo de soja, fosfato, ferro-gusa, minérios, contêineres de carga geral.

INFRASTRUCTURE

Highways

The road network in Goiás consists of 28.0 
thousand km of highways, of which 53% are 
paved. There are 1,278.7 km of duplicated 
highways being 60% of them federal and the 
remaining state. The main federal highways 
of the state are the BR-153 that crosses all its 
extension connecting the north to the south 
of the country, the BR-060, that connects 
Goiânia to Brasília as well as the Southwest-
ern Goiano and BR-050, that connects the 
Federal District to the south of Brazil.

Railways

Goiás has 685 km of the Ferrocarril Cen-
tro-Atlântica (FCA) that serves the southeast 
of the state and the Federal District. The FCA 
is 7,080 km long and is considered the main 
and most effi cient link between the North-
east, Southeast and Midwest regions of Bra-
zil. It integrates large ports such as Vitória-ES, 
Santos-SP, Angra dos Reis-RJ, from Salvador 
(BA) and Porto Seco de Anápolis-GO. It is a 
great corridor of import and export of prod-
ucts to Goiás as: sugar, fertilizers, petroleum 
and alcohol derivatives, steel products, soy 
and soybean meal, phosphate, pig iron, ores, 
general cargo containers.

Ferrovia Norte-Sul
Fonte  - Source: Pref. de Anápolis

GO 020
Fonte - Source: Goiás Agora
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A Ferrovia Norte-Sul entre Anápolis-GO e Açailândia-MA está pronta para ope-
ração e se integrarão ao trecho da Ferrovia Carajás que leva ao porto de Itaqui 
no Maranhão. Outro trecho da ferrovia Norte-Sul, 1.537 quilômetros entre Porto 
Nacional (TO) e Estrela d’Oeste (SP), que passa por Goiás, terá a versão final do 
edital de concessão para operação publicada em fevereiro de 2018. Essa ferro-
via tem, em território goiano, 991 km de trilhos, os quais atravessarão as regi-
ões norte, central e o sudoeste do estado. A expectativa é que ela mude o perfil 
econômico do Brasil Central. Quando em funcionamento, esse modal permitirá 
alcançar os portos do norte do país e consolidará a cidade de Anápolis como 
uma inédita referência logística bem no centro do Brasil. 

TThe North-South Railroad between Anápo-
lis-GO and Açailândia-MA is ready for opera-
tion and will be integrated to the section of 
the Carajás Railroad that leads to the port 
of Itaqui in Maranhão. Another section of 
the North-South railroad, 1,537 kilometers 
between Porto Nacional (TO) and Estrela 
d’Oeste (SP), which passes through Goiás, 
will have the final version of the concession 
announcement for operation published in 
February 2018. This railroad has, in Goiás 

Goiás também será contemplado com um trecho da Ferrovia de Integração Oes-
te-Leste (Fiol). Esta ferrovia é a primeira parte de um projeto de grandes pro-
porções, a Ferrovia Transcontinental, com 4.400 quilômetros de extensão, que 
ligará o litoral brasileiro à fronteira Brasil-Peru. Há trechos entre Ilhéus-BA e Fi-
gueirópolis-TO em construção, já o trecho a partir do estado do Tocantins está 
sem previsão de início. O trecho goiano dessa ferrovia será de 210 km, saindo 
de Campinorte e passando pelos municípios de Nova Iguaçu de Goiás, Pilar de 
Goiás, Santa Terezinha de Goiás, Crixás e Nova Crixás até alcançar a fronteira 
com o Mato Grosso.

GGoiás will also be contemplated with an 
excerpt from the West-East Integration Rail-
way (Fiol). This railroad is the first part of a 
major project, the 4,400-kilometer Transcon-
tinental Railroad, which will link the Brazil-
ian coast to the Brazil-Peru border. There are 
stretches between Ilhéus-BA and Figueirópo-
lis-TO under construction, since the stretch 
from the state of Tocantins is not predicted 

to start. The Goian section of this railway will 
be 210 km, leaving Campinorte and passing 
through the municipalities of Nova Iguaçu 
de Goiás, Pilar de Goiás, Santa Terezinha de 
Goiás, Crixás and Nova Crixás until reaching 
the border with Mato Grosso.

territory, 991 km of rails, which will cross the 
north, central and southwest of the state. 
The expectation is that it will change the 
economic profile of Central Brazil. When in 
operation, this modal will allow reaching the 
ports of the north of the country and consol-
idate the city of Anápolis as an unprecedent-
ed logistic reference in the center of Brazil.

