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Apresentação

Reunir dados estatísticos confiáveis, capazes de traduzir a realidade social e
econômica de um país, de um estado ou de uma região é tarefa complexa, que
requer tecnologias, mas acima de tudo dedicação, empenho e vontade política
para fazê-lo. Em Goiás, a Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento, por meio
da Superintendência de Pesquisa, Estatística e Informação, tem lançado mão de
todos os recursos disponíveis e buscado formas de colocar à disposição da popula-
ção informações estatísticas e análises corretas sobre a realidade vivida pelo Estado.

O presente documento Goiás em Dados, versão em português e inglês, é
mais um esforço no sentido de mostrar os números do Estado aos goianos, aos
brasileiros e ao mundo, levando em conta o rápido avanço de globalização da eco-
nomia e a integração das civilizações mundiais. O governo de Goiás tem consciência
que o Estado não é uma ilha e sofre diretamente a influência das transformações
céleres que vão se processando mundo afora. Por isso mesmo está atento e dispos-
to a tomar as medidas necessárias à modernização e melhor desempenho da eco-
nomia regional.

Vale frisar que a informação estatística confiável e atualizada constitui instru-
mento de fundamental importância no suporte à tomada de decisões. São informa-
ções básicas demandadas diuturnamente por administradores públicos, planeja-
dores, entidades de classe, agentes do mercado, empresários, analistas e comuni-
dade acadêmica. Dar essa resposta de forma clara e dinâmica é também uma
responsabilidade do poder público. É justamente isso que a Secretaria do Planeja-
mento e Desenvolvimento faz com a publicação do Goiás em Dados em edição
bilingüe, contribuindo, assim, para ampliar a capacidade competitiva do Estado.

 O conteúdo é abrangente e farto. Além das estatísticas sobre os diversos
segmentos sociais e econômicos da realidade estadual, a obra apresenta análises
técnicas sobre os mais expressivos segmentos econômicos do Estado, em lingua-
gem clara e objetiva, facilitada ainda por tabelas, gráficos e ilustrações fotográficas.
O documento contempla indicadores demográficos, econômicos e sociais, com base
em dados coletados em entidades públicas e privadas confiáveis, o que assegura a
qualidade das informações apresentadas. À elas, dedicamos agradecimentos espe-
ciais pela parceria e colaboração.

O governo de Goiás, por meio da Seplan, cumpre, desse modo, sua missão
de reunir dados, analisar, elaborar documentos e colocá-los à disposição de todos
quantos necessitam de informações para o bom desempenho de suas atividades. É
mais um passo rumo à construção da cidadania que a população de Goiás almeja,
merece e vivencia..

José Carlos Siqueira
Secretário do Planejamento e Desenvolvimento



Presentation

Gathering reliable statistical data, capable of translating the social and
economic reality of a country, of a state or a region is a complex task, which
requires technology, but above all, dedication, willpower and political desire to do
it. In Goiás, the Planning and Development Secretary (SEPLAN), through its
Research, Statistics and Information Superintendency, has used all its resources
at hand and has tried to make available to the population statistical information
and correct analysis regarding the reality of the State of Goiás.

The current document Goiás in Numbers, with its English and Portuguese
version, is another effort in order to try to show the State's numbers to the people
of Goiás, Brazil and the world, taking in consideration the quick globalization
process of the Economy and the integration of the global society. The Government
of Goiás is aware that the State is not an island and suffers directly the influence
of the memorable transformations that are happening worldwide. That is why we
are willing to take the necessary measures to modernize and boost the regional
economy.

It is worth noting that reliable and updated statistical information is a
fundamental tool in supporting decision making. They are basic information
demanded day and night by public administrators, planners, class entities, market
agents, businessmen, analysts and the academic community. To answer this
demand in a clear, dynamic form is also responsibility of the public sector. And
that's what the Planning and Development Secretary is doing by publishing Goiás
in Numbers in a bilingual edition, contributing, thus, to expand the competitive
capacity of the State.

The content is large and comprehensive. Besides the statistics regarding
the diverse social and economic segments of the State's reality, this work presents
technical analysis on the most important economic aspects of the State, in clear
and objective terms, presented through charts, graphics, and photographic
illustrations. This document contemplates demographic, economic and social
indices, based on data collected in reliable public and private entities, which
assures the quality of the information presented. To them, we dedicate special
thanks for the partnership and cooperation.

The Government of Goiás, through SEPLAN, completes, this way, its mission
of gathering data, analyzing, elaborating documents and making them available
to all those who need this information in order to perform their activities. It is
another step towards enhancing our citizenship that the population of Goiás seek,
deserves and enjoys.

Jose Carlos Siqueira
Secretary of Planning and Development
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1 - Aspectos Físicos
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Aspects
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Área, pontos extremos e altitudes
Area, extreme points and altitude

GOIÁS, 2004

340.086,698 -12º 23' 46" -50 08' 37" -19º 29' 42" -50º 50' 42" -14º 32' 16" -45º 58' 36" -17º 37' 07" -53º 14' 53" 647

Área
(Km²)

PONTOS EXTREMOS / EXTREME POINTS

Altitude
(m)

OESTE / WESTLESTE / EASTSUL / SOUTHNORTE / NORTH

Latitude
(s)

Longitude
(W. Gr.)

Latitude
(s)

Latitude
(s)

Longitude
(W. Gr.)

Longitude
(W. Gr.)

Latitude
(s)

Longitude
(W. Gr.)

Fonte/Source: IBGE.

• Localização e Área

O Estado de Goiás, localizado na região
Centro-Oeste do Brasil, ocupa uma área de
340.086,698 km². É o 7º Estado do país em exten-
são territorial, limita-se ao norte com o Estado do
Tocantins, ao sul com Minas Gerais e Mato Gros-
so do Sul, a leste com a Bahia e Minas Gerais e a
oeste com Mato Grosso. Goiás possui 246 muni-
cípios.

• Location and Area

The State of Goiás is located in the Middle
West area of Brazil, with a total area of 340,086,698
km² [131,307,600 sq. mi.]. The State ranks 7th in
territorial area and borders the State of Tocantins
to the north, Minas Gerais and Mato Grosso do Sul
to the south, Bahia and Minas Gerais to the east
and Mato Grosso to the west. Goiás comprises of
246 municipalities.

Localização
Location

ESTADO DE GOIÁS
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Flores do Cerrado - Savannah Flower
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• Recursos Hídricos

O Estado de Goiás é a mais peculiar das
unidades federativas brasileiras quanto à
hidrografia. Privilegiadamente, nascem em Goiás
os rios formadores das três mais importantes ba-
cias hidrográficas do País:

• Bacia Amazônica - coleta todos os cursos
d'água que correm no sentido sul-norte. Nela des-
tacam-se os rios Araguaia e Tocantins.

• Bacia do São Francisco - é representada,
em Goiás, pelas cachoeiras dos rios Preto e Urucuia.

• Bacia do Paraná - o rio Paranaíba é seu
representante.

Embora o Estado seja rico em cursos d'água,
a navegabilidade em Goiás é incipiente. Destaca-
se um trecho do rio Paranaíba de onde saem as
cargas para o sul do País através do Porto de
São Simão. Há projetos em curso para a
navegabilidade do rio Araguaia.

• Water Resources

As to hydrography, Goiás is the most pe-
culiar state of the Brazilian Federation. All the
rivers forming the three most important
hydrographic basins of the Country are springing
in Goiás:

• Amazon Basin - gathers all the rivers
running northerly from the south, chiefly the Ara-
guaia and the Tocantins Rivers.

• São Francisco Basin - through the
waterfalls of the Preto and Urucuai Rivers.

• Paraná Basin - from the Paranaíba River.
Although very well supplied with waterways,
navigability is still only incipient in Goiás. Part of
the Paranaíba River can be used for shipment to
the south, through the harbor of São Simão. There
are some projects to allow navigation on the Ara-
guaia River.

Rio Araguaia - Araguaia River
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Bacias Hidrográficas, principais rios e lagos
Hydrographic Basins, main rivers and lakes

GOIÁS, 2004
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Goiás é privilegiado também em lagos for-
mados pelo represamento para a construção de
hidrelétricas.  No Rio Paranaíba foram formados
quatro lagos:

• Lago Azul - formado pela represa de
Emborcação e localizado no município de Três
Ranchos, o lago possui área de 444 km² e profun-
didade de até 180m.

• Lago das Brisas - formado pela represa de
Itumbiara e pelo encontro dos rios Corumbá e
Paranaíba, localizado predominantemente no
município de Buriti Alegre o lago possui em torno
de 778 km².  O mar dos goianos chega a atingir
150 metros de profundidade e 50 km de largura.

• Lago de Cachoeira Dourada - Formado
pela barragem do mesmo nome, o lago possui 65
km² e localiza-se predominantemente no municí-
pio de Cachoeira Dourada.

• Lago de São Simão - Formado pela re-
presa de São Simão, o lago banha predominan-
temente os municípios de São Simão e
Paranaiguara e possui área de 722 km².

• Lago de Serra da Mesa - O lago artificial
da Usina Hidrelétrica de Serra da Mesa é o quinto
maior do Brasil em área alagada, 1.758 km² e o
primeiro em volume d'água, 54 bilhões de m³. Para
a formação do lago-reservatório foram necessári-
as terras de nove municípios do norte do Estado
de Goiás.

• Lago de Cana Brava - formado pelo
represamento do Rio Tocantins, localizado nos
municípios de Minaçu e Cavalcante, o lago pos-
sui área de 139 km².

• Lago de Corumbá - Formado pelo represa-
mento do rio Corumbá, o lago banha os municípi-
os de Caldas Novas, Ipameri e Corumbaíba e
possui área de 65 km².

Goiás has also many lakes formed by
damming up rivers for hydroelectric power plants.
Four such lakes have been dammed on the Para-
naíba River:

• Lago Azul [Blue Lake] - formed by the
Emborcação dam and located at Três Ranchos
Municipality, it extends for over 444 km² [171 sq.
mi.] with a depth of up to 180 m [197 ft].

• Lago das Brisas [Breezes Lake] - formed by
the Itumbiara dam and the confluence of the Corumbá
and the Paranaíba Rivers, it is mainly located at Buriti
Alegre Municipality and extends over approximately
778 km² [300 sq. mi.]. The so-called "Goiás Sea" is
about 150 m deep [164 ft] and 50 km wide [31 mi.].

• Lago de Cachoeira Dourada [Golden
Falls Lake] - formed by the dam of the same name,
the lake extends over 65 km² [25 sq. mi.] and is
mainly located at Cachoeira Dourada Municipality.

• Lago de São Simão - formed by the São
Simão dam, this lake extends over 722 km² [279
sq. mi.], mainly in the São Simão and Paranaiguara
Counties.

• Lago de Serra da Mesa - In Brazil, the
artificial lake of the Serra da Mesa Power Plant
ranks 5th regarding flooded area, extending over
1,758 km² [679 sq. mi.], and 1st in water volume
with 54 billion of m³. Nine counties in the north of
the State of Goiás have been submerged to form
the dam lake.

• Lago de Cana Brava - formed by a dam
on the Tocantins River, it is located in Minaçu and
Cavalcante Counties and extends over 139 km²
[54 sq. mi.].

• Lago de Corumbá - formed by a dam on
the Corumbá River, it waters Caldas Novas, Ipameri
and Corimbaíba Counties and extends over 65 km²
[25 sq. mi.].

Lago de Serra da Mesa / Lake Serra da Mesa
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• Solos

Os solos dominantes no Estado de
Goiás são os latossolos, os quais apresentam
fertilidade natural baixa e média. Os podzólicos
vermelho-amarelos, terra roxa estruturada,
brunizém avermelhado e latossolo roxo  são os
solos de alta fertilidade do Estado, estando con-
centrados no mato grosso de Goiás e nas regi-
ões sul e sudoeste.

• Soils

The dominant soils in the State of
Goiás are made of laterite, having low to
medium natural fertility. The red-yellow
podzolic soils, structured purple ground,
reddish brunizem and purple laterite, are the
most fer tile soils in the State, mainly
concentrated in the mato grosso of Goiás and
in the southern and southwestern regions

Solos
Soils

GOIÁS, 2004

Estimativa

em ha

Estimated
Area (in ha)

• Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico
Terra Roxa Estruturada
Latossolo Roxo Brunizem  Avermelhado

• Red-yellow eutrophic Podzolic

Structured Purple ground

Reddish LateritePurple Brunizem

• Latossolo Amarelo
Latossolo Vermelho-Amarelo
Latossolo Vermelho-Escuro
Podzólico Vermelho-Amarelo

• Yellow Laterite

Red-yellow Laterite

Dark red Laterite

Red-yellow Podzolic

• Solo Concrecionário Indiscriminado
Cambissolo

• Indiscriminate Concretionary Soil

Cambisoil

• Laterita Hidromórfica
Solos Hidromórficos

• Hydromorphic Laterite

Hydromorphic Soils

• Areias Quartzosas
Areias Quartzosas Hidromórficas
Solos Litólicos

• Quartzose Sands

Hydromorphic Quartzose

SandsLithosols

Plano ou Irregular /
Muito Alta
Level or Irregular /

Very High

Plano/Baixa a
Média
Level / Low to

Medium

Variável/Baixa
Variable / Low

Plano ou Abaciado/
Média
Plane or Basined /

Medium

Plano e Irregular/Bai-
xa e Média
Plane and Irregular/

Low to Medium

Mato Grosso de
Goiás Regiões Sul e
Sudeste do Estado
Mato Grosso of

Goiás Southern and

Southeastern areas

of the State

Em todo o Estado
All over the State

Região Nordeste do
Estado
Northeastern Region

of the State

Vale do Araguaia e
de outros rios
Valley of the Araguaia

River and others

Região Norte e em
lugares esparsos no
Estado
Northern Region

and scattered places

all over the State

22

35

18

10

15

7.500.000

11.900.000

6.100.000

3.400.000

5.100.000

Solos / Soils
Relevo/

Fertilidade
Relief / Fertility

Local de
concentração

Main Area

%

Aprox.

%
Approx.

Fonte/Source: RADAM - BRASIL / METAGO
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• Relevo

O Estado é privilegiado quanto ao relevo.
As montanhas são pequenas, não impedindo sua
ocupação e muito menos prejudicando ou influ-
indo significativamente nas mudanças climáticas.

Às margens dos grandes rios, Araguaia e
Tocantins, predominam ligeiras ondulações que
se aplainam em grandes áreas de cerrados bas-
tante favoráveis à agricultura e à pecuária. A al-
titude variável acima dos 200 metros, a partir
das ribanceiras dos grandes cursos d'água, es-
pecialmente o Araguaia, permite aproveitamen-
to quase integral do solo.

Ao se afastar dos leitos, as elevações so-
bem até 1.300 metros nas regiões mais eleva-
das e chega a 1.700 metros no ponto mais alto
de Goiás, no Morro Alto, na Chapada dos Vea-
deiros. Não havendo, portanto, cadeias de mon-
tanhas impenetráveis, as dificuldades de ocu-
pação e exploração econômica também
inexistem e jamais chegaram a interferir de ma-
neira sensível na distribuição das chuvas ou nas
variações climáticas no restante do Estado.

• Relief

The State of Goiás is highly favored with
respect to the relief. Mountains are low, so it
doesn't restrain the land occupancy nor does it
get any expressive influence on the climate
changes.

The great rivers' banks, Araguaia and To-
cantins, exhibit small ondulations, flattening
to large areas of "cerrado", highly propitious to
agriculture and cattle breeding. From the
banks of the great waterways, the altitude above
200 meters allows for an almost thorough use
of the land.

Away from the rivers, the mountains rise
up to 1,300 meters in the higher areas, reaching
1,700 meters at the highest point of Goiás, at
the Morro Alto in the Chapada dos Veadeiros.
Since there is no inaccessible mountain range,
there is no major problem in occupying and
exploiting the land and there is no perceptible
interference in the rain distribution or the
climate variations in the rest of the State.

Vão do Paranã
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• Clima

No Estado de Goiás predomina o clima
tropical cuja característica mais marcante é a
presença de duas estações bem definidas: um
verão úmido e inverno seco. As temperaturas
médias variam entre 18º e 26º C, havendo uma
amplitude térmica significativa, considerando-se
o regime dominante nos planaltos elevados que
formam grande parte de Goiás. O índice
pluviométrico acontece entre os meses de se-
tembro a abril, oscila entre 1.200 a 2.500 mm,
ocorrendo chuvas mais concentradas no verão.

• Climate

The climate in the State of Goiás is
predominantly tropical, markedly consisting of
two well-defined seasons: a rainy summer and
a dry winter. Mean temperatures vary from 18º
to 26º C, with an expressive thermal amplitude
with respect to the prevailing regime in the high
plateaus, which form a great part of Goiás.
Rainfalls occur between September and April,
being more intense during the summer, with a
pluviometric index oscillating between 1,200
and 5,000 mm.
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• Vegetation

Except for a small area overgrown with
tropical forest and known as the Mato Grosso
of Goiás, most of Goiás territory exhibits the
typical sparse "cerrado" vegetation, with
tortuous trees and shrubs, having a thick bark,
hairy leaves and very deep roots. The "cerrado"
covers almost 70% of Goiás territory.

After the Amazon rain forest, the "cer-
rado" is the second largest Brazilian and South
American biome, concentrating over 1/3 of the
national biodiversity and 5% of the world's fau-
na and flora. The "cerrado" flora is considered
the world's richest savanna; approximately
between 4 and 7 thousand species are living
in this region.

Vegetação típica do cerrado

• Vegetação

Salvo pequena área onde domina a flo-
resta tropical, conhecida como Mato Grosso de
Goiás, a maior parte do território do Estado de
Goiás apresenta o tipo de vegetação escassa do
cerrado, com árvores e arbustos de galhos tor-
tuosos, cascas grossas, folhas cobertas por pê-
los e raízes muito profundas. O cerrado cobre
em torno de 70% do território goiano.

O cerrado é o segundo maior bioma bra-
sileiro e da América do Sul, depois da Amazô-
nia, e concentra nada menos que 1/3 da
biodiversidade nacional e 5% da flora e da fau-
na mundiais. A flora do cerrado é considerada a
mais rica savana do mundo, e estima-se que
entre 4 a 7mil espécies habitam essa região.



SEPLAN
SEPIN 17

Until the end of the 60's, the soils of the
Middle West "cerrado" were considered
unsuitable for agriculture. As a matter of fact,
the proportion of purple laterite and of
structured purple ground is very small, a little
over 5%. Nonetheless, scientific research
transformed these laterite soils - 90 million ha
[34,75 million sq. mi.] - into the most
appropriate area for grain cultivation: fertile
soils are deep, well-drained, with less than 3%
declivity. Those are privileged areas for grain
agriculture expansion since they are adequate
for mechanization.

Goiás projection on the Brazilian farming
context is especially due to the technology
control on the "cerrado" ecosystem. Using an
appropriate soil amendment, the State
agriculture managed to insert the "cerrado"
fields into the productive process and, by so
doing, to take a leap toward development, as
we are going to see in this document.

Os solos do cerrado do Centro-Oeste fo-
ram considerados, até o final dos anos sessenta,
impróprios à agricultura. De fato, é mínima a pro-
porção de latossolo roxo e de terra roxa estrutu-
rada: pouco mais de 5% do total. A pesquisa ci-
entífica, entretanto, tornou os latossolos - que no
Centro-Oeste ocupam 90 milhões de hectares -
a área mais propícia para as culturas de grãos:
os solos são profundos, bem drenados, com in-
clinações normalmente menores que 3%. São
áreas privilegiadas de expansão da agricultura
especializada em grãos, pela facilidade que ofe-
recem à mecanização.

A projeção de Goiás no cenário agro-
pecuário do Brasil deve-se particularmente ao do-
mínio tecnológico do ecossistema dos cerrados.
Com a adequada correção do solo e a conse-
qüente inserção dos campos de cerrado no pro-
cesso produtivo, a agricultura no Estado deu um
salto rumo ao desenvolvimento, conforme será
visto neste documento.
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• Utilização das Terras

Utilização das terras - 1995/1996
Use of the land

ESTADO DE GOIÁS

Participação  (%)
Area (%)

  Área total (ha) / Total area (ha) 27.472.648
Lavoura permanente 55.787 0,20
Permanent Farming
Lavoura temporária 2.119.066 7,71
Temporary Farming
Lavoura em descanso 257.641 0,94
Resting Farming
Pastagem natural 5.137.285 18,70
Natural Pastureland

     Pastagens plantadas 14.267.411 51,93
Planted Pastureland

     Matas naturais 3.774.654 13,74
Natural Forest

     Matas plantadas 72.652 0,26
Planted Forest

     Terras Produtivas não utilizadas 545.549 1,99
Unused Productive Land

     Outros 1.242.603 4,52
Others

Especificação
Item 1995 / 1996

Fonte/ Source: IBGE.

    • Use of the Land
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• Population

The State of Goiás has an estimated
population of 5,306,459 (in 2003), that is 3.0%
of the Brazilian population. It is the most
populated state in the Middle West Region,
with 43.08% of the inhabitants. Goiás
population is living mainly in cities, with an
urbanization rate of 89.27%. There are
4,737,079 inhabitants living in urban areas and
569,380 in rural areas. The present
demographic situation is reflecting the
phenomena that occurred in the State in the
70's, when there has been an exhaustion of the
rural area provoked mainly by the
mechanization of agriculture.

• População

O Estado de Goiás possui uma população
estimada em 5.306.459 habitantes (em 2003),
o que representa 3,0% da população brasileira.
É o Estado mais populoso da Região Centro-Oes-
te, com participação de 43,08%.  A população
de Goiás encontra-se predominantemente nas ci-
dades, cuja taxa de urbanização é de 89,27%.
São 4.737.079 habitantes vivendo nas áreas ur-
banas e 569.380 nas áreas rurais. Esse quadro
demográfico atual é reflexo dos fenômenos ocor-
ridos no Estado a partir da década de 70, em
que houve intenso esvaziamento da área rural
causado predominantemente pela mecanização
da agricultura.

População
Population

GOIÁS, Centro-Oeste e Brasil, 1991, 2000 e 2003

Brasil
Brazil

1991 4.018.903 9.427.601 146.825.475

2000 5.003.228 11.636.728 169.799.170

2003 (1) 5.306.459 12.317.271 176.871.437

Ano
Year

População (hab) / Population (inhabitants)

Goiás
Goiás

Centro-Oeste
Middle West

Fonte/Source: IBGE.
(1) Estimativa / Estimated

Obs.: Na década de 80, o Estado de Goiás perdeu parte de seu  território para a criação do Estado do Tocantins.
Note: in the 80's, the State of Goiás lost part of its territory when the State of Tocantins was created

Goiás population has been growing above
the national average (2.34% and 1.56%,
respectively). This high growing rate is a
consequence of the migratory movements,
formerly directing to São Paulo, impelled by
persistent regional differences. In recent
years, although in smaller number, these
migrants have been coming to the cities
surrounding the Federal District and to the city
of Goiânia, attracted by better job, business
and life opportunities in the Planalto Central.
Most of these migrants come from the states
of Bahia, Pará, São Paulo and Tocantins.

A população de Goiás tem crescido acima
da média nacional: 2,34% e 1,56%, respectiva-
mente.  Esse elevado crescimento é fruto de cor-
rentes migratórias que, no passado, se dirigia a
São Paulo, impulsionadas por desequilíbrios regi-
onais persistentes no Brasil e, em períodos mais
recentes, ainda que em número menor, têm se
direcionado às cidades do Entorno do Distrito
Federal e Goiânia, capital do Estado de Goiás,
atraídas por melhores expectativas de negócios,
de trabalho e de vida no Planalto Central. Grande
parte desses migrantes é proveniente principal-
mente da Bahia, Pará, São Paulo e Tocantins.
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    Taxa média geométrica de crescimento anual
Average geometric rate of annual growth

GOIÁS, Centro-Oeste e Brasil

1970 / 1980                  2,77                      4,05                       2,48
1980 / 1991                  0,37                      2,04                       1,93
1991 / 1996                  2,36                      2,18                       1,36
1996 / 2000                  2,60                      2,60                       1,97
1991 / 2003 2,34 2,25 1,56

Período
Period Brasil

Brazil

Taxa média geométrica de crescimento anual (%)
Average geometric rate of annual growth (%)

Goiás
Goiás

Centro-Oeste
Middle West

Fonte/Source: IBGE

1991 4.018.903 3.247.676 771.227 80,81 11,78

2000 5.003.228 4.396.645 606.583 87,88 14,71

2003(1) 5.306.459 4.737.079 569.380 89,27 15,60

Ano
Year Urbana

Urban

População, situação do domicílio, taxa de urbanização e densidade demográfica
Population, type of residence, urbanization rate and demographic density

GOIÁS, 1991, 2000 e 2003

Rural
Rural

População total
(hab)

Total Population
(inhab.)

Situação do domicílio
Type of residence

Taxa de
Urbanização
Urbanization

Rate (%)

Densidade
demográfica

(hab/km²)
Demographic

Density
(inhab./km²)

Fonte/Source: IBGE
(1) Estimado / Estimated

Mulher / Woman

1991 4.018.903 2.015.505 2.003.398

2000 5.003.228 2.492.438 2.510.790

2002 (1) 5.233.574 2.589.478 2.664.096

Ano
Year

Sexo / Gender

Homem / Man

População residente por sexo
Resident population as per gender

GOIÁS, 1991, 2000 e 2002

População total (hab)
Total population (inhab.)

Fonte/Source: IBGE
(1) PNAD.
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População residente por sexo e grupo de idade
Resident population as per gender and age group

GOIÁS, 2000

Total 5.003.228 2.492.438 2.510.790

0 a 4 anos / 0 a 4 years 482.645 246.181 236.464

5 a 14 anos / 5 a 14 years 984.100 500.849 483.251

15 a 39 anos / 15 a 39 years 2.271.223 1.120.590 1.150.633

40 a 64 anos / 40 a 64 years 1.031.351 510.915 520.436

65 anos ou mais / 65 years and over 233.909 113.903 120.006

Faixa etária
Age Group

Homens
Men

Total
Total

Fonte/Source: IBGE

A densidade populacional no Estado é de
15,60 habitantes por quilômetro quadrado. A
distribuição populacional por sexo apresenta-se
com 50,52% de mulheres e 49,48% de homens,
relação bastante equilibrada. Já a distribuição
populacional por faixas etárias pode ser verificada
nas seguintes estatísticas:

The state demographic density is 15.60
inhabitants per square kilometer. As per gender,
the women density is 50.52% and the men
density is 49.48%, a well-balanced distribution.
The population distribution as per age group is
shown in the following table:

With respect to the age groups, one can
see that 29% of the population is under 14
years, while 40% is ranging between 15 and 39
years. They form an expressive potential labor
force, i.e. Goiás owes a great potential of
Economically Active Population, with respect
to the distribution of age groups, since it is
predominantly composed of young people.

The State’s most populous city is its ca-
pital Goiânia, with 1,146,106 inhabitants,
representing more than 22% of the state
population. The second most populated city is
Aparecida de Goiás with 385,037 inhabitants.
The twenty most populated counties represent
61.23% of the state population, as shown in
the table below. Goiás population is very
heterogeneous: most of the population is
concentrated in the Entorno of Brasilia and in
the Goiânia metropolitan area. Vast areas are
almost empty or having a very low demographic
density. Most of the counties in the countryside
have a small population living on farming
activities.

Em termos de faixa etária, constata-se que
29% da população têm menos de 14 anos de
idade, enquanto que 40% têm idade entre 15 e
39 anos. Constituem, assim, expressiva força de
trabalho potencial. Ou seja, Goiás tem uma Po-
pulação Economicamente Ativa potencialmente
admirável quanto à faixa etária, pois é formada
predominantemente de jovens.

A cidade mais populosa do Estado é sua
capital - Goiânia - que possui 1.146.106 de habi-
tantes, o que representa 22% da população do
Estado. O segundo município mais populoso é
Aparecida de Goiânia com 385.037 habitantes.
Os vinte maiores municípios goianos em número
de habitantes representam 61,23% da popula-
ção do Estado, conforme mostra a tabela. Goiás
constitui um território ocupado de forma hetero-
gênea. A grande maioria de sua população con-
centra-se no Entorno de Brasília e na Região
Metropolitana de Goiânia.  Existem extensas áre-
as praticamente vazias ou com densidade
demográfica muito baixa. A maioria dos municípi-
os do interior do Estado abriga populações peque-
nas, voltadas para atividades agropecuárias.

Mulheres
Women
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Municípios
Municipalities

Estimativa
Estimated

 2003

Clas.
Rank.

Ranking dos vinte maiores municípios em população
Ranking of the twenty most populated municipalities

GOIÁS, 2003

Goiânia 1.146.106 1º
Aparecida de Goiânia 385.037 2º
Anápolis 298.155 3º
Luziânia 160.330 4º
Águas Lindas de Goiás 132.076 5º
Rio Verde 124.753 6º
Valparaíso de Goiás 106.970 7º
Trindade 90.199 8º
Formosa 84.353 9º
Planaltina 84.043 10º
Novo Gama 83.575 11º
Itumbiara 83.541 12º

Jataí 79.398 13º
Catalão 67.446 14º
Santo Antônio do Descoberto 63.191 15º
Senador Canedo 62.100 16º
Caldas Novas 57.516 17º
Goianésia 50.893 18º
Inhumas 45.600 19º
Cidade Ocidental 43.879 20º

Total 3.249.161
Total Estado / Total State 5.306.459
Participação (%) / Share (%) 61,23

Municípios
Municipalities

Estimativa
Estimated

 2003

Clas.
Rank.

Fonte/Source: IBGE

Eixo Goiânia-Brasília: 5,06
milhões de habitantes.
Terceiro maior eixo de de-
senvolvimento do Brasil.
Equivalente à população
da Dinamarca (5,3 milhões
de habitantes em 2003).
Axis Goiânia-Brasília:
5.06 million inhabitants.
One of the three biggest
axis of development in
Brasil. Equivalent to the
population of Denmark.

Goiânia: 1,14 milhão de
habitantes
Goiânia: 1.14 million
inhabitants
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• Goiânia - A Capital do Estado

Situada no coração do Brasil, Goiânia,
a capital do Estado de Goiás, fica próxima
da Capital Federal, Brasília, e praticamente
eqüidistante de todos os outros estados bra-
sileiros.

Cidade planejada, Goiânia, fundada em
1933, foi dimensionada para uma população de
50.000 habitantes. Atualmente, aos 70 anos, é
o núcleo polarizador da Região Metropolitana de
Goiânia, um aglomerado de 11 municípios, com
população total de 1,7 milhão de habitantes.

Nove meses de sol por ano, centenas de
praças floridas, ruas arborizadas, limpas e bem
iluminadas, assim a jovem capital do Estado de
Goiás foi eleita pela Revista Exame como uma
das onze melhores cidades para se viver no Bra-
sil. A Revista Você S.A. coloca a capital na sétima
posição entre as melhores cidades para se cons-
truir uma carreira profissional.

• Goiânia - The State Capital

Situated in the heart of Brazil, the State
capital Goiânia is close to the Federal Capital
Brasilia and practically equidistant from all
other Brazilian states.

Founded in 1933, Goiânia is a planned
city that was originally designed for a population
of 50,000 inhabitants. Nowadays, 70 years
later, it stands out as the polarizing center of
the Goiânia Metropolitan Region, a cluster of
11 municipalities with a total population of 1.7
million inhabitants.

Because of its nine months of sunny
weather, hundreds of blossomy squares, clean
illuminated wooded streets, the young capi-
tal has been elected by Exame Magazine one
of the eleven best Brazilian cities to live in.
Você S.A. Magazine ranks Goiânia as the
seventh best city to build up a successful
professional career.

Vista aérea de Goiânia
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Goiânia está entre as melhores cidades do
País para negócios, sendo destaque da Região
Centro-Oeste devido à qualidade de vida de sua
população, refletida nos baixos índices de mor-
talidade infantil, número de leitos hospitalares e
escolaridade acima da média nacional. Sua lo-
calização geográfica é apontada como vanta-
gem por facilitar os deslocamentos e beneficiar
os negócios nos segmentos de atacado e distri-
buição.

Goiânia sedia o terceiro maior pólo de
moda do Brasil (pronta entrega), com cerca de
2,2 mil empresas de confecções. A Capital é
apontada como cidade de baixos custos para a
realização de congressos e seminários, além de
contar com rede hoteleira em ampliação, res-
taurantes, cinemas e outras opções de lazer.

 Como Goiás vem se consolidando como
grande produtor de carnes e de produtos agrí-
colas, Goiânia também vem recebendo investi-
mentos nesse setor e se tornando um dos gran-
des centros de abastecimento do País e o seu
comércio de insumos é o mais representativo
da região Centro-Oeste.

Alguns ramos do setor de serviços em Goi-
ânia são altamente capitalizados como: serviços
bancários, hospitalares, hotelaria, comunicações,
educação (nível universitário), entre outros.  O
setor médico-hospitalar desenvolveu-se em Goi-
ânia, expressivamente, conquistando avanços
tecnológicos em algumas especialidades como
a oftalmologia, em que tem expressão nacional.

Goiânia is one of the country's best cities
for business, specially in the Middle West, due
to the quality of life it offers to its people,
reflected in its low infant mortality rate, its
many hospital beds and its education system,
well above the national average figures. Its cen-
tral geographic location is also pointed out as
an advantage for facilitating travelling,
particularly for the wholesale and distribution
business.

Goiânia is also the third most important
fashion center (ready-to-wear), with
approximately 2,200 clothing manufactures.
The capital is also known as a low-cost choice
for congresses and seminars, with its large
number of hotels, restaurants, movie theaters
and other leisure options.

Goiás is becoming a big producer of meat
and agriculture products and, as a consequence,
Goiânia is getting many investments in this sector
and, in turn, becoming one of the country's
largest supply centers. Raw materials supply
business is the most expressive of the Middle
West.

Some business lines in the services sector
are highly capitalized in Goiânia, like banking
services, hospitals, hotels, communication,
education (college level), among others. Medical
and hospital business has experienced an
expressive boom, with new technologic progress
in some medical specialties like ophthalmology,
of nationwide reputation.
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2 - Produto Interno
     Bruto - PIB

Gross Domestic
Product - GDP
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Produto Interno Bruto - PIB
Gross Domestic Product -  GDP

GOIÁS, 1995 - 2001

Produto Interno Bruto - PIB
Gross Domestic Product -  GDP

GOIÁS, 1998 - 2002

Produto Interno Bruto

Goiás é a 10ª economia brasileira, com
um PIB de R$ 25.048 milhões, que representa
2,09% do PIB brasileiro.

O PIB de Goiás cresceu em 2001 a uma
taxa de 4,32%, contra 1,31% registrado para o
país. Este expressivo resultado se deve, principal-
mente, à evolução das atividades de agropecuá-
ria, construção civil, comércio e comunicações.

A estrutura do PIB goiano mostra que o se-
tor de indústria participa com 35,03%, a Agrope-
cuária com 17,54% e Serviços com 47,44%.  Em
Goiás houve crescimento (em R$), da ordem de
2,40% do PIB per capita, passando de R$ 4.318
em 2000, para R$ 4.898 em 2001.

Gross Domestic Product - GDP

Goiás economy ranks 10th in Brazil, with
a GDP of US$ 10.66 billions, corresponding to
2.09% of Brazil's GDP.

Goiás GDP has increased by 4.32% in
2001, compared with 1.31% for Brazil. This
expressive result is mainly due to the
development of agriculture, civil construction,
trade and communication.

The structure of Goiás GDP shows that
35.03% come from the industry, 17.54% from
farming activities and 47.44% from services.
There has been an increase of 2.40% of the
GDP per capita in Goiás (in R$), from US$
2,084.57 in 2000 to US$ 2,360.33 in 2001.

1998 17.428 2,19 0,13 27,88 1,91
1999 17.920 3,17 0,79 28,57 1,84
2000 21.665 5,11 4,36 28,30 1,97
2001 25.048 4,32 1,31 29,03 2,09
2002 (1) 28.132 4,00 1,93 - 2,09

Ano
Year

PIB - Valores
Correntes

(R$ milhão)
GDP - Current

Values

Taxas de Crescimento (%)
Growth Rate (%)

Participação %
Share (%)

Goiás
Goiás

Brasil
Brazil

Goiás/
Centro Oeste
Goiás / Middle

West

 Goiás/
Brasil
Goiás/
Brazil

Fonte/Source: SEPLAN-GO
(1) Preliminar / Preliminary

1995 4,20 -0,84 2,43
1996 0,39 5,00 4,11
1997 8,61 7,29 3,41
1998 6,97 -0,97 2,50
1999 4,53 3,18 2,76
2000 7,27 6,89 3,50
2001 7,37 2,39 4,52

Serviços
Services

Fonte/Source: SEPLAN-GO

Ano
Year

Taxa de crescimento por setores / Growth Rate per activity

Agropecuária
Farming

Indústria
Industry
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Produto Interno Bruto per capita
Gross Domestic Product per capita

GOIÁS, 1998 - 2002

1998 3.611 5.518 0,17 -1,21
1999 3.641 5.800 1,17 -0,50
2000 4.318 6.473 3,10 2,99
2001 4.898 6.953 2,40 -0,01
2002 (1) 5.399 7.707 2,08 0,62

Fonte/Source: SEPLAN-GO
(1) Preliminar / Preliminary

Ano
Year Goiás

Goiás
Brasil
Brazil

PIB Per Capita (R$)
GDP per capita

Taxa de Crescimento (%)
Growth Rate (%)

Goiás
Goiás

Brasil
Brazil

Estrutura do PIB
Structure of the GDP

GOIÁS, 1990, 1995, 2000 e 2001

1990 100,00 14,49 24,75 60,76
1995 100,00 18,07 26,07 55,86
2000 100,00 17,19 32,49 50,32
2001 100,00 17,54 35,03 47,44

Fonte/Source: SEPLAN-GO

Ano
Year PIB

GDP
Agropecuária

Farming

Estrutura do PIB (%) / Structure of the GDP (%)

Indústria
Industry

Serviços
Services

Estrutura do Produto Interno Bruto - PIB
Structure of the GDP

GOIÁS, 2001
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Ranking dos 20 municípios com maior PIB
Ranking of the municipalities with higher GDP

GOIÁS, 2000

1º  Goiânia  6 271 140  28,95
2º  Anápolis  1 308 656  6,04
3º  Rio Verde   773 467  3,57
4º  Aparecida de Goiânia   723 083  3,34
5º  Catalão   601 423  2,78
6º  Itumbiara   562 386  2,60
7º  Jataí   546 042  2,52
8º  Luziânia   488 968  2,26
9º  Senador Canedo   341 547  1,58
10º  Minaçu   296 509  1,37
11º  Mineiros   226 358  1,04
12º  Trindade   223 389  1,03
13º  Caldas Novas   213 746  0,99
14º  Santa Helena de Goiás   213 005  0,98
15º  Cristalina   203 947  0,94
16º  Formosa   197 975  0,91
17º  Niquelândia   197 485  0,91
18º  Goiatuba   179 744  0,83
19º  Quirinópolis   177 756  0,82
20º  Inhumas   164 933  0,76

Fonte/Source: SEPLAN-GO

Ranking
Year

Município
Municipality

PIB (R$ mil)
GDP (R$ 1.000)

Participação (%)
Share (%)
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3 - Agropecuária

Agriculture
and cattle
raising
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• Agricultura

Nos anos noventa, com o papel crucial
da pesquisa agronômica, Goiás consolidou sua
posição de destaque nos agronegócios brasilei-
ros. Hoje, apesar da crescente industrialização
e da modernização da economia, a agricultura
continua sendo o carro chefe do desenvolvimen-
to de Goiás.  A produção goiana de grãos tem
crescido acima da brasileira.  Em 1995, era de
6,4 milhões de toneladas, com participação de
7,85% na produção nacional.  Já em 2003, foi
de 11,5 milhões, representando 9,14% da pro-
dução nacional.  Isso significa que Goiás saltou
do 6º lugar no ranking nacional em 1995 para o
4º em 2003.