Fonte - Source: Goiás Agora
Obras da Ferrovia Norte-Sul
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Porto de São Simão

Com 2.400 km de extensão, a Hidrovia Tietê-Paraná tem como trecho mais re-
levante o percurso entre São Simão-GO e Pederneiras (SP), sendo responsável 
pelo transporte de grande parte de grãos e farelos do Centro Oeste, o que favo-
rece de forma econômica e segura o escoamento de parte da produção goiana 
de grãos. O Complexo Portuário de São Simão, localizado à margem direita do 
Rio Paranaíba, no sul de Goiás, transporta madeira, carvão, adubo e areia, mas 
também, grandes empresas transportam soja, farelo de soja e milho. Portanto, 
por este porto passa boa parte dos produtos que predominam na pauta goiana 
de exportação. As mercadorias vão de São Simão até Pederneiras ou Anhembi-
-SP em barcaças e depois seguem por modal ferroviário ou rodoviário até o por-
to de Santos-SP. O complexo de São Simão possui capacidade de armazenagem 
total, somando todos os terminais, de 2,506 milhões detoneladas/ano.

Port of São Simão 

With 2,400 km of extension, the Tietê-Paraná 
Waterway has the most important route be-
tween São Simão-GO and Pederneiras (SP), 
being responsible for the transportation of 
a large part of grains and farms of the Mid-
west, which favors economically and safe-
guards the fl ow of part of the Goiás produc-
tion of grains. The São Simão Port Complex, 
located on the right bank of the Paranaíba 
River in the south of Goiás, transports wood, 

coal, fertilizer and sand, but also large com-
panies transport soy, soybean meal and 
corn. Therefore, through this port passes 
a good part of the products that predomi-
nate in the export tariff. The goods go from 
São Simão to Pederneiras or Anhembi-SP in 
barges and then they follow by rail modal 
or road until the port of Santos-SP. The São 
Simão complex has total storage capacity, 
totaling 2.506 million tons per year.

Estação Aduaneira Interior – Porto Seco de Anápolis

O Porto Seco Centro Oeste S/A é um terminal alfandegado de uso público desti-
nado à armazenagem e à movimentação de mercadorias nacionais, importadas 
ou destinadas à exportação, sendo utilizado como facilitador das operações 
de comércio exterior. Atende aos setores de agricultura, siderurgia, construção 
e farmoquímicos; produtos fl orestais e minerais; bens de consumo (alimentos, 
bebidas e têxteis) e bens duráveis (automobilístico e eletroeletrônico), entre 
outros. Há uma área de aproximadamente 400 mil m² com estrutura e com ca-
pacidade para atender fl uxo de mercadorias do mercado interno e externo. Ofe-
rece vantagens competitivas para as empresas que buscam viabilizar a armaze-
nagem e a movimentação de suas cargas com total segurança e confi abilidade.

Internal Custom Station – Porto Seco of 
Anápolis 

The Porto Seco Centro Oeste S/A is a cus-
toms terminal for public use for the storage 
and movement of domestic goods, imported 
or destined for export, and is used as a facil-
itator of foreign trade operations. Serves the 
agriculture, steel, construction and pharmo-
chemical sectors; forest products and min-
erals; consumer goods (food, beverages and 
textiles) and durable goods (automobile and 

consumer electronics), among others. There 
is an area of approximately 400 thousand 
m² with structure and capacity to meet the 
fl ow of goods from the domestic and foreign 
markets. It offers competitive advantages 
for companies that seek to enable the stor-
age and handling of their cargo with total 
safety and reliability.