• Agriculture

With the crucial role played by the
agronomic research in the 90's, Goiás strengthened
its prominent position in the Brazilian agribusiness.
Nowadays, in spite of the ever-growing
industrialization and modernization of the
economy, agriculture still plays a leading part
in Goiás development. The grain production of
Goiás has been steadily growing above the
Brazilian average. In 1995, the production was
6.4 million tons, i.e. 7.85% of the national
production. In 2003, it increased to 11.5 million
tons, representing 9.14% of the national
production. It means that Goiás jumped from
the 6th position in 1995 to the 4th position in
2003 in the Brazilian ranking.
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Produção dos principais produtos agrícolas
Production of the main agricultural products

GOIÁS, 1990, 1995, 2000, 2002, 2003

1990 59.754 307.770 20.370 118.960 1.848.350 1.258.440 8.740 920
1995 157.031 419.871 6.227 132.350 3.476.900 2.146.926 58.106 3.613
2000 254.476 294.629 5.877 200.415 3.659.475 4.092.934 287.502 8.509
2002 301.255 212.812 6.011 235.418 3.400.223 5.405.589 238.545 45.022
2003 (2) 305.187 244.131 10.746 289.172 3.632.636 6.319.213 638.387 65.647

Ano
Year

Produção (t) / Production (t)

Algodão
Herbáceo
(em caroço)
Cotton(in

seed)

Arroz
(em casca)

Rice(in
husk)

Café
(em côco)

(1)
Coffee

(in fruit) (1)

Feijão
Bean

Milho
Corn

Soja
Soybean

Sorgo
Sorghum

Trigo
Wheat

Fonte/Source: IBGE.
(1) Unidade de medida  da produção de café utilizada a partir do ano de 2002 é o grão beneficiado
      As from 2002, the measuring unit is the processed bean

(2) Preliminar / Preliminary

Produção dos principais produtos agrícolas
Production of the main agricultural products

GOIÁS, 1990, 1995, 2000, 2002, 2003

1990 16.440 9.130 113.000 6.896.320 46.602 219.600 95.870 320.400
1995 19.728 7.838 113.610 7.690.407 97.174 289.514 203.250 237.002
2000 48.599 10.206 149.306 10.042.959 117.933 251.892 174.035 712.448
2002 64.481 19.525 158.169 11.674.140 115.813 254.912 184.470 951.410
2003 (2) 52.190 24.272 159.984 12.907.592 110.219 258.699 179.120 1.016.788

Ano
Year

Produção (t) - Production (t)

Abacaxi
(1)

Pineapple
(1)

Alho
Garlic

Banana
Banana

Cana-de-
açúcar
Sugar
Cane

Laranja
Orange

Mandioca
Cassava

Melancia
Watermelon

Tomate
Tomato

Fonte/Source: IBGE.
(1) Em 1.000 frutos / 1,000 fruits

(2) Preliminar  / Preliminary
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SETOR AGRÍCOLA - Principais Pólos de Desenvolvimento
AGRICULTURE - Main Development Hubs

GOIÁS, 2004

Principais Pólos de Desenvolvimento Agrícola

Agriculture Main Development Hubs

Legenda / Legend:

Fonte/Source: IBGE.
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A produção goiana de grãos tem crescido acima da brasileira. Em 2003 foi
de 11,5 milhões, representando 9,14% da produção nacional e ocupando o
4º lugar no ranking. Os produtos que mais influenciaram o bom desempe-
nho da agricultura foram a soja, cana, milho, algodão e sorgo.
Grain production in Goiás has increased above the Brazilian national
average. In 2003, total production was 11.5 million, representing 9.14%
of the national production and occupying fouth place in the national
ranking. The products which most influenced the good agricultural
performace were soya, sugar cane, corn, cotton and sorghum.

A última safra de milho foi de 3,6 milhões de toneladas, com ótima produti-
vidade. É a segunda maior lavoura do Estado. Jataí é o maior produtor do
Estado, com 541 mil toneladas. Chapadão do Céu é o segundo, com 404 mil
toneladas.
The last corn harvest yielded 3.6 million tons, with excellent productivity.
It is the second most harvested crop in the State.  Jataí is the main
producer in the State, with 541,000 tons. Chapadão do Céu stands in
second place, with 404,000

A soja no ano de 2003 alcançou produção de 6,3 milhões de toneladas
garantindo a quarta colocação do Estado no Brasil. É o produto com maior
área plantada. Os maiores produtores de soja são Rio Verde, com produção
de 750 mil toneladas e Jataí, com 615 mil toneladas.
Soybean yield in 2003 was 6.3 million tons, assuring Goiás' place as the
4th biggest producer in Brazil.  It is the crop with the largest planted
area.  The biggest soya producers are Rio Verde, with a total of 750,000
tons and Jataí, with a total of 615,000 tons.

A cana-de-açúcar em 2003 apresentou produção de 12,9 milhões de tonela-
das. Os maiores produtores são Santa Helena de Goiás, com produção de 2,1
milhões e Goianésia com 1,2 milhão e Turvelândia com 1 milhão.
Suga cane production in 2003 was equivalent to 12.9 million tons.  The
main producers are Santa Helena de Goiás with a production of 2.1
million, Goianésia with 1.2 million and Turvelândia with 1 million.

Em volume de produção, o Estado ocupa o segundo lugar no ranking
nacional do Algodão, com produção de 305 mil toneladas. A produção de
algodão está distribuída principalmente nos municípios de Acreúna, 51
mil toneladas e Paraúna, com 42 mil toneladas.
In terms of production volume, the state occupies second place in the
national cotton production ranking, with 305,000 tons. The production
of cotton is concentrated mainly in the municipalities of Acreúna
(51,000 tons) and Paraúna (42,000) tons.
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Rendimento médio - principais produtos agrícolas
Average Yield - main agricultural products

GOIÁS, 1990, 1995, 2000, 2002, 2003

1990 1.685 1.039 1.167 658 2.116 1.294 1.615 1.643
1995 2.258 1.596 1.011 988 3.951 1.914 1.789 4.018
2000 2.631 1.960 1.474 1.785 4.357 2.745 1.635 1.236
2002 2.948 1.909 1.003 2.091 4.630 2.841 1.851 2.185
2003 (2) 3.072 2.125 1.524 2.098 5.073 2.903 2.699 3.952

Ano
Year

Rendimento médio (kg/ha) / Average yield (kg/ha)

Algodão
Herbáceo
(em caroço)
Cotton(in

seed)

Arroz
(em casca)

Rice(in
husk)

Café
(em côco)

(1)
Coffee

(in fruit) (1)

Feijão
Bean

Milho
Corn

Soja
Soybean

Sorgo
Sorghum

Trigo
Wheat

Fonte/Source: IBGE.
(1) Unidade de medida  da produção de café utilizada a partir do ano de 2002 é o grão beneficiado
      As from 2002, the measuring unit is the processed bean

(2) Preliminar / Preliminary

Rendimento médio - principais produtos agrícolas
Average Yield - main agricultural products

GOIÁS, 1990, 1995, 2000, 2002, 2003

1990 19.228 4.131 9.150 70.407 12.981 14.939 25.946 46.462
1995 19.887 5.566 10.095 73.593 15.821 15.419 25.489 50.935
2000 21.057 6.645 11.639 72.382 17.844 14.856 28.437 69.875
2002 25.537 10.227 12.085 80.473 19.124 14.898 27.060 76.040
2003 (2) 26.069 10.143 12.231 78.294 18.428 14.467 27.443 77.070

Ano
Year

Rendimento médio (kg/ha) / Average yield (kg/ha)

Abacaxi
(1)

Pineapple
(1)

Alho
Garlic

Banana
Banana

Cana-de-
açúcar
Sugar
Cane

Laranja
Orange

Mandioca
Cassava

Melancia
Watermelon

Tomate
Tomato

Fonte/Source: IBGE.
(1) Em 1.000 frutos / 1,000 fruits

(2) Preliminar  / Preliminary

Produção de Grãos
Production of Grain

GOIÁS, Brasil, 1990, 1995, 2000, 2002, 2003

1990 3.623.304 54.548.088 7º 6,65
1995 6.401.024 81.533.319 6º 7,85
2000 8.803.817 87.446.549 4º 10,07
2002 9.844.875 99.795.631 4º 9,86
2003 (1) 11.505.119 125.868.207 4º 9,14

Ano
Year

Goiás (t)
Goiás (t)

Brasil (t)
Brazil (t)

Posição
Goiás/Brasil

Ranking
Goiás / Brazil

Participação
Goiás/Brasil (%)

Share
Goiás / Brazil (%)

Fonte/Source: IBGE.
(1)  Preliminar  / Preliminary
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Produção de Grãos
Production of Grain

GOIÁS, Centro-Oeste e Brasil, 2000, 2003

Total 8.803.817 11.505.119 26.366.681 38.135.064 87.446.549 125.868.207
Algodão Arbóreo - - - - 7.885 2.424
Cotton
Algodão Herbáceo (caroço) 254.476 305.187 1.385.152 1.579.396 2.002.468 2.229.693
Cotton
Arroz (casca) 294.629 244.131 2.374.964 1.738.677 11.089.788 10.319.925
Rice (husk)
Aveia - - - - 192.979 415.025
Oat
Café (côco) (2) 5.877 10.746 31.689 48.286 3.777.848 1.996.847
Coffee (fruit) (2)
Centeio - - - - 6.791 3.628
Rye
Cevada - - - - 275.068 336.054
Barley
Feijão 200.415 289.172 267.167 409.190 3.038.238 3.309.900
Bean
Milho 3.659.475 3.632.636 6.289.384 9.750.550 31.879.392 47.988.000
Corn
Soja 4.092.934 6.319.213 15.446.456 23.248.999 32.734.958 51.482.344
Soybean
Sorgo 287.502 638.387 528.648 1.126.635 779.608 1.754.971
Sorghum
Trigo 8.509 65.647 43.221 233.331 1.661.526 6.029.396
Wheat

Produto

Goiás
Goiás

Centro-Oeste
Middle West

Brasil
Brazil

2000 2003 (1) 2000 20002003 (1) 2003 (1)

Fonte/Source: IBGE.
(1) Preliminar  / Preliminary

(2) Unidade de medida da produção de café utilizada a partir do ano 2002 é o grão beneficiado
      As from 2002, the measuring unit is the processed bean
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– Soja

A cultura da soja em Goiás, no ano de
2003, apresentou uma produção de 6,3 milhões
de toneladas garantindo ao Estado a 4ª coloca-
ção de produtor nacional. A área colhida foi de
2,2 milhão de hectares ante 1,3 milhão de hec-
tares em 1999, registrando crescimento de
69,2%. A soja representa 55% da produção
goiana de grãos, sendo grande a sua represen-
tatividade na agropecuária.

Goiás processa cerca de 30% do que co-
lhe. As principais indústrias de processamento de
soja são: Caramuru Alimentos, Comigo, Coimbra e
Granol. Aproximadamente 70% da soja produzi-
da no Estado são vendidos in natura, sem agregar
valores. Uma parte vai para esmagadoras de soja
do país e outra parte é exportada.

A soja é responsável por quase 60% das
exportações goianas. Em 2003 as estatísticas
apresentaram a seguinte movimentação do com-
plexo soja: grãos de soja (474,0 milhões de dó-
lares - 43%), bagaço e outros resíduos de soja
(181,4 milhões de dólares - 16%) .

– Soybean

In 2003, about 6.3 million tons of
soybean have been produced in Goiás, so that
the State was the 4th biggest national producer
of soybean. Harvested area was 2.2 million hec-
tares, an increase of 69.2% when compared to
1.3 million hectares in 1999. Soybean
represents 55% of Goiás grain production, one
of the top cultivation in the state.

About 30% are processed in Goiás. Main
processing companies are Caramuru Alimen-
tos, Comigo, Coimbra and Granol.
Approximately 70% of the soybean produced
in Goiás are sold in natura, without any kind of
processing. Part is sold to other Brazilian
refineries and the rest is exported.

Soybean represents close to 60% of Goi-
ás exports. In 2003, the figures of the soybean
production were as follows: soybean seeds, US$
474.0 million - 43%, bagasse and other soybean
residues, US$ 181.4 million - 16%.
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Produção de Soja
Soybean Production

GOIÁS, 2003

Principais Municípios Produtores de Soja
Main Soybean Producing Municipalities

Produção: 2003 / Production: 2003
(em toneladas / in tons)

Fonte/Source: IBGE.
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– Cana-de-açúcar

A produção de cana-de-açúcar em 2003
foi de 12,9 milhões de toneladas, contra 9,2 mi-
lhões em 1999, tendo uma variação positiva de
40,2%.  A cana-de-açúcar em Goiás vem regis-
trando, nos últimos anos, incrementos na sua
área colhida devido às exportações de açúcar
para outros países e à produção de álcool para
uso automotivo. A produtividade tem aumenta-
do: em 2000 o rendimento médio foi de 72,3 t/
ha e para o ano de 2003 os resultados foram de
78,3 t/ha.

Para o ano de 2004 há previsão de cres-
cimento da produção, devendo gerar mais de
640 milhões de litros de álcool e 13,3 milhões
de sacas de açúcar. Da cana-de-açúcar colhida
em Goiás, 53,4% destinam-se à produção de
álcool e 46,6% à produção de açúcar. Goiás já é
considerado o quinto produtor nacional de ál-
cool, o 6º de açúcar e o 7º de cana-de-açúcar
com 3,1% da produção nacional.

– Sugar-cane

In 2003, the sugar-cane production
reached about 12.9 million tons, an increase
of 40.2% over 9.2 million tons in 1999. In the
last years, the planted area for sugar-cane
cultivation in Goiás has experienced a
continuous growth due to sugar exportation and
to alcohol production for car engines.
Productivity has also been growing: in 2003,
average yield was 78.3 t/ha compared with 72.3
t/ha obtained in 2000.

For 2004, sugar-cane crop is expected
to produce over 640 million liters of alcohol
and 13.3 million sacks of sugar. From the su-
gar-cane harvested in Goiás, 53.4% are for
alcohol production and 46.6% for sugar.
Nowadays, Goiás is the 5th largest national
alcohol producer, the 6th sugar producer and
the 7th sugar-cane producer, with 3.1% of the
total production in Brazil.
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Produção de Cana-de-açúcar - Usinas de Açúcar e Álcool
Sugar Cane Production - Sugar and Alcohol Mills

GOIÁS, 2003

Principais Municípios Produtores de Cana-de-açúcar
Main Sugar Cane Producing Municipalities

Produção: 2003 / Production: 2003
(em toneladas / in tons)

Fonte/Source: IBGE.
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– Milho

A produção de milho em Goiás destaca-
se em 6ª posição em relação à nacional, sendo
a 2ª maior área plantada no Estado, perdendo
apenas para a soja. No ano de 2003 houve
acréscimo de 6,4% em relação a 1999, com
produção de 3,4 milhões de toneladas e sua área
colhida decresceu em 10,7% no mesmo perío-
do. Em contrapartida, nota-se um aumento cres-
cente de produtividade desta cultura em Goiás.
Enquanto que a média nacional é de 3,69 t/ha,
no Estado registra-se 5,07 t/ha. Esse resultado
é fruto de investimento em pesquisa, tecnologia
de ponta e sementes altamente selecionadas e
a crescente demanda da agroindústria
processadora de carnes de aves e suínos, gran-
de consumidora do grão para ração. Estatísticas
apontam que Goiás consome 40% de sua pro-
dução. Outra parte é consumida pelos Estados
do Nordeste e uma pequena parte é exportada.

O milho é a segunda cultura em valor bru-
to da produção em Goiás. Considerando as duas
safras, foram cultivados 716 mil hectares, em
2004, com produção avaliada em 3,63 milhões
de toneladas. Na produção de grãos e oleagino-
sas o milho corresponde a 32 %.

– Corn

Corn production in Goiás is 6th in the
national ranking, being the 2nd largest planted
area in the state, right after soybean. In 2003,
3.4 million tons have been produced, an
increase of 6.4% with respect to 1999, while
the planted area decreased 10.7% over the
same period of time. On the other hand, there
has been a continuous gain of productivity in
Goiás: while the national average yield is 3.69
t/ha, Goiás productivity reaches 5.07 t/ha. This
is the result of heavy investment in research,
leading edge technology, highly selected seeds
and the ever growing demand from the poultry
and pork processing industry, one of the biggest
corn consumer for animal feed. About 40% of
Goiás production are consumed in the state;
the rest is sold to the northeastern region and
a small part is exported.

Goiás corn production ranks 2nd in gross
value. Summing up both crops, production is
expected to reach 3.63 million tons in 2004,
from a cultivated area of 716.000 hectares,
representing 32% of the total production of
grain and oil-seeds.



SEPLAN
SEPIN 41

Produção de Milho
Corn Production

GOIÁS, 2003

Principais Municípios Produtores de Milho
Corn Producing Municipalities

Produção: 2003 / Production: 2003
(em toneladas / in tons)

Fonte/Source: IBGE.
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– Algodão

Em volume de produção, o Estado ocupa
o 2º lugar no ranking nacional do Algodão.  Com
uma produção de 305 mil toneladas em 2003,
portanto 20% maior que a registrada no ano de
2000, Goiás produz em torno de 14% do algo-
dão brasileiro. Atualmente de ótima qualidade, o
algodão goiano tem sido amplamente estimulado
pelo Governo de Goiás. Para tanto, a criação do
Fialgo (Fundo de Incentivo à Cultura do Algodão
em Goiás) foi fundamental para a melhoria quan-
titativa e qualitativa do produto. Os recursos são
aplicados em pesquisas para geração de novas
variedades, manejo e controle da cultura.

Com esse estímulo, a cultura de algodão
no cerrado do sudoeste goiano está alcançando
produtividade de até 300 arrobas por hectare.

A produção do algodão está distribuída prin-
cipalmente nos municípios do Vale do Rio dos
Bois, ocupando área de 117.470 hectares.

Sem indústrias expressivas no setor de fia-
ção e tecelagem - o elo mais frágil da cadeia produ-
tiva do algodão no Estado - a produção goiana mo-
vimenta 32 algodoeiras, unidades de beneficiamento
que separam a pluma do caroço, deixando o pro-
duto pronto para a comercialização.