Fonte - Source: Goiás Agora
Hidrovia Tietê-Paraná

Fonte - Source: Divulgação
Porto Seco Anápolis
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Em termos de logística, a localização do Porto Seco goiano é a melhor de todo 
o interior brasileiro. Ele está situado na cidade de Anápolis, distante 53 km da 
capital do estado, Goiânia, e 159 km de Brasília, local de entroncamento de 
importantes rodovias. Quando em operação, a Ferrovia Norte-Sul será ligada 
ao ramal ferroviário da FCA - Ferrovia Centro-Atlântica.Por associar os modais 
rodoviário e ferroviário, pelo Porto Seco de Anápolis podem ser transportados 
os mais diversos tipos de cargas, interligando todo o mercado do Centro-Oeste 
a outros pontos do país.

Assim, o município de Anápolis está prestes a representar o marco zero da in-
terligação entre as ferrovias Norte-Sul e Centro-Atlântica. As operações de mo-
vimentação e distribuição do Porto Seco Centro Oeste S/A colocará o município 
na rota dos grandes projetos logísticos do Brasil, aumentando sua capacidade 
operacional e de ligação com as regiões Norte, Nordeste, Sul e Sudeste.

Internal Custom Station – Porto Seco of 
Anápolis 

In terms of logistics, the location of Porto 
Seco Goiano is the best in the entire Brazilian 
interior. It is located in the city of Anápolis, 
53 km away from the state capital, Goiânia, 
and 159 km from Brasília, where import-
ant highways intersect. When in operation, 
the North-South Railroad will be connected 
to the railway branch of the FCA - Ferrovia 
Centro-Atlântica. By joining the road and rail 
ways, through the Dry Port of Anápolis can be 
transported the most diverse types of cargo, 
interconnecting the entire market of the Cen-
ter-West to other parts of the country.

Thus, the municipality of Anápolis is about 
to represent the zero mark of the intercon-
nection between the North-South and Cen-
tral-Atlantic railroads. The handling and 
distribution operations of the Porto Seco 
Centro Oeste S/A will put the municipality 
in the route of the great logistic projects of 
Brazil, increasing its operational capacity 
and of connection with the North, North-
east, South and Southeast regions.

Fonte - Source: AGETOP
GO 060

29        GOIÁS - VISÃO GERAL



Plataforma Logística Multimodal de Goiás

A Plataforma Logística Multimodal de Goiás, em fase de implantação em Aná-
polis, irá consolidar a cidade como um dos principais centros distribuidores do 
país. Anápolis, devido à localização estratégica é considerada o “Trevo do Bra-
sil” pela facilidade natural de integração aos demais centros consumidores do 
país. Em um raio de 1.000 quilômetros, encontra-se em torno de 75% do merca-
do consumidor brasileiro. Situa-se a aproximadamente duas horas de voo para 
a maioria das capitais do país. Essa condição será fortalecida com a integração 
inteligente de variados modais (terminais, armazéns, rodovia e ferrovia).

Anápolis conta ainda com o maior distrito industrial do estado, o DAIA-Distrito 
Agroindustrial de Anápolis com cerca de 154 empresas instaladas. O Distrito 
Industrial abriga o 2º polo farmacêutico do Brasil com cerca de 20 empresas, 
além de outras indústrias. Quanto ao modal aéreo, o Aeroporto de Cargas de 
Anápolis que está em fase fi nal de conclusão de suas obras, faltando apenas 
as obras do pátio de manobras e dos hangares, permitirá a movimentação de 
aeronaves com 400 toneladas de carga.

O projeto global dessa Plataforma prevê terminais de frete aéreo, aeroporto 
internacional de cargas, pólo de serviços e administração, centro de carga ro-
doviária e terminal de carga ferroviária.Quando em funcionamento, a Platafor-
ma Logística combinará multimodalidade, telemática e otimização de fretes, 
promovendo assim o conceito de central de inteligência logística. 

Multimodal Logistical Platform of Goiás 

The Multimodal Logistics Platform of Goiás, 
in the phase of implementation in Anápolis, 
will consolidate the city as one of the main 
distribution centers of the country. Anápolis, 
due to its strategic location, is considered 
the “Trevo do Brasil”, due to the natural ease 
of integration with other consumer centers 
in the country. In a radius of 1,000 kilome-
ters, it is around 75% of the Brazilian con-
sumer market. It is approximately two hours 
fl ight to most of the capitals of the country. 
This condition will be strengthened by the 
intelligent integration of various modes (ter-
minals, warehouses, highway and rail).

Anápolis also has the largest industrial dis-
trict in the state, the DAIA-Agribusiness Dis-
trict of Anápolis with about 154 companies 
installed. The Industrial District houses the 

2nd pharmaceutical center in Brazil with 
about 20 companies, as well as other in-
dustries. As for the air modal, the Airport 
of Cargas de Anápolis that is in fi nal phase 
of completion of its works, lacking only the 
works of the maneuvering yard and the 
hangars, will allow the movement of air-
craft with 400 tons of cargo.

The overall design of this platform pro-
vides air freight terminals, international 
cargo airport hub services and adminis-
tration, road freight center and rail freight 
terminal. When operating, the Logistics 
Platform will combine multimodality, 
telematic and optimization of freight, thus 
promoting the concept of central logistics 
intelligence.
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Energy 

The Goian electric generator park stands out 
for the generation of electricity through re-
newable energy, mainly the hydraulics, due to 
the availability of sources and its generation 
costs that are technically and economically 
viable and very important for the sustainabil-
ity of its energy matrix.

The electric generator park is composed of 
147 plants in operation with installed capacity 
of 7,574,929 KW of power. Of this total, 71.1% is 
generated by hydroelectric plants and 23.3% 
by thermoelectric plants. In addition to the 
plants in operation, there are 18 others un-
der construction or concession concession, 
whose potential sum 369,088 kW. The accel-
erated expansion of the sugarcane industry 
allows, in addition to the production of sugar 
and ethanol, also the implementation of co-
generation projects, which contribute to the 
electric generator generation in Goiás.

There are 96 thermoelectric power plants in 
operation in Goiás, whose generation po-
tential amounts to 1,761,976kW, the main fu-
els being sugarcane bagasse and diesel oil. 
Still, there are 5 thermoelectric plants under 
construction and in grant that will contribute 
with an additional 118.780 kW for the state 
generation system.

Energia

O parque gerador elétrico goiano destaca-se pela geração de eletricidade atra-
vés de energia renovável, principalmente a hidráulica, em função da disponibili-
dade de fontes e de seus custos de geração que são técnica e economicamente 
viáveis e muito importantes para a sustentabilidade de sua matriz energética.

O parque gerador elétrico compõe-se de 147 usinas em operação com capaci-
dade instalada de7.574.929 KW de potência. Desse total, 71,1% são gerados por 
usinas hidrelétricas e 23,3% por usinas termelétricas. Além das usinas em ope-
ração, há 18 outras em construção ou com outorga de concessão, cujo potencial 
soma 369.088 kW. A expansão acelerada da indústria sucroenergética permite, 
além da produção de açúcar e etanol, também a implantação de projetos de 
cogeração, que contribuem para o parque gerador elétrico goiano.

Existem 96 usinas termelétricas em operação em Goiás, cujo potencial de gera-
ção soma 1.761.976kW, sendo os principais combustíveis utilizados o bagaço de 
cana-de-açúcar e o óleo diesel. Ainda, há 5 usinas termelétricas em construção 
e em outorga que contribuirão com mais118.780 kW para o sistema de geração 
estadual.

Fonte - Source: Portal Brasil
Hidrelétrica de São Simão
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Linhas de Financiamento

O Programa de Desenvolvimento Industrial do estado de Goiás (Produzir) foi 
criado para contribuir com a expansão, modernização e diversifi cação do setor 
industrial goiano, estimulando a realização de investimentos, a renovação tec-
nológica e o aumento da competitividade estadual. Propicia a redução do custo 
de produção da empresa, através do fi nanciamento de até 73% do ICMS devido 
pelo período de até 15 anos.