– Cotton

In Brazil, Goiás ranks 2nd in volume of
cotton production. In 2003, 305,000 tons have
been produced in Goiás, an increase of 20%
when compared to 2000, representing about
14% of the national production. Goiás cotton
is of very high quality and by creating the Fialgo
(Incentive Fund for the Cultivation of Cotton in
Goiás), the State Government has heavily
invested in research to better the cotton quality.
This resulted in new varieties of cotton and new
techniques for handling and controlling its
cultivation.

With this incentive, cotton cultivation in
the "cerrado" of Goiás reaches a productivity of
300 arrobas per hectare, mainly in the valley
Rio dos Bois, region of the state, with a total
area of 117,470 hectares.

The weakest link in the production chain
of cotton is the lack of an expressive textile
industry for spinning and weaving cotton in Goi-
ás. There are only 32 machines to separate the
hairs from the seeds, producing cotton balls
ready to be sold to spinning-mills.
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Produção de Algodão
Cotton Production

GOIÁS, 2003

Principais Municípios Produtores de Algodão
Cotton Producing Municipalities
Produção: 2003 / Production: 2003

(em toneladas / in tons)

Fonte/Source: IBGE.
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– Trigo

Em 2003 a safra brasileira de trigo atin-
giu 5,9 milhões de toneladas, superior em 101%
à produção de 2002. A continuar nesse pata-
mar de crescimento, o Brasil coloca-se no ca-
minho de se tornar auto-suficiente na produção
de trigo. O consumo do País gira em torno de 10
milhões de toneladas.

As maiores possibilidades de ampliação
do cultivo no País estão no Centro-Oeste. Dessa
forma, Goiás surge como importante referência,
a contar pelos resultados expressivos que vem
obtendo no cultivo do trigo nos últimos anos.

O salto da produção em Goiás foi de 18,7
mil toneladas em 2001 para 65 mil em 2003.
Para 2004, a previsão é de que 67 mil toneladas
de trigo sejam colhidas.  O avanço da triticultura
evidencia a excelência da pesquisa nacional. No
caso particular de Goiás, mais significativa ain-
da se torna a pesquisa pelo fato de a Embrapa -
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária ter
criado condições para a viabilização de uma
triticultura de clima tropical, que abre o cami-
nho para a ocupação dos cerrados também por
esse grão. Pois, o trigo é uma cultura originária
de climas frios.

Os avanços alcançados até agora foram
possíveis em função da criação de um fórum
permanente composto por todos os segmentos
da cadeia produtiva, como também dos incenti-
vos do Governo do Estado à cultura do trigo de-
vido, sobretudo, à importância dessa cultura para
a economia goiana.

– Wheat

In 2003, the Brazilian wheat crop
reached 5.9 million tons, an increase of 101%
over 2002. Keeping up the same pace, Brazil is
soon going to be self-sufficient in wheat;
country's consumption is approximately 10
million tons.

The biggest opportunities to extend the
area for wheat cultivation are in the Middle
West, so that Goiás stands out as an essential
alternative, taking into account the significant
results obtained in the last years.

Goiás wheat production jumped from
18,700 tons in 2001 to 65,000 in 2003. For
2004, the wheat crop is expected to reach
67,000 tons. This progress clearly shows the
excel lence of the national research,
especially in Goiás, through the Embrapa -
Brazilian Research Institute for Agriculture
and Cattle Breeding - which managed to
make the wheat growing feasible in tropical
climate. Now the road is open to plant wheat
on the "cerrado" soil.

These results have also been achieved
through creating a permanent counsel
composed of all the parts involved in the
productive chain, together with the incentives
given by the State Government because of the
significance of wheat cultivation for Goiás
economy.
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– Sorgo

Goiás é o maior produtor de sorgo do País.
Em 2003 foram colhidas 638 mil toneladas, co-
lheita 168% maior do que a de 2002 que foi de
238 mil toneladas.  Para 2004 espera-se uma
colheita de 593 mil toneladas.  A tendência é de
que a cultura continue avançando em Goiás,
porque serve como substituto do milho na for-
mulação de rações animais.

O sorgo se assemelha ao milho, mas apre-
senta algumas vantagens quando comparado a
este produto, principalmente no segundo ciclo
de plantio. Por ser mais resistente à falta de chuva
e apresentar custo de produção menor, consti-
tui boa opção para o cultivo de inverno, especi-
almente em Goiás, onde se concentram 37% da
produção nacional de sorgo.

– Sorghum

Goiás is the largest sorghum producer in
Brazil. In 2003, the sorghum crop was 638,000
tons, an increase of 168% over the 238,000
tons harvested in 2002. For 2004, the crop is
expected to reach 593,000 tons. Sorghum
cultivation is expected to grow continuously in
Goiás, since it is a good substitute for corn in
animal feed.

Sorghum is very similar to corn but it has
some advantages over corn, mainly for the
second crop in the dry season. With a better
resistance to the lack of rain and lower
production costs, it is a great alternative for
the winter crop, especially in Goiás, which
har vests 37% of the national sorghum
production.

Apesar de Goiás ter avançado na produ-
ção de trigo precisa ainda importar este produ-
to. Com o processo de industrialização, concen-
trado principalmente em cinco grandes moinhos,
o Estado terá que importar 370 mil toneladas
em 2004. São importações localizadas no Paraná
e Rio Grande do Sul, além da Argentina. A meta
dos produtores goianos de trigo é aumentar a
produção em 25% por ano para que o Estado
torne-se auto-suficiente.

In spite of this increase in wheat
production, Goiás still has to import part of it
for its own consumption. In 2004, the State
will have to import 307,000 tons of wheat to
be processed in five flourmills. Imports are
from Paraná, Rio Grande do Sul and Argenti-
na. To turn the State self-sufficient, Goiás
wheat producers are targeting an yearly
increase of 25%.
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– Tomate

Goiás é hoje o maior produtor de tomate
do Brasil. Na safra de 2003 foram colhidas 1
milhão de toneladas de tomate, o que equivale
a 28% da produção brasileira.  O tomate indus-
trial é a principal cultura com 922 mil toneladas
colhidas. O tomate de mesa representou na sa-
fra de 2003 uma colheita de 94 mil toneladas.

Espera-se para a safra de 2004, cuja área
plantada é de 12,5 mil hectares, uma produção
de 980 mil toneladas.  Boa parte das fábricas
de derivados de tomate do País está instalada
em Goiás.

– Tomato

Nowadays, Goiás is the largest tomato
producer in Brazil. In 2003, 1.0 million tons
tomato have been harvested in Goiás, that is
28% of the tomato production of Brazil. Indus-
trial tomato is the main cultivation, with
922,000 tons. In 2003, the crop of table tomato
reached 94,000 tons.

In 2004, the tomato crop is expected to
achieve 980,000 tons, for a planted area of
12,500 hectares. Most of the tomato byproduct
manufacturers are established in Goiás.
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– Outros produtos agrícolas

Cabe destacar ainda o desempenho de ou-
tras culturas importantes na agricultura do Estado:

Goiás lidera a produção de girassol, com
30,8 mil toneladas na safra de 2003 destinadas
à indústria alimentícia.  Atualmente, a produtivi-
dade média do Estado é de 1,3mil kg/hectare,
em área plantada de 23 mil hectare.

O Estado de Goiás foi o 1º produtor de
feijão da região Centro-Oeste, em 2003. Produ-
ziu 289 mil toneladas, tendo um crescimento
de 45% em relação ao ano de 1999, apesar da
redução de 3,7% da área colhida, ocorrendo,
portanto um ganho de produtividade. A produ-
ção de feijão em Goiás destina-se basicamente
ao mercado interno.

Os produtores de café em Goiás vêm mu-
dando suas técnicas de produção, utilizando pro-
cessos de cultivos novos, com uso de irrigação e
variedades produtivas, proporcionando cresci-
mento na produção. No ano de 2003 a produ-
ção do grão foi de 10.746 toneladas contra 2.522
em 1999, provocando um incremento de 326%.

– Other agriculture products

Some other products are important in the
State agriculture:

Goiás ranks first in sunflower production,
with 30,800 tons for the food industry in 2003.
The average state yield is currently 1,300 kg/
ha, for a planted area of 23,000 hectares.

In 2003, in spite of a 3.7% decrease in
planted area, Goiás was the biggest bean
producer in the Middle West, producing
289,000 tons, an increase of 45% over 1999,
an expressive productivity increase. The beans
produced in Goiás are mostly for internal
consumption.

Coffee producers are changing their
production techniques in Goiás, by using
irrigation and new varieties of coffee beans.
Production has increased to 10,746 tons in
2003 from 2,522 tons in 1999, an increase of
326%.

Girassol - Sunflower Feijão - Bean Café - Coffee
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• Irrigação

A agricultura irrigada está em pleno de-
senvolvimento em Goiás. Em 1983 eram 7 pivôs
centrais instalados, enquanto que atualmente são
mais de 1.950. A área irrigada passou de 560
hectares para mais de 140 mil, apresentando
elevada capacidade  de expansão e gerando
demandas nas diversas áreas da engenharia
agrícola.  A diversidade de produtos irrigados é
notável. Maior ênfase, entretanto é dada a cul-
turas como tomate industrial, feijão, trigo, milho
doce, cebola e alho.

A agricultura irrigada em Goiás tem tido
resultados bastante positivos também através dos
projetos públicos de irrigação implementados
pelo Governo Federal em parceria com o Gover-
no do Estado.

• Irrigation

Irrigated cultivation is experiencing a big
boom in Goiás. In 1983, there were 7 central
sprinklers while there are now over 1,950.
Irrigated area has been steadily growing from
560 to more than 140,000 hectares, demanding
for a stupendous effort in different areas of
agriculture engineering. Many kinds of cultures
are now being irrigated, with special emphasis
on industrial tomato, bean, wheat, corn, onion
and garlic.

Irrigated agriculture in Goiás has also
given highly positive results through public
irrigation projects, implanted by the Federal
Government together with the State
Government.
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           Principais produtos agrícolas irrigados (Pivô Central)
Main irrigated agricultural products (Central sprinkler)

GOIÁS, 2003

Feijão / Bean 55.334 46,31 152.554
Tomate / Tomato 13.193 11,04 1.016.788
Trigo / Wheat 13.030 10,91 60.427
Arroz / Rice 7.855 6,57 48.253
Milho / Corn 7.341 6,14 51.344
Melancia / Watermelon 6.527 5,46 179.120
Soja / Soy bean 4.869 4,07 17.954
Café / Coffee 4.010 3,36 8.249
Batata Inglesa / Potato 2.515 2,11 87.804
Algodão / Cotton 2.425 2,03 8.010
Alho / Garlic 2.393 2,00 24.272

Produto
Product

Área Colhida / Harvested Area

Fonte/Source: IBGE.

Hectares (%)

Produção (t)
Production (t)

Número de consumidores e consumo de energia elétrica na irrigação
Number of consumers and power consumption for irrigation

GOIÁS, 1999-2003

1999 955 250.884
2000 1.008 248.909
2001 1.047 248.878
2002 1.128 317.485
2003 1.365 326.665

Ano / Year

Fonte/Source: CELG

Nº de Consumidores
Number of consumers

Consumo - Mwh
Consumption - MWH
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Projetos Públicos de Irrigação

• Projeto de Irrigação Luís Alves do Araguaia
Localização: Povoado Luis Alves - Município
de São Miguel do Araguaia.
Recursos hídricos: rio Araguaia.
Métodos de irrigação:
- superficial / inundação - usado no período
chuvoso para a cultura de arroz

- superficial - usado na entressafra para as de-
mais culturas.

Principais Culturas: arroz e milho
Etapas do Projeto:
- 1ª safra: 2.182,00 ha
totalmente implantados

- 2ª safra: 7.385,00 ha
em fase de implantação

- 3ª safra: 6.744,00 ha
ainda não iniciada

• Projeto de Irrigação Flores de Goiás
(em construção)
Localização: Região do Vão do Paranã, no
Nordeste Goiano.
Municípios de abrangência: Formosa, São João
D'Aliança e Flores de Goiás.
Método de irrigação: inundação, aspersão e
gotejamento.
Recursos hídricos: rio Paranã e Macacão e ri-
beirões (Extrema, Porteira, Caixa, Farias,
Piripiri, Amendoim e Riacho Seco).
Principais culturas a explorar:
- Arroz, milho, soja, feijão, tomate, banana,
uva, girassol, mamão, manga, acerola e ou-
tras frutíferas.

- Pecuária intensiva.
- Piscicultura.

• Projeto de Irrigação Três Barras
(em construção)
Localização: Município de Cristalina.
Método de irrigação: aspersão e outros.
Principais culturas a explorar: hortaliça, fruti-
cultura, feijão, etc.
Recursos hídricos: Rio São Marcos, Ribeirão
Laginha e Ribeirão São Pedro.

• Projeto de Irrigação Rio Corrente
(em estudo)
Localização: Município de Iaciara.
Irá beneficiar os municípios que compõem a
microrregião Vão do Paranã.

• Projeto de Irrigação Campo Alegre
(em estudo)

Public Irrigation Projects

• Luis Alves do Araguaia Irrigation Project
Location: Luis Alves Village - Municipality of
São Miguel do Araguaia.
Water resource: Araguaia River.
Methods of irrigation:
- superficial / inundation - used during the
rainy season for rice cultivation.

- superficial - used during the intercrop period
for the other cultures.

Main cultures: rice and corn.
Steps of the project:
- 1st crop: 2,182.00 ha
completely irrigated;

- 2nd crop: 7,385.00 ha
to be irrigated;

- 3rd crop: 6,744.00 ha
to be started

• Flores de Goiás Irrigation Project
(under construction)
Location: Paraná Valley region, northeast of
Goiás.
Counties embraced: Formosa, São João
D'Aliança and Flores de Goiás.
Methods of irrigation: inundation, sprinkling
and dripping.
Water resources: Paraná and Macacão Rivers
and some creeks (Extrema, Porteira, Caixa,
Farias, Piripiri, Amendoim and Riacho Seco).
Main cultures to be explored:
- Rice, corn, soybean, bean, tomato, bana-
na, grape, sunflower, papaya, mango,
acerola and other fruits.

- Intensive cattle breeding.
- Pisciculture.

• Três Barras Irrigation Project
(under construction)
Location: Cristalina Municipality.
Methods of irrigation: sprinkling and others.
Main cultures to be explored: vegetables, fruit,
bean, etc.
Water resources: São Marco River, Laginha
and São Pedro creeks.

• Rio Corrente Irrigation Project
(under study)
Location: Municipality of Iaciara.
To benefit the municipalities of the Vão do
Paraná microregion.

• Campo Alegre Irrigation Project
(under study)
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• Pecuária

– Bovinos

Altamente expressiva, a pecuária goiana
possui forte participação na economia e posiciona
o Estado entre os maiores produtores brasileiros.
Goiás conta com um rebanho bovino de 20,1
milhões de cabeças (2002) o que representa em
torno de 11% do rebanho nacional. O Estado ocu-
pa o 4º lugar no ranking brasileiro.

A tendência da bovinocultura goiana é de
grande crescimento, principalmente devido à
maior procura, no mercado internacional, pelo
chamado boi de pasto ou boi verde: um animal
criado sem ingerir ração à base de produtos
animais e livre de qualquer possibilidade de con-
trair a doença da vaca louca.  Fato relevante para
o desenvolvimento do agronegócio goiano foi o
reconhecimento, através de certificação interna-
cional, de Zona Livre de Febre Aftosa, com vaci-
nação, o que veio potencializar a exportação de
carne bovina.

Outro fato a ser ressaltado é a implanta-
ção em 2000 do Propasto - Projeto de Recupe-
ração e Manejo de Pastagens. O Propasto, co-
ordenado pela Secretaria de Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento do Estado e mantido por
instituições privadas, tem otimizado a produ-
ção de carne, leite e couro bovino, através da
recuperação de pastagens degradadas e de
manejo adequado.

A bovinocultura goiana representa em tor-
no de 35% do Valor Bruto da Produção da ativi-
dade da Agropecuária, daí sua importância na
economia do Estado.

• Cattle Breeding

– Cattle

Highly expressive, Goiás cattle breeding
plays a great part in the economy and it places
the State among the biggest Brazilian
producers. Total cattle livestock of Goiás is
about 20.1 million heads (in 2002),
representing around 11% of the national
livestock. Goiás ranks 4th in Brazil.

Goiás cattle breeding is continuously
growing, mainly because of a higher demand
on the international market for "green oxen",
that is raised on pastureland. The cattle are
bred without eating any animal product feed,
i.e. they are free from catching the "mad cow"
disease. Another relevant event for Goiás
agribusiness occurred when the State was
declared a Zone Free of Foot-and-Mouth
Disease, in consequence of the inoculation
campaign. This surely helped to increase the
exportation of beef.

Another important fact was the Propasto
introduction in the year 2000 - Project for the
Recovering and Handling of Pastureland.
Coordinated by the State Secretar y of
Agriculture, Cattle Breeding and Supply and
supported by some private institutions, the
Propasto project achieved extremely good
results in the production of meat, milk and
leather by recovering worn-out pasturelands
and by appropriate handling of the pastures.

Nowadays, Goiás cattle breeding
represents about 35% of the Gross Production
Value of the farming sector.
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Principais rebanhos e produção de leite
Main livestock and milk production

GOIÁS, 1990, 1995, 2000, 2002

(cabeças / heads)

1990 17.635.390 1.876.735 2.340.950 1.071.966
1995 18.492.318 1.869.052 2.680.338 1.450.158
2000 18.399.222 1.174.360 2.006.038 2.193.799
2002 20.101.893 1.360.573 2.217.158 2.483.366

Fonte/Source: IBGE.

Produção de
Leite (1.000 l)

Milk Production
 (1.000 l )

Ano
Year

Bovino
Cattle

Suíno
Pigs

Vacas Leiteiras
Milch cows

Rebanhos avícola, produção de ovos e lã
Poultry, egg production and wool

GOIÁS, 1990, 1995, 2000-2002

1990 14.221.000 74.766 986 1.309
1995 17.639.315 92.228 637 520
2000 26.444.415 110.504 1.406 230
2001 27.139.230 111.256 1.567 220
2002 32.552.645 108.209 1.470 240

Ano
Year

Aves (cabeças)
Poultry (heads) Lã (Kg)

Wool (kg)

Produção / Production

Ovos de galinha
(1.000 dúzias
Hen's eggs
(1,000 dz.)

Ovos de codorna
(1.000 dúzias)
Quail's eggs
(1,000 dz.)

Fonte/Source: IBGE.

Principais rebanhos e produção de leite e ovos
Main livestock, production of milk and eggs

GOIÁS, 1998, 2002

Bovino (cabeças) 18.118.412 20.101.893 163.154.357 185.347.198
Cattle (heads)

Suíno (cabeças) 1.034.767 1.360.573 30.006.946 32.013.227
Pigs (heads)

Aves (cabeças) 19.162.752 32.552.645 769.929.170 913.594.430
Poultry (heads)

Vacas leiteiras (cab) 1.870.489 2.217.158 17.280.606 19.005.175
Milch cows (heads)

Produção de leite (1000 l) 1.978.579 2.483.366 18.693.915 21.643.740
Milk production (1000 l)

Produção de ovos (1000 dz) 99.661 109.679 2.374.610 2.671.695
Egg production (1000 dz.)

Fonte/Source: IBGE.