As principais versões do Produzir são as seguintes:

• Microproduzir (incentivo às micro e pequenas empresas);

• Teleproduzir (incentivo à implantação de call-centers);

• Centroproduzir (incentivo à instalação de central única de distribuição 
de produtos de informática, telecomunicação, móvel, eletroeletrônico e utilida-
des domésticas em geral);

• Logproduzir (incentivo às empresas operadoras de logística);

• Comexproduzir (Incentivo às operações de comércio exterior);

Financing programs The Industrial Develop-
ment 

Program of the State of Goiás “Produzir” 
(to produce) was created to contribute with 
the expansion, modernization and diversi-
fi cation of the industrial economy of Goiás, 
stimulating the investments of production, 
the technological renewal and the increase 
of the State competitiveness. It favors the 
reduction of production cost of companies, 
through the fi nancing of up to 73% of the 
ICMS (tax for products) due by the period of 
15 years.

The “Produzir” has the following releases: 

• “Microproduzir” (incentive to the micro 
companies),  

• “Teleproduzir” (incentive to the imple-
mentation of call centers),  

• “Centroproduzir” (incentive to erect dis-
tribution centers),  

• “Logproduzir” (incentive to companies 
acting in logistics) and  • “Comexproduzir” 
(Incentive to foreign trade operations).

Além desses programas de incentivo, Goiás conta ainda com recursos do Fundo 
Constitucional do Centro Oeste (FCO). O FCO foi criado em 1988 com o objeti-
vo de contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Centro-Oeste 
brasileiro. O aporte permanente dos recursos do Fundo, pela União, (29% para 
Goiás, 29% para Mato Grosso, 23% para Mato Grosso do Sul e 19% para o Distrito 
Federal) possibilita fi nanciamentos de longo prazo para os setores econômicos, 
gerando novas perspectivas de investimentos para o empresariado.

Goiás capta em média 27% do FCO ou R$ 4 bilhões anuais em investimentos. 
Desse aporte, cerca de 50% foram direcionados para a modalidade empresarial 
e 50% para fi nanciamento de atividades rurais.

Besides those incentive programs, Goiás still 
has resources from the Constitutional Fund 
of the Midwest (FCO). The FCO was created 
in 1988 with the objective of contributing to 
the economic and social development of the 
Brazilian Midwest. The permanent contri-
bution of the resources of the Fund by the 
Union (29% for Goiás, 29% for Mato Grosso, 
23% for Mato Grosso do Sul and 19% for the 
Federal District) provides long-term fi nanc-

ing for the economic sectors, generating 
new investment prospects for the business 
community.

Goiás captures on average 27% of the FCO 
or R $ 4 billion annually in investments. Of 
this contribution, about 50% were direct-
ed to the business modality and 50% to 
fi nance rural activities.

Fonte - Source: Goias Agora34        35        GOIÁS - VISÃO GERAL GOIÁS - VISÃO GERAL



MEIO AMBIENTE

O território goiano é coberto predominantemente pelo tipo de vegetação es-
cassa do cerrado, com árvores e arbustos de galhos tortuosos, cascas grossas, 
folhas cobertas por pelos e raízes muito profundas. Goiás é o estado com a 
maior presença de Cerrado, possuindo mais de 90% de seu território dentro 
dos limites ofi ciais do bioma. Segundo maior bioma do Brasil e da América do 
Sul, menor apenas que a Amazônia, o Cerrado concentra 1/3 da biodiversidade 
nacional e 5% da fl ora e fauna mundiais. A fl ora do Cerrado é considerada a mais 
rica savana do mundo e estimam-se entre 4 e 7 mil espécies habitando esta re-
gião. O bioma foi classifi cado como uma das 34 áreas prioritárias mundiais para 
conservação da biodiversidade (hotspots).

ENVIRONMENT 

The territory of Goiás is predominantly cov-
ered by the Cerrado vegetation, with trees 
and bushes of tortuous branches, thick 
shells, and leaves covered with fur and deep-
er roots. Goiás is the state with major pres-
ence of Cerrado in the country, having more 
than 90% of the territory covered by this bi-
ome.The Cerrado is the second largest Bra-
zilian and South American biome, after Ama-

zonia. The Cerrado concentrates 1/3 of the 
national biodiversity and 5% of fl ora and 
fauna of the world. The Flora is considered 
the richest of the world and it is estimated 
that between 4,000 to 7,000 species dwell 
this region. The biome was classifi ed as 
one of the 34 priorities areas of the world 
for conservation of the biodiversity.

Goiás possui características peculiares em relação à sua hidrografi a. Seus rios 
alimentam três importantes Regiões Hidrográfi cas do país (Araguaia/Tocantins, 
São Francisco e Paraná). A rede de drenagens é densa e constituída de rios de 
médio e grande porte, contudo a navegabilidade é, em parte, prejudicada pelo 
grande número de cachoeiras e corredeiras. Os lagos artifi ciais representam 
1,6% do território goiano e são em número de oito sendo que o Lago de Serra 
da Mesa, formado pelo represamento do Rio Tocantins, é o quinto maior lago 
do Brasil em área alagada, 1.758km², e o primeiro em volume d’água, 54 bilhões 
de m³.

O território goiano possui dois parques nacionais: das Emas e Chapada dos Ve-
adeiros; 12 (doze) áreas defi nidas como parques estaduais, onde se destacam o 
Parque da Serra de Caldas Novas e o Parque de Terra Ronca, além de inúmeras 
outras unidades de proteção ambiental.

Goiás possesses peculiar characteristics 
with regard to his hydrography. Its rivers 
feed three important watershed of the coun-
try (Araguaia / Tocantins, São Francisco and 
Paraná). The hydrographic network is dense 
and constituted of rivers of middle and ma-
jor importance; however the navigability 
is, partly, harmed by the great number of 
cascades and rapids. Artifi cial lakes repre-
sent 1.6% of the territory of Goiás and are in 
number of eight. The lake of Serra da Mesa, 

formed by the Rio Tocantins dam, is the 
fi fth great Brazil lake in swamped area, 
1,758 Km², and the fi rst one in volume of 
water 54 billions of m³.

The territory of Goiás has two national 
parks (das Emas e Chapada dos Veadeiros) 
and also eleven state parks, among them 
Park of Serra de Caldas Novas and Park of 
Terra Ronca, in addition to many other en-
vironmental protection unities.

Fonte - Source: Goiás Turismo
Rio Araguaia

Fonte - Source: Goiás Turismo
Chapada Dos Veadeiros

36        37        GOIÁS - VISÃO GERAL GOIÁS - VISÃO GERAL



EDUCAÇÃO SUPERIOR

A rede atual de instituições públicas e privadas de ensino existente no esta-
do de Goiás oferece condições adequadas para a qualifi cação de mão de obra 
técnica, tanto de nível médio, como de nível superior, destacando-se: a Univer-
sidade Federal de Goiás (UFG), Universidade Estadual de Goiás (UEG), Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) com 27 campus, além 
de quatro instituições municipais, distribuídos em várias regiões do estado. No 
setor privado de ensino superior há 85 estabelecimentos. A rede de educação 
superior goiana realizou 209.158 matrículas e o número de concluintes foi de 
31.111.

HIGHER EDUCATION

The current network of governmental and 
private institutions of education in the State 
of Goiás offers suitable conditions for qualifi -
cation of technical labor professional course 
and college level, emphasizing the Federal 
University of Goiás (UFG), State University of 
Goiás (UEG), Federal Institute of Education, 
Science and Technology of Goiás (IFG) with 

27 campi, 4 municipal institutions, distrib-
uted in several regions of the state, in ad-
dition to private college education institu-
tions with 85 establishments.The network 
of higher education in Goias held 209,158 
registrations and the number of graduates 
was 31,111.

Fonte - Source: UEG / Acervo

Fonte - Source: UEG / Acervo
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TURISMO

O turismo em Goiás está ancorado em suas belezas naturais proporcionadas 
pela fauna e fl ora exuberantes do Cerrado, belas cachoeiras, serras, rios e cha-
padas, como também no reconhecido patrimônio histórico, com tradições cul-
turais altamente representativas e culinária rica e saborosa. São dez as regiões 
que dividem Goiás numa verdadeira rota de descobrimentos, aventuras, des-
canso e muita diversão, dentre as quais se destacam:

• Região Agro-ecológica - compreende o Parque Nacional das Emas - Sítio Na-
tural do Patrimônio Mundial e Reserva da Biosfera do Pantanal, reconhecidos 
pela UNESCO. 