Especificação
Item

Goiás / Goiás Brasil / Brazil

1998 2002 1998 2002
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Participação e Ranking dos principais rebanhos e produção de leite e ovos
Share and ranking of the main livestock, production of milk and eggs

GOIÁS, 1998, 2002

Bovino(cabeças) 11,11 3º 8,46 4º
Cattle (heads)

Suíno(cabeças) 3,45 10º 4,25 9º
Pigs (heads)

Aves(cabeças) 2,49 9º 3,56 6º
Poultry (heads)

Vacas ordenhadas (cab) 10,82 3º 11,67 2º
Milch cows (heads)

Produção de leite (1000 l) 10,58 3º 11,47 2º
Milk production (1,000 l)

Produção de ovos (1000 dz) 4,20 7º 4,11 7º
Egg production (1,000 dz.)

Fonte/Source: IBGE.

Especificação
Item

Goiás (Goiás) / Brasil (Brazil)

1998 2002

Part. (%)
Share (%)

Ranking
Ranking

Ranking
Ranking

Part. (%)
Share (%)

Abate e peso morto de bovino sob inspeção federal
Slaughter and dead weight of cattle under federal inspection

GOIÁS, 1990, 1995, 2000, 2002 e 2003

1990 675.647 514.070 161.577 160.427.216
1995 1.420.571 984.150 436.421 326.354.713
2000 2.102.432 1.319.384 783.048 470.230.879
2002 1.822.719 1.297.578 525.141 421.445.861
2003 2.262.445 1.295.851 966.594 500.681.235

Ano
Year

Fonte/Source: SIF / DFA / GO.

Peso morto (kg)
Dead weight (kg)

Abate de bovino / Cattle slaughter

Total (cab)
Total (heads)

Macho (cab)
Male (heads)

Fêmea (cab)
Female (heads)



SEPLAN
SEPIN 55

Abate e peso morto de suínos e aves sob inspeção federal
Slaughter and dead weight of pigs and poultry under federal inspection

GOIÁS, 1990, 1995, 2000, 2002 e 2003

1990 227 15.295 - -
1995 4.725 293.324 8.185.050 13.857.497
2000 77.740 5.973.925 46.402.393 126.037.509
2002 715.466 64.359.043 109.694.614 244.953.903
2003 910.301 87.963.163 139.745.675 302.403.117

Ano

Fonte/Source: SIF / DFA / GO.

Peso morto (kg)
Dead weight (kg)

Abate de suíno
Pig slaughter

Cabeças
Heads

Peso morto (kg)
Dead weight (kg)

Cabeças
Heads

Abate de aves
Poultry slaughter

– Aves e Suínos

No período 1999-2002, a criação de aves
e suínos teve crescimento significativo. De um
plantel de 22,3 milhões de aves (cabeças) em
1999, atingiu a  marca de 32,5 milhões em 2002.
Isso significa que a avicultura cresceu nesse pe-
ríodo 45,7%, em decorrência principalmente da
instalação de grandes aviários no Estado.

A criação de suínos também é uma ativida-
de econômica em plena expansão. O crescimento
da suinocultura é atribuído ao amadurecimento
de investimentos realizados, à ampliação das ins-
talações e ao aumento da produtividade.

– Poultry and Pigs

During the years of 1999 to 2002, the
breeding of poultry and pigs experienced a
significant increase. Poultry breeding stock
reached 32.5 million heads in 2002, from 22.3
million in 1999. This means an 45.7% increase
for poultry raising in three years, due mainly
to the settlement of huge aviaries in the State.

Pig breeding is also growing fast mainly
because of investments, enlargement of
existing plants and gain of productivity.
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Complexo carne bovina / couro
Cow meat/Leather complex

GOIÁS, 2003

Fonte/Source: IBGE/Sefaz
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O rebanho bovino é o quarto do país, com um efetivo em torno de 20,1
milhões de cabeças. O reconhecimento, através de certificação interna-
cional, de Zona Livre de Aftosa com vacinação veio potencializar so-
bremaneira a exportação de carne bovina goiana. Nova Crixás possui o
maior rebanho bovino do Estado, com 658 mil cabeças. São Miguel do
Araguaia, o segundo, com 468 mil cabeças.

The livestock herd in Goiás is the fourth largest in the country, with
a total of roughly 20.1 million heads of cattle.  The recognition,
through international certification, as a foot and mouth disease
free zone has added significantly to the export efforts of Goiás
meat.  Nova Crixás has the biggest cattle herd in the state, with
658,000 heads of cattle.  São Miguel do Araguaia has the second
biggest cattle herd with a total of 468,000 heads.
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– Produção de Leite

Goiás produziu 2,4 bilhões de litros de leite
em 2002. O Estado é a 2ª bacia leiteira do país.
Do total de sua produção, 56% (1,35 bilhão de
litros de leite) são comercializados em outros
Estados, in natura ou na forma de produtos. O
restante é direcionado ao consumo interno. O
parque industrial goiano ligado ao setor lácteo é
bastante expressivo. De acordo com dados do
Sindicato das Indústrias de Laticínios do Estado
de Goiás (Sindileite), o número de indústrias
processadoras de leite no Estado é de 506.
Dessas, 251 são inspecionadas pelo Serviço de
Inspeção Federal (SIF) do Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento.  As outras 255
empresas são inspecionadas pelo Serviço de
Inspeção Estadual (SIE) da Agência de Defesa
Agropecuária.

Os laticínios goianos processam desde pro-
dutos simples como leite tipo C até o butter oil,
um dos mais finos derivados, passando pelo lei-
te em pó e bebidas lácteas.  Dos queijos mais
simples como o tipo mussarela, até os queijos
mais finos tipo gorgonzola e parmesão.

– Milk Production

In 2002, Goiás produced 2.4 billion liters
of milk, being 2nd in Brazil. From its milk
production, 56% (1.35 billion liters) are sold
to other states, in natura or in dairy products.
The rest is internally consumed. Goiás industry
related to the milk sector is quite expressive.
According to data from Sindileite (Syndicate
of Dairy Products Industries of the State of
Goiás), there are 506 industries processing
dairy products in Goiás. Out of these, 251 are
being inspected by the Federal Inspection
Service (SIF) from the Ministry of Agriculture,
Cattle Breeding and Supply, while the other 255
are being inspected by the State Inspection
Service (SIE) from the Agency for Agriculture
Defense.

The dairy products manufacturers of
Goiás process common C-type milk, powdered
milk, milky products up to butter oil, one of
the finest milk byproducts, common
mozzarella-type cheese up to the finest
Gorgonzola and Parmesan cheese.
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4 - Indústria

Industry
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• Brasfrigo (alimentos / foods)
• Caramuru (alimentos / foods)
• Comigo (alimentos / foods)
• Friboi (alimentos / foods)
• Frigorífico Bertin (alimentos / foods)
• Frigorífico Estrela d'Oeste (alimentos / foods)
• Frigorífico Minerva (alimentos / foods)
• Goialli (alimentos / foods)
• Kremon  (alimentos / foods)
• Perdigão  (alimentos / foods)
• Vigor  (alimentos / foods)
• AmBev (bebidas / beverages)
• Schincariol (bebidas / beverages)
• Braspelco (beneficiamento de couro / leather)
• Mitsubishi (automobilístico / automobile)
• GM do Brasil (centro distribuidor / distribution center)
• Companhia de Cimento do Brasil (cement)
• Copebras (mineração/fertilizante / mining/fertilizer)
• Cameco do Brasil Ltda (máquinas e implementos agrícolas / agricultural machines)
• Pioneer Sementes (seeds)
• Laboratório Neo Química (farmacêutico / pharmaceutical)
• Laboratório Teuto Brasileiro (farmacêutico / pharmaceutical)
• Panarello (distribuição medicamentos / medicine distribution)

• Indústria

A atividade industrial tem importante par-
ticipação no crescimento da economia goiana.
No ano de 2001, a indústria representou
35,03% do PIB estadual.  A taxa de crescimen-
to do setor em Goiás vem apresentando resulta-
dos superiores aos do país, principalmente no
que se refere à indústria de transformação.

Goiás participa com 1,3% da indústria do
Brasil, participação essa influenciada pela indús-
tria alimentícia (que representa 4,0% da indús-
tria alimentícia do Brasil), indústria química,
metalúrgica básica, fabricação de produtos mi-
nerais não-metálicos, confecção de artigos do
vestuário, entre outros.

Goiás observou um "boom" de industriali-
zação nos últimos anos. A degradação da infra-
estrutura social e urbana dos centros tradicio-
nais de produção do País, a proximidade de
matéria-prima, a posição estratégica, a disponi-
bilidade de mão-de-obra, aliados aos programas
de incentivo criados pelo Governo Estadual, fi-
zeram com que grandes complexos industriais
se instalassem no Estado.

• Industry

Industrial activity plays a prominent part
in the development of Goiás economy. In 2001,
industry represented 30.5% of the state GDP.
The growing rate of Goiás industry is higher than
the national rate, mainly for the manufacture
industry.

Goiás represents 1.3% of the Brazilian
industry, mainly thanks to food industry (4.0%
of the Brazilian food industry), chemical
engineering, metallurgy, non-metallic mineral
products and clothing industry, among others.

In the last few years, Goiás experienced
an industrial boom. Many big industrial
complexes were attracted to Goiás due to the
decay of the social and urban infrastructure in
traditional production centers throughout the
country, to the proximity of raw material, to its
strategic location, to the availability of labor
and to the incentive programs of the State
Government.

Principais indústrias de grande porte que se instalaram em Goiás ou tiveram suas
plantas industriais ampliadas nos últimos 5 anos:

Main great industries that had been installed in Goias, or had been extended, in last 5 years:
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Produção e consumo de cimento
Production and consumption of cement

GOIÁS, 1990, 1995, 2000, 2002, 2003

1990 933.366 867.445

1995 889.405 954.770

2000 602.195 1.321.206

2002 730.194 1.485.650

2003 646.747 1.311.935

Consumo (t)
Consumption (t)

Ano
Year

Produção (t)
Production (t)

Fonte/Source: SNIC.

Número e gênero de estabelecimentos industriais
Quantity and type of industries

GOIÁS, 2001, 2003

2003

Total 10.405 11.644

Produtos Minerais não metálicos / Non-metallic mineral products 819 944

Metalúrgica / Metallurgy 649 723

Mecânica / Mechanics 125 168

Materiais Elétricos e de Comunicação / Electric and Communication Materials 98 112

Materiais de Transporte e Transporte / Transport e Transport Materials 89 110

Madeira / Wood 296 307

Mobiliário / Furnishing 651 626

Papel e Papelão / Paper and Cardboard 49       64

Couros Peles e Produtos Similares / Leather, Furs and Similar 111     130

Química / Chemicals 151 185

Produtos Farmacêuticos e Veterinários / Pharmaceuticals and Veterinary 57 85

Perfumaria Sabões e Velas / Perfumes, Soaps e Candles 77 88

Produtos de Material Plástico / Plastic Products 109 161

Têxtil / Textile 83 99

Vestuário, Calçados e Artef. Tecidos / Clothing, Shoes and Woven Fabric 2.828 3.414

Produtos Alimentares / Food Industry 3.116 3.056

Bebidas, álcool etílico e vinagre / Beverages, Ethanol and Vinegar 84 98

Fumo / Tobacco 18 5

Editorial e  Gráfica / Publishing and Printing 301 381

Borracha / Rubber 34 38

Diversos / Miscellaneous 684 853

Especificação 2001

Fonte: Secretaria da Fazenda / Source: State Treasury Department.
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SETOR INDUSTRIAL - Principais Pólos de Desenvolvimento
INDUSTRIAL SECTOR - Main Development Hubs

GOIÁS, 2004

Pólo Farmacêutico / Pharmaceutical Hub

Pólo de Confecções / Confections Hub

Pólo Agroindustrial / Agroindustrial Hub

Pólo Coureiro/ Tanning Hub

Pólo Calçadista / Footwear Hub



SEPLAN
SEPIN 63

Pólo Calçadista de Goianira - O pólo calçadista, implantado no Distrito Agroin-
dustrial de Goianira, com toda infra-estrutura necessária, possui seis indústrias
de calçados instaladas e nove em processo de instalação. O Sindicato das Indús-
trias de Calçados e Artefatos de Couro prevê que nos próximos dois anos farão
parte do Pólo Calçadista de Goianira 28 indústrias, as quais gerarão em torno de
3.000 empregos diretos.
Goianira Footwear Hub - The footwear complex implanted in the agroindustri-
al district of Goianira, with all the necessary infrastructure, has 10 footwear
industries installed and 8 in the process of installation.  The Footwear and
Leather Artefacts Labor Union predicts that 28 industries will make up the
Goianira Footwear Complex, which together should generate 3000 jobs directly.

Pólo de Confecções - São em torno de 4.600 unidades em Goiás. Além de
Goiânia, o parque fabril tem ampliado e se modernizado com pólos expressivos
em Jaraguá, Jataí, Trindade, Catalão, Anápolis, Rio Verde e Goianésia. Composto
basicamente por micro e pequenas empresas (80%), o setor de confecções ocupa
atualmente o sétimo lugar no ranking dos mais importantes centros do ramo no
país, com uma estimativa de 8 milhões de peças/mês. Os Estados limítrofes, o
Distrito Federal e Estados do Nordeste brasileiro são os maiores consumidores
dos produtos goianos do setor de confecções.
Confections Hub - There are approximately 4600 business in Goiás.  Besides
Goiânia, the industrial park has expanded and modernized, with significant
centers in Jaraguá, Jataí, Trindade, Catalão, Anápolis, Rio Verde and Goia-
nésia.  Mainly composed of small and medium businesses (90%), the
confections hub currently stands in fourth place in the ranking of the most
important centers of the sector in the country, producing an estimated 10
million pieces/month.  The bordering states, the Federal District and the
northeastern and northern states of Brazil are the biggest consumers of the
items produced in the Goiás confections center.

Pólo Farmacêutico - Terceiro maior pólo farmacêutico do País e o primeiro na
fabricação de medicamento genéricos, o pólo farmacêutico goiano já possui 18
empresas e emprega em torno de 5 mil trabalhadores. 16 novas indústrias estão
em processo de instalação. Localizado no eixo Anápolis-Goiânia-Aparecida de
Goiânia, predominantemente no Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA, o
pólo produziu, em 2001, 225 milhões de unidades de medicamentos, o corres-
pondente a 15% da oferta nacional.
Pharmaceutical Hub - The third biggest pharmaceutical hub in the country and
the first in the production of generic medecines, the Goiás pharmaceutical
center already possesses 18 companies and provides work to roughly five
thousand workers.  Sixteen new factories are currently being installed.  Located
in the Anápolis-Goiânia-Aparecida do Norte axis, in the main part in the Agro-
industrial District of Anápolis  DAIA, the center produces around 30 million
medicine units every month.

Pólo Coureiro de Senador Canedo - Situado a 18 quilômetros de Goiânia, com
área total de 103.640.000 m2, o distrito agroindustrial oferece financiamento do
ICMS e uma ampla estrutura de apoio com reservatório de água, asfalto, ilumina-
ção, terminal de cargas da rede ferroviária, mais de 20 frigoríficos em um raio de
200 km, completa estrutura de telecomunicações e estação de tratamento de
efluentes adequada aos curtumes.
Senador Canedo Tanning Hub - Located 18 km from Goiânia, with a total area
of 103,640,000 m2 , the agroindustrial district provides ICMS revenue and a
wide supporting structure, with a water reservoir, paved roads, lighting, a
cargo terminal for the railway network, more than 20 cold-storage sites in a
radius of 200 km, complete telecommunications network, and waste
treatment station suitable for tanning establishments.
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Amianto / Asbestos 100,00% 1º SAMA Minaçu
Níquel / Nickel 54,66% 1º CNT/CODEMIN Niquelândia
Nióbio / Niobium   5,62% 2º MIN. CATALÃO Catalão e Ouvidor
Fosfato / Phosphate   40,92% 2º ULTRAFÉRTIL/

COPEBRÁS Catalão de Ouvidor
Ouro / Gold   15,80% 3º SERRA GRANDE Crixás
Vermiculita / Vermiculite   36,00% 2º BRASIL MINÉRIOS São Luis Montes Belos

e Sanclerlândia

• Mineração

A indústria mineral de Goiás é bastante di-
versificada, apresentando segmentos modernos
e gestão similar às das grandes corporações in-
ternacionais, ajustando-se ao cenário da econo-
mia global. A produção mineral de grande porte
de Goiás ocupa o segundo lugar na pauta de ex-
portações do Estado. O níquel, ferronióbio, o ouro
e o amianto são os produtos de maior peso.  Goi-
ás é o principal produtor mundial de amianto.

São seis os principais empreendimentos de
produção mineral do Estado que ocupam posi-
ções importantes na cadeia produtiva nacional.

• Mining Industry

The mining industry in Goiás is quite
diversified, the management of some very
modern sectors being similar to that of great
international corporations so as to fit into the
global economy context. Large scale mineral
production in Goiás ranks 2nd in the State's
list of exported goods. Main products are nickel,
iron-niobium alloy, gold and asbestos. Goiás is
the world's biggest producer of asbestos.

Six important mining companies stand
out in the national production ranking.

Fonte/Source: DNPM

Produção Mineral - Principais empreendimentos
Mineral production - Main companies

GOIÁS, 2003

Município
Municipality

Produto
Product

Participação
Nacional
National
Share

Posição
Nacional
National
Ranking

Empresa
Company

Copebras
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Produção das principais substâncias minerais
Production of principal minerals
GOIÁS, 1995, 2000, 2002, 2003

Amianto (fibras) 208.683 209.332 194.732 231.115
Asbestos (fibers)

Calcário para cimento 1.252.533 1.190.681 1.361.400 ...
Limestone for cement

Calcário Agrícola 627.983 1.882.000 2.900.000 3.000.000
Agriculture Limestone

Fosfato (concentrado de rocha fosfática) 1.242.648 1.382.903 1.935.936 1.998.203
Phosphate (concentrate from phosphate stone)

Ouro (em kg) 4.285 6.000 5.816 5.893
Gold (in kg)

Nióbio (contido na liga ferro nióbio) 3.482 2.741 3.275 3.308
Niobium (of iron-niobium alloy)

Níquel (contido na liga de ferro níquel e no carbonato de níquel) 14.285 24.556 24.111 24.815
Nickel (of iron-nickel alloy and nickel carbonate)

Substância / Mineral

Fonte/Source: DNPM.
(1) Preliminar / Preliminary

Valor da comercialização das principais substâncias minerais
Commercial value of the principal minerals

GOIÁS, 1995, 2000, 2002, 2003

Total 373.196 725.385 1.153.002 ...

Amianto / Asbestos 108.185 175.157 194.679 206.774

Calcário / Limestone 2.614 3.108 1.593 ...

Calcário Agrícola / Agriculture Limestone 5.875 22.584 40.600 45.000

Fosfato / Phosphate 75.471 118.309 112.161 174.142

Ouro / Gold 50.156 99.199 178.358 205.830

Nióbio / Niobium 27.077 68.524 125.400 121.728

Níquel - Nicked 103.818 238.504 500.211 329.277

Substância
Mineral

Fonte/Source: DNPM.
(1) Preliminar / Preliminary

2002 (1)

Produção (t) / Production (t)

1995 2000 2003 (1)

2002 (1)

Valor da comercialização (R$ 1.000)
Commercial Value

1995 2000 2003 (1)



SEPLAN
SEPIN66

SETOR MINERAL - Principais Pólos de Desenvolvimento
MINING SECTOR - Main Development Hubs

GOIÁS, 2004
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Pólo de Crixás: compreende jazidas minerais de ouro, situada nas imediações da
sede do município. Explorado pela Mineração Serra Grande, por métodos subter-
râneos, o ouro em Crixás tem sido comercializado em índices crescentes a cada
ano. No período de 2000 a 2002 houve um incremento de 79,8% no valor
comercializado.
Crixas Hub (Center): includes goldmines located nearby the town center.
Explored by Mineracao Serra Grande, through underground methods, gold in
Crixas has been commercialized in increasing number every year. From the
year 2000 to 2002 there was an increase in 79,8% in the amount
commercialized.

Pólo Mínero-Químico de Catalão/Ouvidor: compreende reservas de fosfato, nióbio,
titânio e vermiculita. O pólo apresenta-se em franco desenvolvimento, aportando in-
vestimentos significativos na ampliação e verticalização da produção de fertilizantes.
As principais atividades da indústria mineral em Catalão são desenvolvidas pelas
empresas: Ultrafértil S/A e Copebrás S/A na exploração de rochas fosfáticas e fertilizan-
tes fosfatados e Mineração Catalão S/A na produção de ligas de ferro-nióbio.
Mineral-Chemical Hub of Catalão/Ouvidor:  Includes phosphate, niobium, titanium
and vermiculite reserves.  The center is undergoing rapid development,
attracting significant investments for the amplification and verticalization of
fertilizer production. The main activities of the mineral industry in Catalão
are developed by the companies:  ULTRAFERTIL S/A and COPEBRÁS S/A in the
exploitation of phospatic rocks and phosphate fertilizers and MINERAÇÃO
CATALÃO S/A  in the production of Iron-Niobium alloy.

Pólo Mineral de Minaçu: onde localiza-se a mais importante mina de amianto
crisotila do mundo. Nas proximidades da sede do município, em 1967, a S/A
Mineração de Amianto começou a produzir amianto. Atualmente a Sama é respon-
sável por 100% da produção nacional e detém 95% das reservas minerais conheci-
das. A produção é da ordem de 200 mil toneladas/ano de fibra de crisotila. Aproxi-
madamente 60% da fibra são consumidos no Brasil e o restante é exportado.
Minaçu Mining Hub:  This is where the most important chrysolite asbestos
mine in the world is located.  In 1967, near the headquarters of the municipality,
S.A Mineração de Amianto (Asbestos Mining S.A.)  began to produce asbes-
tos.  SAMA is currently responsible for 100% of national production and has
95% of all known mineral reserves.  Total production is around 200 thousand
tons of chrysolite fiber per year.  Roughly 60% of the fiber is consumed in
Brazil and the remainder is exported.

Pólo Mínero-Metalúrgico de Niquelândia: o município de Niquelândia tem sua
raízes associadas à atividade mineral. Os primeiros indícios de minério de níquel
remontam a 1908. Atualmente existem duas empresas de grande porte operando
unidades mínero-metalúrgicas no Pólo de Niquelândia: Companhia Níquel Tocan-
tins na produção de carbonato de níquel e a Codemin, na produção de liga de
ferro-níquel. Na cadeia produtiva brasileira do níquel, o Estado de Goiás desempe-
nha importante papel, pois além de sediar dois importantes empreendimentos,
detém 75% das reservas minerais de níquel.
Mineral-Metalurgical Hub of Niquelândia:  The first indications of nickel mining date
back to 1908.  There are currently two large scale companies operating mineral-
metalurgical units in Niquelândia:  COMPANHIA NIQUEL TOCANTINS ( Tocantins
Nickel Company) which produces nickel carbonate and CODEMIN, which produces
iron-nickel alloy. In the Brazilian nickel productive chain, the State of Goiás
carries out a very important role, for as well as hosting two important mining
establishments, it also houses 75% of the mineral nickel reserves.
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• Indústria Alimentícia

A indústria alimentícia registrou crescimen-
to de mais de 20% nos últimos quatro anos no
número de estabelecimentos. São mais de 3 mil
indústrias, entre micro, pequenas, médias e
grandes empresas, responsáveis por um fatura-
mento em torno de US$ 616 milhões por ano
ou 8% do Produto Interno Bruto de Goiás.

Os principais produtos beneficiados são
massas, biscoitos, sorvetes, doces, gelatinas, con-
servas, ração animal, sal mineral, fumo, refrige-
rantes, cervejas, sucos e água mineral. Há ain-
da os produtos provenientes do campo como
leite, carnes bovinas, suínas e de aves, deriva-
dos da soja, milho, cana-de-açúcar, arroz, fei-
jão, tomate e outros.  Os setores alimentícios de
maior crescimento foram o de atomatados, mas-
sas e biscoitos e bebidas em geral. Goiás é hoje
um grande centro de produção de bebidas e o
4º maior de massas e biscoitos.

A instalação do complexo industrial da Per-
digão no ano de 2000 no sudoeste goiano, mu-
nicípio de Rio Verde, contribuiu para o fortaleci-
mento da indústria alimentícia no Estado. Os
números da companhia dizem tudo. São abati-
dos diariamente 280 mil aves e 3.500 suínos,
com produção diária de 310 toneladas de pro-
dutos industrializados. A fábrica de rações pro-
duz 48 mil toneladas/mês e a empresa possui
em torno de 5.000 empregados. Mais de 50 em-
presas de serviços, de oficinas de usinagem a
lavanderias industriais, instalaram-se em Rio
Verde junto com fornecedores de grande porte,
instituições de pesquisa, formando as bases para
a consolidação de um agricluster.

No segmento de bebidas, entrou em opera-
ção no primeiro trimestre de 2003 a nova fábrica
da Schincariol em Alexânia.  Instalada em posição
estratégica, a 120 km de Goiânia e a 70 de Brasília,
a nova unidade produtiva atende aos mercados do
Centro Oeste, Acre, Rondônia e Triângulo Mineiro.

• Food Industry

The food industry has grown more than
20% during the last four years regarding the
number of companies. There are over 3,000
micro, small, medium or big industries, totaling
yearly sales of approximately US$ 616 million,
i.e. 8% of Goiás Gross Domestic Product.

Main manufactured products are pasta,
biscuits, ice cream, candies, jellies, canned
food, animal feed, mineral salt, tobacco, soft
drinks, beer, fruit juices and mineral water.
There are also many products from agriculture
like milk, beef, pork, poultry meat, soybean
byproducts, corn, sugar-cane, rice, beans,
tomatoes and the like. Some sector of the food
industry recently experienced a bigger growth,
like tomato byproducts, pasta, biscuits and
beverages in general. Nowadays, Goiás is big
production center of beverages and ranks 4th
for pasta and biscuits.

In 2000, the Perdigão industrial complex
established itself in the Municipality of Rio
Verde, southeast of Goiás, contributing to
consolidate the food industry in our state. Fi-
gures are amazing: 280,000 poultry and 3,500
pigs are slaughtered daily, for a daily production
of 310 tons of manufactured products. The
plant for animal feed produces 48,000 tons/
month and the company employs about 5,000
people. Over 50 service companies established
themselves in Rio Verde, from mechanic
workshops to industrial laundries, from
important suppliers to research institutions,
creating the bases of a huge agricluster.

In the first quarter of 2003, the new plant of
Schincariol (beverage industry) was inaugurated in
Alexânia. Strategically located at 120 km from
Goiânia and 70 km from Brasilia, this new
plant attends to the markets of the Middle
West, Acre, Rondônia and the Triângulo Mineiro.
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• Indústria Farmoquímica

Goiás possui o terceiro maior pólo farma-
cêutico do País e o primeiro na fabricação de
medicamentos genéricos. Com a expansão do
consumo de remédios genéricos no Brasil, a ten-
dência é desse complexo se tornar o maior Pólo
Farmacêutico de Genéricos da América Latina.

A indústria farmacêutica em Goiás tem
mostrado grande potencial de desenvolvimento.
O Estado já dispõe de mais de 15 indústrias do
ramo, gerando cerca de 5 mil empregos diretos
e, aproximadamente, 12 mil indiretos. Parte das
indústrias que constituem o Pólo Farmacêutico
de Goiás está localizada no DAIA - Distrito Agro-
industrial de Anápolis, primeiro pólo para a in-
dustrialização do interior do País.

Em 2003, foram produzidos no Estado
cerca de 360 milhões de unidades de medica-
mentos, o que corresponde a 15% da oferta
nacional, que é de 1,46 bilhão de unidades.  Além
disso, 16 novas indústrias estão em processo de
instalação no pólo farmacêutico, localizado no
eixo Anápolis-Goiânia-Aparecida de Goiânia.

Criada para ser a maior indústria farma-
cêutica de genéricos da América Latina, a In-
dústria Teuto, a maior do pólo, é totalmente in-
formatizada e não perde em nada para uma
empresa do Primeiro Mundo em todos os pro-
cedimentos adotados, desde a segurança à qua-
lidade dos produtos fabricados.

Outras empresas farmacêuticas merecem
destaque: Neo Química, Greenpharma e
Champion.

• Pharmaceuticals and Chemicals

Goiás is the 3rd largest center of
pharmaceutical industry in Brazil and the first
for generic medicaments. Because of the
increasing consumption of generic
medicaments in Brazil, this complex tends to
become the largest Pharmaceutical Center for
Generic Medicaments in Latin America.

Goiás pharmaceutical industry has been
showing a great development potential. There
are currently over 15 industries, with over 5,000
direct jobs and approximately 12,000 indirect
jobs. Part of the manufacturers is located at
the DAIA - Agroindustrial District of Anápolis -
the first center for the inland industrialization.

In 2003, some 360 million units of
medicament have been produced in Goiás,
corresponding to 15% of the national supply
of 1.46 billion units. Moreover, 16 new plants
are being installed at the Pharmaceutical
Center along the Anápolis - Goiânia - Apareci-
da de Goiânia axis.

Created to be the largest pharmaceutical
industry for generic medicaments in Latin
America, Teuto Industry is entirely automated
and can be compared to any First World
industr y with respect to manufacturing
procedures, from safety to quality.

Some other important pharmaceutical
companies: Neo Química, Greenpharma and
Champion.
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• Indústria de Calçados e Couro

Contando com o 4° maior rebanho bovino
do País, de 20,1 milhões de cabeças,  Goiás, jun-
to com seus vizinhos, faz parte da maior região
produtora de couro do País. Essa abundância de
matéria-prima favorece o potencial de crescimen-
to e a solidificação das indústrias de couro e cal-
çados.  Esse segmento de indústria é considera-
do um nicho em relação ao desenvolvimento in-
dustrial em Goiás. O Sindicato dos Calçados de
Goiás contabiliza 150 indústrias formais, que ge-
ram 3.500 empregos diretos. Entretanto, estima-
tivas apontam a existência de mais de 450 em-
presas informais em operação, constituindo o
maior pólo do Centro-Oeste.

O Pólo Coureiro de Senador Canedo, situa-
do a 18 quilômetros de Goiânia, com mais de 20
frigoríficos em um raio de 200 Km, possui com-
pleta estrutura de telecomunicações e estação de
tratamento de efluentes adequada aos curtumes.

O Pólo Calçadista de Goianira, com toda
infra-estrutura implantada, possui 10 indústrias de
calçados instaladas e 8 em processo de instala-
ção.  As maiores indústrias do segmento, em nú-
mero de 20, estão em fase de preparação e capa-
citação para a exportação, através do programa
da Apex - Agência de Promoção à Exportação.  A
indústria de calçados e couro em Goiás, além de
ser um setor emergente, é o que mais agrega va-
lor dentro da cadeia produtiva de couro.

• Shoe and Leather Industry

With the 4th largest cattle livestock in
Brazil (20.1 million heads), Goiás and its
neighbor states are part of the largest national
productive zone for leather. Regarding the in-
dustrial development of Goiás, the abundant
raw material favors the growing potential of the
established leather and shoe industries. The
Shoe Syndicate of Goiás reports about 150
registered industries, with 3,500 employees.
However, some estimations indicate there are
over 450 non-registered operating industries,
forming the largest center of the Middle West.

Counting on more than 20 cold-storage
plants in a range of 200 km, the Leather Center
of Senador Canedo, 18 km from Goiânia, has a
complete telecommunication infrastructure
and an appropriate treatment station for waste
waters from the tanneries.

The Shoe Center of Goianira, with a com-
plete infrastructure, holds 10 shoe industries
while another 8 are being erected. Through the
Apex program - Agency for Export Promotion -
the 20 largest industries are being qualified
for exportation. Goiás new shoe and leather
industry is adding high value in the production
chain of leather.
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• Indústria da Confecção

Ao longo dos últimos 20 anos, Goiás vem
se consolidando como forte pólo na indústria de
confecções, apresentando um quadro muito fa-
vorável no contexto nacional. São 4.600 empre-
sas ligadas ao setor existentes em Goiás. Além
de Goiânia, o parque fabril tem ampliado e se
modernizado com pólos expressivos em Jaraguá,
Jataí, Trindade, Catalão, Anápolis, Rio Verde,
Goianésia e Aparecida de Goiânia.

O setor de confecções é um dos mais ati-
vos do Estado, ocupando atualmente o quarto
lugar no ranking da pronta entrega de confec-
ções no país. Trata-se de um nicho econômico
altamente promissor, uma vez que o setor é com-
posto por indústrias não poluentes, constituindo-
se em grande mercado para emprego de mão-
de-obra feminina. Outra particularidade do se-
tor: composto basicamente por micro e peque-
nas empresas (90%).

A estimativa de produção é de 10 milhões
de peças/mês. A posição estratégica de Goiás fa-
cilita em muito esse crescimento. Os estados li-
mítrofes, o Distrito Federal e estados do Norte e
Nordeste brasileiro são os maiores consumidores
das confecções goianas (70%). Há que se desta-
car ainda um significativo número de empresas
que exportam seus produtos para os Estados
Unidos, Portugal, Espanha e países do Mercosul.

• Clothing Industry

Throughout the last 20 years, Goiás has
become a strong center for the clothing industry
in the national context. This sector comprises
of over 4,600 companies, still growing and
adopting updated technologies in important
centers like Jaraguá, Jataí, Trindade, Catalão,
Anápolis, Rio Verde, Goianésia and Aparecida
de Goiânia.

The clothing industry is one of the most
active of the state, ranking 4th in the ready-to-
wear clothing industry in Brazil. It is a very
promising sector of the economy since this kind
of industry is non-polluting and employs a large
number of women. Another characteristic is
that it is mostly composed of micro and small
companies (90%).

Estimated production is around 10
million pieces per month. Goiás strategic
position facilitates a lot the growth of this
industry since the Federal District and the
northern and northeastern States are the
biggest consumers for Goiás clothing
companies (70%). A significant number of
companies export their products to the United
States, Spain, Portugal and the Mercosul
countries.
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• Indústria Moveleira

A indústria moveleira no Brasil cresceu,
modernizou-se e ampliou sua participação na eco-
nomia. Em Goiás ocorreu o mesmo. Ramo de ati-
vidade dominado por micro e pequenas empre-
sas, a indústria moveleira possui no Estado cerca
de 600 empresas formalizadas junto à Secreta-
ria da Fazenda. Estima-se que o tamanho do ne-
gócio moveleiro em Goiás é, no mínimo, o dobro
dos números oficiais, devido ao grande volume
de empresas informais.   Goiânia concentra 34%
das empresas formais. As demais estão distribu-
ídas principalmente nos pólos: Aparecida de Goi-
ânia (13%), Anápolis (8%) e Rubiataba (5%).

O grande diferencial do móvel goiano é a
qualidade. Comercializados, em boa parte, para
quase todos os Estados brasileiros e até para o
exterior (Emirados Árabes, México, Bolívia, entre
outros), os produtos goianos são reconhecidos
pela beleza, durabilidade e design capazes de
agradar aos mais requintados gostos. O mercado
regional também é amplo - o mercado brasiliense
é um dos que mais absorvem produtos de Goiás.

O setor moveleiro goiano deu importante
salto em quantidade e qualidade nos últimos cinco
anos, graças à sua localização estratégica e à cri-
ação de consórcio de empresas apoiado pela
Apex - Agência de Promoção à Exportação. Essa
iniciativa tem gerado bons resultados, pois vem
implantando um processo de adequação das
empresas para atender ao mercado externo.

• Furnishing Industry

The furnishing industr y has been
growing, updating and increasing its share of
the Brazilian economy. And so it happened in
Goiás, with about 600 micro and small
companies registered at the State Treasury
Secretary. However, a rough estimation points
out to at least twice this official figure because
many companies are not registered. 34% of the
registered companies are in Goiânia, the others
being distributed mainly in Aparecida de Goiâ-
nia (13%), Anápolis (8%) and Rubiataba (5%).

The quality of Goiás furniture makes the
difference. They are sold in almost every state
and even exported to the United Arab Emirates,
Mexico and Bolivia, among others. Their beauty,
durability and design are able to please the most
refined people. The domestic market is also
expressive - Brasilia is one of the largest
consumers of Goiás furniture.

In the last five years, the furnishing sector
has experienced a great improvement in
quantity and in quality thanks to its strategic
location and to the constitution of a pool of
companies supported by the Apex- Agency for
Export Promotion. This process has been
creating very good opportunities as many
companies are adjusting themselves to attend
to the external market.



SEPLAN
SEPIN 73

Destilarias e produção de açúcar e álcool
Distilleries and production of sugar and alcohol

GOIÁS, 2001, 2002, 2003

TOTAL                                   13 381.795 472.401 646.344 10.102.482 10.075.749 13.363.720

Anicuns Anicuns S/A Álcool e Derivados 33.097 32.195 35.530 916.571 1.309.130 1.351.940

Carmo do Rio Verde CRV Industrial Ltda 8.789 15.378 53.818 _ _ _

Goianésia Jalles Machado S/A  Açúcar e Álcool S/A 39.034 48.360 54.939 2.394.151 2.218.845 2.470.440

Usina Goianésia S/A 14.151 14.995 15.841 1.375.390 _ 1.860.000

Goiatuba Goiasa - Goiatuba Álcool Ltda. 25.631 27.244 39.072 1.191.589 1.232.702 1.362.840

Inhumas Rio Negro S/A 35.645 50.732 76.017 _ _ _

Ipameri Lasa - Lago Azul S/A 3.595 7.333 7.052 _ _ _

Itapaci Vale Verde - Empreend. Agrícolas Ltda. _ 12.205 42.890 _ _ _

Itapuranga Pite S/A 2.219 _ _ _ _ _

Jandaia Denusa - Destil. Nova União S/A 54.540 60.100 65.805 _ _ _

Rubiataba Cooper-Rubi - Coop. Ag.  Rubiataba Ltda. 25.868 30.665 44.319 _ _ _

Sta. Helena de Goiás Usina S. Helena de Açúcar e  de Álcool S/A 25.518 39.655 47.893 2.115.081 2.369.857 2.730.720

Turvelânida Vale do Verdão S/A - Açúcar e Álcool 110.708 133.539 163.168 2.109.700 2.945.215 3.587.780

Município
Municipality

Destilarias
Distillery

2001

• Produção de Açúcar e Álcool

O Estado de Goiás é auto-suficiente na pro-
dução de álcool e açúcar. O consumo estimado de
álcool é de 400 milhões de litros. Com a produção
de 646 milhões de litros em 2003, houve exce-
dente de 240 milhões de litros para serem
comercializados para outros Estados, principalmente
para o Distrito Federal. Goiás deverá começar este
ano as exportações de álcool para a Europa.

Quanto ao açúcar, a situação é ainda me-
lhor. Do total produzido, cerca de 25% são expor-
tados, algo em torno de 3,5 milhões de sacas de
50 quilos. Esse bom desempenho segue a ten-
dência nacional, cujas exportações no ano safra
2002/2003 atingiram 37% de todas as transações
mundiais de açúcar. Outra parte do açúcar pro-
duzido em Goiás é destinada a Estados do Norte e
Nordeste como Bahia, Tocantins, Maranhão e Pará.