• Região Vale do Araguaia - este rio vem se tornando um dos melhores pólos de 
ecoturismo, lazer, pesca esportiva e camping do País. Os portões de entrada 
para o rio são as cidades de Aragarças, Aruanã e as vilas de Bandeirantes e Luís 
Alves. 

• Região do Ouro - compreendendo as cidades de Pirenópolis (Patrimônio Histó-
rico Nacional), Corumbá de Goiás (Sítio Histórico Estadual), Cidade de Goiás (Sí-
tio Histórico do Patrimônio Mundial) e o Parque Estadual da Serra dos Pirineus. 

• Região das Águas - “A maior fonte de águas termais do mundo”, com tempe-
raturas que variam de 30º a 57ºC e comprovada capacidade terapêutica, está 
localizada em Caldas Novas e Rio Quente, municípios que abrigam o maior com-
plexo hoteleiro de Goiás.

TOURISM

The tourism in Goiás is anchored by its nat-
ural beauties given by the luxuriant fauna 
and fl ora of the Cerrado, beautiful cascades, 
mountains, rivers and plateaus, as also in 
the recognized historical heritage, with high-
ly representative cultural traditions and cu-
linary rich and tasty. There are nine regions 
that divide Goiás in a real discover route, ad-
ventures, rest and a lot of fun, among which 
are emphasized: 

• Agricultural-ecological region - includes 
the Parque Nacional das Emas - Natural Site 
of the World Heritage and Reserve of the 
Biosphere of Pantanal, recognized by the 
UNESCO. 

• Vale do Araguaia region - this river be-
came one of the better poles of ecotourism, 

leisure, camping and sport fi shing of the 
country. The entrance gates for the river 
are the cities of Aragarças, Aruanã and the 
towns of Bandeirantes and Luís Alves. 

• Do Ouro region - includes cities of 
Pirenópolis (Historical National Heritage), 
Corumbá de Goiás (State Historical Site), 
City of Goiás (Historical Site of the World 
Heritage) and the State Park of Serra dos 
Pirineus. 

• Das Aguas region - “the largest hydro-
thermal source of the world”, with tem-
peratures that vary from 30° to 57ºC and 
proven therapeutic capacity, is located in 
Caldas Novas and Rio Quente, municipali-
ties where is found the largest hotel com-
plex of Goiás.

Fonte - Source: Goiás Turismo
CCON - Goiânia
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Ecotourism is practiced in the state because 
of the two major national parks of Brazil, the 
Chapada dosVeadeiros and Nacional Park of 
Emas. Goiás has the second most important 
archeological site in Brazil, in Serranópolis, 
one of the greatest rock fi elds with diversity 
of fl ora of Brazil, located in the state Park of 
the Pyrenees in Pirenópolis, and the beauti-
ful rock formations of the state parks of Ser-
ra Dourada and Serra de Caldas. Goiás also 
attracts fi shermen and nature lovers seek-
ing to enjoy its beautiful rivers, lakes, ponds, 
and especially the Araguaia river presenting 
satisfactory structure of leisure and enter-
tainment. This also puts the state in privi-
leged condition to practice nautical tourism.

O Ecoturismo é bastante praticado devido à presençaem território goiano de 
dois dos principais parques nacionais do Brasil, o da Chapada dos Veadeiros e 
o das Emas. E, ainda,a presença do segundo mais importante sítio arqueológico 
do país, em Serranópolis; um dos campos rupestres com maior diversidade de 
fl ora do Brasil, localizado no Parque Estadual dos Pireneus, em Pirenópolis; e 
as belíssimas formações rochosas dos parques estaduais da Serra Dourada e 
da Serra de Caldas.

Goiás também atrai pescadores e amantes da natureza que buscam usufruir 
dos seus belos rios, lagos, lagoas e, principalmente o Rio Araguaia que apre-
senta adequada estrutura de lazer e entretenimento.Toda essa riqueza natural 
e artifi cial coloca o estado em condição privilegiada também para a prática de 
turismo náutico.

Fonte - Source: Goiás Turismo
Ecoturismo em Pirenópolis

Fonte - Source: Goiás Turismo
Cavalcante
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