No momento, estão em funcionamento em
Goiás 12 usinas de açúcar e álcool que, juntas, ge-
ram cerca de 60 mil empregos diretos e indiretos.

• Alcohol and Sugar Industry

The State of Goiás is self-sufficient for
alcohol and sugar. Domestic consumption is
around 400 million liters. With an production
of 646 million liters in 2003, a surplus of 240
million liters will be sold to other states, mainly
the Federal District. From this year on, Goiás
will start exporting alcohol to Europe.

As for sugar, the situation is even better:
about 25% of Goiás production are being
exported, which is around 3.5 million sacks of
50 kg. This excellent performance follows the
national trend: in 2002/2003, exports reach
37% of worldwide sugar transactions. Another
part of Goiás production is directed to the
northern and northeastern states like Bahia,
Tocantins, Maranhão and Pará.

For the time being, there are 12 sugar
and alcohol industries in Goiás, employing
about 60,000 people, directly and indirectly.

Fonte/Source: SIFAEG

2002 2003 2001 2002 2003

Produção de Álcool (m3)
Alcohol Production (m3)

Prod. de Açúcar (Sacos 50kg)

Sugar Production  (50kg sacks)
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Principais Distritos Industriais - Características
Main Industrial districts - Characteristics

GOIÁS, 2004

Pavimentação asfáltica, sistema de água e esgoto, rede de energia elétrica, rede
telefônica, sede administrativa, registro em cartório, estação de tratamento de água
e afluentes, plano de gestão ambiental, posto dos correios, posto bancário, posto
policial.
Asphaltic paving, water supply and sewerage system, power supply network,
telephone network, administration headquarters, public registration, station
for water and sewerage treatment, environmental management plan, post
office, bank, police station.

Pavimentação asfáltica, sistema de água,   rede de energia elétrica, rede telefônica, sede
administrativa, estação de tratamento de água, registro em cartório, relatório de impac-
to ambiental aprovado.
Asphaltic paving, water supply system, power supply network, telephone
network, administration headquarters, station for water and sewerage
treatment, public registration, approved report on environmental impact.

Pavimentação asfáltica, sistema de água,  rede de energia elétrica, rede telefônica, sede
administrativa, estação de tratamento de água e afluentes, relatório de impacto ambiental
aprovado.
Asphaltic paving, water supply system, power supply network, telephone
network, administration headquarters, station for water and sewerage
treatment, approved report on environmental impact.

Pavimentação asfáltica, rede de energia elétrica, sede administrativa, relatório de
impacto ao meio ambiental aprovado, galeria pluvial
Asphaltic paving, power supply network, administration headquarters,
approved report on environmental impact, pluvial gallery.

Pavimentação asfáltica, sistema de água, rede de energia elétrica, rede telefônica, sede
administrativa, relatório de impacto ao meio ambiental aprovado.
Asphaltic paving, water supply system, power supply network, telephone
network, administration headquarters, approved report on environmental impact

Pavimentação asfáltica, sistema de água, rede de energia elétrica, rede telefônica, sede
administrativa, registro em cartório, relatório de impacto ao meio ambiental aprovado.
Asphaltic paving, water supply system, power supply network, telephone
network, administration headquarters, public registration, approved report
on environmental impact.

Pavimentação asfáltica, sistema de água e esgoto,  rede de energia elétrica, rede telefô-
nica, sede administrativa, registro em cartório.
Asphaltic paving, water supply and sewerage system, power supply network,
telephone network, administration headquarters, public registration.

Pavimentação asfáltica, sistema de água, rede de energia elétrica, rede telefônica, sede
administrativa, estação de tratamento de água e afluentes, relatório de impacto ambiental
aprovado.
Asphaltic paving, water supply system, power supply network, telephone
network, administration headquarters, station for water and sewerage
treatment, approved report on environmental impact.

Pavimentação asfáltica, rede de energia elétrica.
Asphaltic paving, power supply network.

Pavimentação asfáltica, rede de energia elétrica, sede administrativa, relatório de im-
pacto ambiental aprovado.
Asphaltic paving, power supply network, administration headquarters,
approved report on environmental impact.

Pavimentação asfáltica, sistema de água,  rede de energia elétrica, rede telefônica, sede
administrativa, reservatório elevado e condomínio industrial.
Asphaltic paving, water supply system, power supply network, telephone network,
administration headquarters, raised water tank, industrial condominium.

Pavimentação asfáltica, rede de energia elétrica, sede administrativa, registro em cartó-
rio, relatório de impacto ao meio ambiental aprovado.
Asphaltic paving, power supply network, administration headquarters, public
registration, approved report on environmental impact.

Pavimentação asfáltica, rede de energia elétrica.
Asphaltic paving, power supply network.

Rede de energia elétrica, sede administrativa
Power supply network, administration headquarters

Fonte / Source: Secretaria da Indústria e do Comércio

Dist. Agroindustrial de Anápolis
DAIA

Dist. Agroindustrial de Aparecida de
Goiânia - DAIAG

Dist. Mínero-Industrial de Catalão
DIMIC

Dist. Agroindustrial de Goianira  DAG

Dist. Agroindustrial de Mineiros DAIM

Dist. Agroindustrial de Luziânia
DIAL

Dist. Agroindustrial de Itumbiara
DIAGRI

Dist. Agroindustrial de Rio Verde
DARV II

Dist. Agroindustrial de
Caldas Novas

Dist. Agroindustrial de Rio Verde
DARV I

Dist. Agroindustrial de Goianésia
DAIAGO

Dist. Agroindustrial de Morrinhos
DIAM

Dist. Agroindustrial de Bom Jesus
de Goiás - DIAB

Dist. Agroindustrial de Quirinópolis -
DAQ
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5 - Serviços

Services
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O Complexo Hidrotermal de Caldas Novas e Rio Quente é
o principal destino turístico do Estado. Caldas Novas
dispõe da maior estrutura hoteleira do Centro-Oeste: são
mais de 15 mil leitos dentre hotéis, pousadas e clubes.
The Hydrothermal Center of Caldas Novas and Rio Quen-
te is one of the main tourist destinations in the State.
Caldas Novas is the site of the largest hotel and catering
network in the Mid-West of Brazil:  there are more than
15000 beds, including hotels, inns and clubs.

Lagoa Santa: águas termais e
sulfurosas.
Lagoa Santa: Thermal and
sulfuric waters.

Pólo de Serviços de Educação

Education Services Hub

Pólo de Serviços de Saúde

Health Services Hub

Pólo de Serviços de Turismo

Tourism Services Hub

Legendas / Legends:

No município de Rio Quente encontra-se o mai-
or complexo hidrotermal do mundo, a Pousada
do Rio Quente, de renome internacional.
Within the municipality of Rio Quente, lies the
biggest hydrothermal complex in the world, the
internationally renowned Pousada do Rio Quen-
te Resorts..

Setor de Serviços • Services Sector

 Principais Pólos de Desenvolvimento
SERVICES SECTOR - Main Development Hubs

GOIÁS, 2004

Sítio histórico do patrimônio mundial, título concedido pela
Unesco, a cidade de Goiás foi a primeira capital do Estado. A
cidade guarda um imenso tesouro arquitetônico do período
colonial, restaurado e bem conservado.
The city of Goiás, awarded the title of World Historical
Heritage Site, was the first capital of the State. The city
hosts an immense architectural treasure form the colonial
period, which has been restored and is well conserved.

Roteiro turístico para ecoturistas e pescadores, o Rio Araguaia pos-
sui 500 km de praias de areias brancas e atrai milhares de turistas às
cidades de Aruanã, Aragarças, Bandeirantes e Luís Alves, durante o
período de temporada, que ocorre de maio a setembro.
A tourist destination of ecotourists and fishermen, the Ara-
guaia River has 500 km of white sand beaches and attracts
thousands of tourists to the cities of Aruanã, Aragarças,
Bandeirantes and Luís Alves during peak season, which runs
from May to October.
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A localização geográfica estratégica de Goiânia no centro do País, torna a capital
um local ideal para a realização de convenções, encontros de empresas e entida-
des, o chamado Turismo de Negócios e Eventos.
The strategic geographic location of Goiânia, in the center of the country,
makes it the ideal capital city for holding conventions and other business and
institutional gatherings, the so-called Business and Events Tourism.

Goiânia é um centro de referência nacional e internacional em diversas áreas
médicas tais como: oftalmologia, neurologia, cardiologia, psiquiatria, urologia,
ortopedia, oncologia, tratamento de queimaduras e dermatologia. O pólo de ser-
viços de saúde tem incrementado outras atividades como serviços de hotéis,
restaurantes e comércio.
Goiânia is a national and international reference in several medical fields
such as:  opthalmology, neurology, cardiology, psichiatry, urology,
orthopaedics, oncology, burn treatment and dermatology.  The health services
center has incremented other activities such as hotel services, restaurants
and commerce.

A Região dos Lagos, que se formaram em conseqüência do represamento do Rio
Paranaíba, é propícia ao lazer, esportes náuticos e à pesca amadora: Lago Azul
(Três Ranchos); São Simão, das Brisas (Buriti Alegre) e de Cachoeira Dourada.
The Região dos Lagos (The Lakes Region), formed as a result of the damming
of the Paranaíba River, is well suited for leisure, water sports and amateur
fishing.  The Lake Region includes Lago Azul ( Três Ranchos), São Simão, Lago
das Brisas (Buriti Alegre) and Cachoeira Dourada.

Pólo de Serviços de Educação: a Região Metropolitana de Goiânia vem se firmando
como centro de ensino superior (graduação e pós-graduação). Nos últimos anos
houve crescimento acelerado do número de instituições de ensino, com significati-
vo aumento de vagas e diversificação de cursos oferecidos.
Education Services Centers:  The Metropolitan Regions of Goiania and Anapolis
have been establishing themselves as higher education centers ( undergraduate
and postgraduate).  Over the last few years, there has been an accelerated
growth in the number of higher education institutions, with a significant increase
in places available and diversification of courses on offer.

Nascida no ciclo do ouro, Pirenópolis é uma das mais importantes cidades turís-
ticas do Estado, devido ao seu forte apelo histórico e aos recursos naturais em
região de grande beleza cênica.
Born out of the gold cycle, the city of Pirenópolis is one of the most important
tourist cities in the state, due to its strong historical appeal and the natural
resources of high scenic beauty existing in the region.

No ecoturismo destaca-se o Distrito de São Jorge, no município de Alto Paraíso
de Goiás, que dá acesso ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Sítio
natural do patrimônio da humanidade, título concedido pela Unesco, o parque
possui uma área de 238 mil hectares e constitui-se em umas das regiões de maior
diversidade de plantas, frutos e flores.
As far as ecotourism is concerned, the São Jorge District, in the municipality
of Alto Paraíso de Goiás, which is an access point of the Chapada dos Veadei-
ros National Park, stands out as an important center.  The park, which was
awarded the title of World National Heritage site by UNESCO, spans an area of
236 thousand hectares and constitutes one of the richest regions in plant,
fruit and flower diversity.
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• Turismo

O Estado de Goiás oferece um grande atra-
tivo turístico passando pelos Caminhos da
Biosfera, do Sol, do Ouro e das Águas.

O primeiro caminho compreende duas
reservas da Biosfera, por reconhecimento da
Unesco. O Parque Nacional das Emas, que os-
tenta o título de Patrimônio Natural da Huma-
nidade, está localizado no município de
Chapadão do Céu, no sudoeste de Goiás, na
fronteira com o Mato Grosso do Sul.  Na Região
Nordeste Goiano, estão a Chapada dos Veadei-
ros, o Parque Estadual de Terra Ronca e o Par-
que Municipal de Itiquira.

• Tourism

Wandering through the Trails of the
Biosphere, of the Sun, of the Gold and of the
Waters, the State of Goiás offers multifaceted
touristic attractions.

The first trail comprises of two Biosphere
reserves as acknowledged by the UNESCO. The
National Park of the Emas [Rheas], a Natural
Heritage of Mankind, is located in the Chapadão
do Céu Municipality, southeast of Goiás, at the
border of the State of Mato Grosso. Northeast of
Goiás, there are the Chapada dos Veadeiros, the
State Park of Terra Ronca and the Municipal Park
of Itiquira.
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O Caminho do Sol nasce com o rio Ara-
guaia, no Sudoeste Goiano, onde se localiza o
Parque Nacional das Emas. Dali, até Luis Alves,
onde começa a Ilha do Bananal, é um suceder
de atrações, constituindo-se um dos maiores cor-
redores de ecoturismo do País.

O Caminho do Ouro envolve as cidades
de Goiás, Pirenópolis, Corumbá de Goiás, Jara-
guá e outras que guardam um patrimônio histó-
rico e cultural de rara beleza. A cidade de Goiás
é hoje Patrimônio da Humanidade por reconhe-
cimento da Unesco. Percorrer esses caminhos
é uma verdadeira volta ao passado, não só pelo
cenário, mas pela culinária e pelas paisagens
do cerrado, que envolvem essas cidades, como
é o caso do Parque Estadual dos Pireneus e o de
Serra Dourada.

O Caminho das Águas é um misto das
águas quentes das fontes termais e dos lagos de
barragens para produção de energia elétrica no
vale do rio Paranaíba. Nesse roteiro estão as águas
quentes de Caldas Novas e Rio Quente, municí-
pios que formam o terceiro parque hoteleiro e o
maior complexo hidrotermal do País. Ao Sul do
Estado, diversas barragens de usinas hidrelétri-
cas formaram espelhos d'água para esportes ná-
uticos e lazer. São os lagos de Emborcação, Lago
Azul, São Simão, Cachoeira Dourada.  No sudo-
este goiano a Lagoa Santa, localizada em municí-
pio do mesmo nome, é uma atração devido as
suas águas quentes e medicinais.

The Caminho do Sol (Trail of the Sun)
springs out with the Araguaia River, southeast
of Goiás, near the National Park of the Emas.
From there on till Luis Alves, where the Ilha do
Bananal begins, it forms one of the largest
ecological trail of the countr y, full of
unspeakable marvels.

The Caminho do Ouro (Trail of the Gold)
embraces the cities of Goiás, Pirenópolis, Corumbá
de Goiás, Jaraguá and others, with a historic and
cultural heritage of a unique beauty. The UNESCO
has awarded city of Goiás the title of World Heritage
of Mankind. Trailing this path is truly travelling
back in time, not only because of the scenery and
the culinary, but also because of the landscapes
surrounding the cities, like the State Park of
Pireneus and the State Park of Serra Dourada.

The Caminho das Águas (Trail of the
Waters) mixes the hot waters of thermal sources
with the dammed lakes of the hydroelectric power
stations in the valley of the Paranaíba River. The
hot waters are found in the counties of Caldas Novas
and Rio Quente, which compose the third largest
hotel park and the largest hydrothermal complex
of Brazil. In the south, the lakes of Emborcação,
Lago Azul, São Simão and Cachoeira Dourada,
formed by several dams for hydroelectric power
plants, are used for water sports and leisure. In
the Municipality of Lagoa Santa, southeast of Goi-
ás, the lake of the same name is a unique attraction
with its hot medicinal waters.
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Caminhos turísticos
Tourist Routes
GOIÁS, 2004

Fonte / Source: Agetur
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6 - Comércio Exterior

Foreign Trade
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Tendo em vista a criação de vantagens
competitivas, Goiás vem se estruturando para
ganhar mercados mundiais. As exportações goi-
anas saltaram de US$ 544 milhões em 2000
para US$ 1,102 bilhão em 2003, com cresci-
mento de 102% no período. A balança comer-
cial também avançou com superávit de US$ 43,5
milhões em 1995 chegando a US$ 725,5 mi-
lhões em 2003.

A pauta de exportação goiana em 2003
foi composta basicamente por três grandes com-
plexos: 1) Complexo soja: grãos de soja (43%),
bagaço e outros resíduos de soja (16%); 2) Com-
plexo mineral: ouro em barra (7,25%),
ferronióbio (3,8%), amianto (3,17%); e 3) Com-
plexo carne: carnes desossadas de bovino con-
geladas ou frescas (8,8%), pedaços e miudezas
de galinhas (3,17%), carcaças de suínos con-
geladas (1,99%).

O destino da exportação de Goiás é lide-
rado pela Holanda (32%), Alemanha (9,4%) Es-
tados Unidos (8,6%), e Japão (4,9%) e países
do Mercosul (3,9%). Esses oito países represen-
tam 59% da exportação goiana.

O aspecto positivo e desafiante da avaliação
da balança comercial goiana é o esforço de ade-
quação do governo e do empresariado em colocar
produtos no mercado internacional. Com a me-
lhora da competitividade goiana é possível obter
ganhos consideráveis na corrente de comércio
mundial. O grande desafio exportador é colocar
produtos de boa qualidade e preços convidativos,
com quebra das barreiras tarifárias e fitossanitárias,
principalmente as commodities goianas.

Several competitive advantages are
shaping and structuring Goiás to conquer glo-
bal markets. Goiás exports jumped from US$
544 million in 2000 to US$ 1,102 billion in
2003, an increase of 102%. The balance of
trade also improved from a superavit of US$
43.5 million in 1995 to US$ 725,5 million in
2003.

In 2003, Goiás expor ts basically
consisted of three big groups: 1) The soybean
group: soybean seeds (43%), bagasse and other
soybean residue (16%); 2) Mineral group: gold
in bars (7.25%), iron-niobium alloy (3.8%), as-
bestos (3.17%), and 3) Meat group: frozen and
fresh boned beef (8.8%), poultry (parts, giblets
and plucks) (3,17%), frozen pig carcasses
(1.99%).

Main importing countries of Goiás
products are The Netherlands (32%), Germany
(9.4%), the United States (8.6%), Japan (4.9%)
and the Mercosul countries (3.9%). Together,
these eight countries are responsible for 59%
of Goiás exports.

The positive and challenging aspect of
Goiás balance of trade is the result made by
the government and by the companies to place
Goiás products on the international market. A
better competitiveness makes it possible to earn
higher profits in the global trade. The big
challenge is to manage selling good quality
products at competitive prices, breaking the
tariff and phytosanitary barriers to Goiás
commodities.
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Principais Produtos Exportados
Leading exports

GOIÁS, 2000-2003

(US$ 1.000 FOB)

EXPORTAÇÃO / EXPORTS 544.767 595.070 649.081 1.102.202
Outros grãos de soja,mesmo triturados 177.403 142.185 175.966 474.102
Soybean, including ground seeds

Bagaços e outros resíduos sólidos,da extração do óleo de soja 154.546 144.811 137.296 181.457
Bagasse and other solid residue from soy oil extraction

Ouro em barras, fios, perfis de sec.maciça, bulhão dourado 35.974 54.005 59.164 80.005
Gold in bars, threads and solid ingots

Carnes desossadas de bovino,congeladas 19.114 62.186 37.543 52.290
Frozen boned beef

Carnes desossadas de bovino,frescas ou refrigeradas 15.922 18.648 28.994 45.480
Fresh or cooled boned beef

Ferroniobio 37.570 44.686 41.485 42.033
Niobium-iron alloy

Amianto (arbesto) em fibras,não trabalhado 27.478 21.215 28.849 35.849
Raw asbestos (fibers)

Pedaços e miudezas, comest. de galos/galinhas congelados - 5.387 20.205 35.758
Frozen parts, plucks and giblets of fowls

Outras carnes de suínos, congeladas - 5.335 8.685 22.222
Frozen pork

Outros couros bovinos, divid. umid.pena flor - - 15.045 16.194
Other cattle hide, green and tanned

Algodão simplesmente debulhado, não cardado nem penteado - 1.837 5.407 14.279
Thrashed cotton, non carded and uncombed

Ferroníquel 16.672 4.711 6.646 8.646
Nickel-iron alloy

Carne de galos / galinhas não cortados em pedaços - - 1920 8.192
Poultry meat (whole)

Açúcar de cana,em bruto 1.131 12.823 5.802 7.847
Sugar from sugar-cane (raw)

Carcaças e meias-carcaças de suínos congeladas. - 4.266 13.487 6.995
Frozen pig carcasses (whole and in half).

Outs. couros bovinos, não divid. umid.pena flor - - 4.934 6.047
Other cattle hide (raw)

Água inclusive mineral/gaseificada adicionada açúcar e aroma 77 5.583
Mineral and sparkling water, sweetened and flavored

Bexigas e estômagos de animais exc. Peixes, frescos 11903 2263 2200 4.723
Fresh animal bladders and stomachs (exc. fish)

Outs. tomates prepars. conserv. exc. em vinagre. ac. acetic. 5.773 7.113 5.398 4.544
Canned tomato sauce (exc. in vinegar)

Sorgo em grão exc p/ semeadura 4.376
Sorghum in seeds, except for sowing

Outros tipos de algodão não cardado nem penteado 1.305 8.837 1.221 1.424
Other types of cotton, non carded and uncombed

Óleo de girassol em bruto - 365 5.948 684
Sunflower oil (raw)

Ketchup e outros molhos de tomate, embal. Imediatas P<=1kg 1.234 3.132 2.963 676
Ketch-up an other tomato dressings (<=1kg)

Óleo de soja, em bruto mesmo degomado - 604 6.235 -
Soy oil (raw)

Couro/pele,inteiro/meio,de bovino,"wet blue",div.c/flor 2.276 10.275 2.457 -
Cattle leather / skin, whole / half, "wet blue"

Outros couros e peles de bovinos /eqüídeos, curtidos, recurtidos 5.625 5.815 1.088 -
Other cattle / horse leathers and skins, tanned

Especificação / Item

Fonte/Source: MDIC/SECEX

20022000 2001 2003
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Exportação por países de destino
Exports by importing countries

GOIÁS, 2000-2003

(US$ 1.000 FOB)

HOLANDA - THE NETHERLANDS 168.529 158.931 225.813 348.874

ALEMANHA  - GERMANY 38.244 55.143 37.396 103.590

ESTADOS UNIDOS - UNITED STATES 61.914 52.632 73.563 94.663

JAPÃO - JAPAN 12.771 18.312 19.537 53.729

CHINA - CHINA 13.045 23.595 16.005 50.192

FRANÇA - FRANCE 54.604 20.751 12.940 49.963

ESPANHA - SPAIN 4.722 6.071 6.919 44.914

RÚSSIA - RUSSIAN 167 9.511 35.602 40.444

REINO UNIDO - UNITED KINGDOM 6.377 32.464 11.730 30.472

CHILE - CHILE 6.086 9.520 17.961 24.197

ISRAEL - ISRAEL - - 1.310 23.121

BÉLGICA - BELGIUM 8.277 17.396 15.336 21.917

ITÁLIA - ITALY 15.164 15.305 22.205 21.625

HONG KONG - HONG KONG 4.409 9.069 12.471 21.167

IRÃ - ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 609 26.392 8.536 13.421

TAILÂNDIA - THAILAND 7.422 2.736 9.128 11.774

ARÁBIA SAUDITA - THAILAND 629 4.656 6.132 11.036

PORTUGAL - PORTUGAL 4.711 14.241 9.886 10.299

ANGOLA - ANGOLA 2.984 1.717 2.901 9.831

CORÉIA DO SUL- SOUTH KOREA 607 4.896 4.230 9.373

ÍNDIA - INDIA 10.003 7.630 8.786 9.206

EGITO - EGYPT 124 8.277 5.534 8.788

ARGENTINA - ARGENTINA 7.694 13.187 8.849 8.135

PARAGUAI - PARAGUAY 5.479 4.732 5.286 5.190

FINLÂNDIA - FINLAND - - - 5.009

LÍBANO - LEBANON 4.464 2.145 3.516 4.933

URUGUAI - URUGUAY 3.877 7.299 5.890 4.615

INDONÉSIA - INDONESIA - - 1.977 4.515

CANADÁ - CANADA 372 3.476 3.613 4.416

MÉXICO - MEXICO 3.322 2.629 4.261 3.965

NORUEGA - NORWAY 61.019 13.953 -

CAYMAN, ILHAS - CAYMAN ISLANDS - - 17.138 -

TURQUIA - TURKEY - 369 3.650 -

EMIRADOS ÁRABES- ARAB EMIRATES 1.862 2.972 3.056 -

DEMAIS PAÍSES - OTHER COUNTRIES 35.280 45.063 31.611 48.828

Especificação - Item

Fonte/Source: MDIC/SECEX

20022000 2001 2003
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Principais Produtos Importados
Leading imports

GOIÁS, 2000-2003

(US$ 1.000 FOB)

IMPORTAÇÃO / IMPORTS 374.111 390.139 326.841 376.729
Outros Cloretos de Potássio 20.029 27.651 27.656 30.687
Potassium Chloride

Diidrogeno-Ortofosfato de amônio, Incl.Mist.Hidrogenada 18.917 18.549 14.283 18.860
Dihydro-orthophosphate of ammonium, including hydrogenated mix.

Automóveis c/ Motor Diesel,Cm3>2500,ate 6 Passageiros 31.081 33.334 23.504 18.281
Diesel engine cars, > 2,500 cc, up to 6 passengers

Outras partes e acessórios p/ tratores e veículos a 2.054 1.864 17.931 18.108
Other parts and accessories for tractors and diesel vehicles

Motores diesel/semi diesel, p/ veic. Cap 87,1500 - - 19 16.169
Diesel / semi-diesel engines

Automóveis c/Motor Diesel,Cm3>2500,Sup.6 Passageiros 3.718 14.911 13.174 15.740
Diesel engine cars, >2,500 cc, over 6 passengers

Outras partes e acessórios de carrocerias p/ veículos A. 1.424 1.491 4.486 8.655
Other parts and body accessories for automotive vehicles

Automóveis c/ Motor Explosão,1500<Cm3<=3000,ate 6 Passag 18.662 23.471 11.568 7.829
Gasoline cars, 1500 < cc £ 3000, up to 6 passengers

Trigo (Exc.Trigo Duro ou p/Semeadura),e Trigo c/Centeio 16.949 11.129 5.524 7.083
Wheat (exc. for sowing) and Wheat with rye

Eixos de transmissão c/ diferencial p/ veículos automotores - 44 2.517 6.823
Propeller shafts with differential for automotive vehicles

Sulfato de amônio 3.805 4.939 4.353 6.301
Ammonium sulfate

Azeitonas Preparadas /Conserv.n/ Cong.Exc.em Vinagre,Etc. 15.252 11.438 2.826 6.139
Olives (prepared, canned, except in vinegar)

Enxofre a granel exc. Sublimado, precipitado - - 1.841 6.103
Sulfur in bulk (except sublimated)

Outros motores de explosão p/ veículos cap. 87. sup. - 69 15.798 6.070
Other internal combustion engines for vehicles

Superfosfato, teor de pentoxido de fósforo (p2) - 1.235 2.493 5.873
Superphosphate, sulfur pentoxide (p2 contents)

Amoxicilina e seus sais 605 1.190 3.543 5.567
Amoxicilin and its salts

Caixas de marchas/veículos automotores - - 181 4.828
Gear-boxes for automotive vehicles

Outros adubos/fertilizantes minerain químicos c/ nitrogênio - - 135 4.781
Other chemical fertilizers containing nitrogen

Ferramentas de embutir/estampar/puncionar - 39 4.822 4.568
Tools for stamping / embossing / punching

Outros Azeites de Oliva 16.545 6.802 10.341 4.451
Other Olive Oils

Azeite de Oliva, Refinado 15.946 12.780 9.484 4.250
Refined Olive Oil

Catodos de cobre refinado/seus elementos - - - 4.115
Refined copper electrodes

Máquinas e Aparelhos p/encher/fechar latas,capsular v - 2.772 1.584 4.085
Machines and equipment for filling, closing and tapping cans

Malte não Torrado, Inteiro ou Partido 4.152 5.786 6.602 1.005
Non roasted Malt

Demais produtos 204.972 210.645 142.176 160.358
Other products

Fonte/Source: MDIC/SECEX

Especificação / Item 20022000 2001 2003
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COMÉRCIO EXTERIOR
FOREIGN TRADE

Fonte/Source: MDIC/SECEX
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Principais países de destino das exportações (em %)
Main destination countries of the exports (in %)

GOIÁS, 2003
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Importação por países de origem
Imports by exporting countries

GOIÁS, 2000-2003

(US$ 1.000 FOB)

TOTAL 374.111 390.139 326.841 376.729

JAPÃO - JAPAN 113.530 138.903 122.905 140.380
ARGENTINA - ARGENTINA 69.476 49.746 33.365 29.416
RÚSSIA - RUSSIAN 19.969 26.600 14.379 26.344
CANADÁ- CANADA 20.828 12.472 19.438 21.882
ESTADOS UNIDOS - UNITED STATES 30.613 46.882 23.534 21.142
ÍNDIA - INDIA 5.874 15.207 14.516 19.339
ITÁLIA - ITALY 17.531 11.887 10.617 17.976
ALEMANHA - GERMANY 11.616 11.237 15.899 12.444
TAILÂNDIA - THAILAND - - 767 11.779
CHINA - CHINA 4.210 5.509 7.386 9.912
CHILE - CHILE 4.722 3.224 2.047 6.136
FRANÇA - FRANCE 5.810 6.809 5.838 4.748
PORTUGAL - PORTUGAL 17.030 13.972 10.844 4.535
HOLANDA - THE NETHERLANDS 6.908 2.731 6.704 4.484
POLÔNIA - POLAND - - 331 3.968
BELARUS - BELARUS 2.546 3.213 2.988 3.704
PARAGUAI - PARAGUAY - - 204 3.515
BULGÁRIA - BULGARIA - 507 1.172 3.281
ESPANHA - SPAIN 2.825 4.552 3.363 3.263
UCRÂNIA - UKRAINE - - 312 3.166
ISRAEL - ISRAEL 3.547 6.230 2.183 2.891
SUÉCIA - SWEDEN - 435 1.248 2.748
SUÍÇA - SWITZERLAND 3.520 3.122 1.134 2.161
MALÁSIA - MALASIA - 802 1.972 1.948
COREIA DO SUL - SOUTH KOREA - - 453 1.769
COLÔMBIA - COLOMBIA - 4 886 1.718
LÍBANO - LEBANON - - - 1.543
REINO UNIDO - UNITED KINGDOM - - 661 1.214
ILHAS VIRGENS - VIRGIN ISLANDS - - - 1.073
ÁFRICA DO SUL - SOUTH AFRICA 4 1.730 967 749
MÉXICO - MEXICO 5.249 2.147 3.343
MARROCOS - MOROCCO - 49 3.067
BÉLGICA - BELGIUM - 514 2.282
ÁUSTRIA - AUSTRIA 849 1.318 1.466
DINAMARCA - DENMARK 1.438 977 1.342
VENEZUELA - VENEZUELA 4.626 1.315 1.026
TUNÍSIA - TUNISIA - 94 952
HUNGRIA - HUNGARY                1.229 1.100 919
DEMAIS PAÍSES - OTHER COUNTRIES 20.161 16.851 6.331 7.501

Especificação - Item

Fonte/Source: MDIC/SECEX

20022000 2001 2003
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7 - Infra-Estrutura

Infrastructures
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• Econômica

– Transporte

No Estado de Goiás, o transporte rodovi-
ário é o responsável pela grande maioria dos
deslocamentos de cargas e passageiros.  Exis-
tem 89,3 mil km de rodovias no Estado, dos
quais 11,3mil km são pavimentados, ou seja,
13%.  Com área de 340.086,698 km², o Esta-
do possui índice de 0,263 km de rodovias por
km² de área.

Eixos rodoviários de fundamental impor-
tância em nível nacional cortam o Estado. Entre
eles destacam-se: A radial BR-153 rodovia que
integra o Norte ao Sul do País, possui 678 km
em solo goiano.  A BR-060 que liga o Distrito
Federal à capital - Goiânia e ao Estado do Mato
Grosso, percorre uma das áreas mais ricas e
produtivas de Goiás, o sudoeste goiano.  A BR-
050 liga o Distrito Federal ao Sul do País e corta
porção importante do sudeste do Estado.

O Estado de Goiás conta hoje, principal-
mente, com duas possibilidades de transporte
em grande escala para exportar: através da Fer-
rovia Centro Atlântica, que atende a região do
sudeste do Estado e o Distrito Federal, no cha-
mado corredor de exportação Centro - Leste, atin-
gindo os portos do Espírito Santo - Tubarão e
Vitória, e o Porto de Santos. A FCA interliga-se às
principais ferrovias brasileiras e atravessa uma
das maiores áreas de produção agrícola do país.
Atualmente, as principais cargas transportadas
em Goiás são formadas por grãos, calcário, fer-
tilizantes e derivados de petróleo.

• Economic

– Transportation

In Goiás, most of cargo and passengers
are transported by land. State highway network
amounts to 89,300 km, of which 11,300 km,
i.e. 13% are paved. With a total area of
340,086.698 km², the state has 0.263 km of
highway per km² of area.

Some essential national highways cross
the State of Goiás. Among these, the BR-153
thruway connects the north to the south, with
658 km throughout Goiás territory. The BR-060
links the Federal District with Goiânia, the state
capital, and with the State of Mato Grosso,
running through the southwest of Goiás, one of
the richest and most productive area of the
state. The BR-050 connects the Federal District
to the south of Brazil, running through the
southeast of Goiás.

Today, the state of Goiás counts on two
principal alternatives of large-scale
transportation for exporting. The Ferrovia Cen-
tro Atlântica (Center Atlantic Railway), attending
to the southeastern region of the state and to
the Federal District, in the so-called Centro -
Leste export corridor, arriving at the ports of
Espirito Santo - Tubarão and Vitória - and at
the port of Santos. The FCA interconnects the
main Brazilian railroads and crosses through
one the country's largest agricultural area. The
main shipments in Goiás are grain, limestone,
fertilizers and oil byproducts.
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Acrescente-se a esta estrutura ferroviária
a Estação Aduaneira Interior (EADI) - Anápolis -
Porto Seco Centro-Oeste, destinado a desemba-
raçar e diminuir o custo e o tempo para impor-
tação e exportação.  A EADI de Anápolis abran-
ge uma área que cobre quase toda a Região
Centro-Oeste, o norte de Minas Gerais, Pará e
Maranhão.

Ao sul do Estado localiza-se o Porto Fluvi-
al de São Simão, pertencente à Hidrovia Para-
naíba-Paraná-Tietê. Com transbordo ferroviário
em Conchas/ Pederneiras (SP), atinge-se o com-
plexo portuário de Santos (SP).

Outro destaque em termos de infra-estru-
tura de transportes para a região é o poliduto da
Transpetro, Paulínia-Goiânia-Brasília, que forne-
ce quase todo o combustível a granel (cerca de
90%) para o Centro-Oeste.

Abre-se atualmente ao Estado de Goiás a
possibilidade de utilização dos portos do norte do
país, Belém (PA) e Itaquí (MA), formando um
corredor de exportação "Centro-Norte", através da
implantação da Ferrovia Norte-Sul pelo governo
federal. Está aqui a grande chance de desenvol-
vimento para a região, principalmente para Goiás
que fica posicionado a meio caminho.

A implantação da Ferrovia Norte-Sul está
prevista em médio prazo, três a cinco anos.  Ao
ligar o Estado de Goiás e toda região Centro-Oeste
ao Norte e ao Sudeste, a Ferrovia Norte-Sul terá
o papel fundamental de mudar o perfil econô-
mico do Brasil Central, pela competitividade que
vai conferir aos produtos regionais. Para percor-
rer todo o Estado de Goiás precisarão ser
construídos 540 quilômetros, que exigirão inves-
timentos de US$ 450 milhões. Quando totalmen-
te concluída, a Ferrovia Norte-sul terá 2.100 km
de extensão, atravessará o cerrado brasileiro e
interligará as regiões Norte e Nordeste à Sul e
Sudeste. Será a integração nacional por trilhos.

Adding to this railroad structure, the Esta-
ção Aduaneira Interior (EADI) in Anápolis (customs)
- Porto Seco Centro Oeste is meant for clearing
imports and exports as well as for lowering their
costs and shortening the time consumed. The AEDI
of Anápolis covers an area embracing almost the
entire Middle West area, the north of Minas Ge-
rais and the States of Pará and Maranhão.

The Porto Fluvial de São Simão (fluvial
port) is located in the south of Goiás and
belongs to the Hidrovia Paranaíba - Paraná -
Tietê (waterway). With railroad transshipment
at Conchas / Pederneiras (SP), one can reach
the port of Santos (SP).

Another important infrastructure item is
the Transpetro Paulínia - Goiânia - Brasilia pipe-
line, which supplies the Middle West with
almost all the fuel (about 90%) it needs.

In the near future, the State of Goiás may
have a good opportunity to use the ports of Belém
(PA) and Itaqui (MA) in the north of Brazil through
the Centro - Norte corridor, after the completion
of the Ferrovia Norte Sul by the federal
government. This would be a unique development
opportunity for Goiás as it is located halfway.

The completion of the Ferrovia Norte Sul
is expected in the medium term, three to five
years. When interconnecting the State of Goi-
ás and the Middle West to the north and the
southeast of Brazil, the Ferroviária Norte Sul
will play an essential part in changing the
economic profile of the center region of Brazil
by giving a new competitiveness to the local
products. 540 kilometers will have to be built
crossing throughout the State of Goiás, an
investment of US$ 450 million. When ready,
the Ferrovia Norte Sul will extend over 2,100
km, crossing the "cerrado" and interconnecting
the north and the northeast to the south and
the southeast of Brazil.
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LOGÍSTICA DE TRANSPORTE
LOGISTICS OF TRASPORTATION

GOIÁS, 2004

FERRONORTE  (projetada)
O trecho goiano da ferrovia terá em torno de 700 km e
atravessará a rica região do Sudoeste Goiano.
FERRONORTE (projected)
The Goiás section of the railway will have approximately
700 km and will cross a rich region of Southwest Goiás.

GASODUTO  (projetado)
Ramal do Gasoduto que liga a Bolívia a Guararema (SP). Há
duas alternativas de projeto: saindo da cidade de Mimoso
(MS) ou de Araraquara (SP), ambos, em torno de 830 km até
Goiânia.
GAS PIPELINE (projected)
Branch of the gas pipeline that links Bolivia to Guararema
(SP). There are two alternatives to the project: departing
from Mimoso (MS) or from  Araraquara (SP), both measuring
aroung 830 km till Goiânia

HIDROVIA ARAGUAIA-TOCANTINS
(Projetada)
O trecho do Rio Araguaia ligará a cidade
de Aruanã à cidade tocantinense de
Xambioá (1230 km)
ARAGUAIA-TOCANTINS WATERWAY
(Projected)
The section of the Araguaia River will
link the city of Aruanã to the Tocan-
tins city of Xambioá (1.230 km).

RODOVIA BR-153
A rodovia que integra o norte ao sul do País, pos-
sui 678 km em Goiás
HIGHWAY BR-153
The highway that connects the north to the
south with 658 km throughout Goias territory

Terminal ferroviário
de carga
Railroad terminal
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RODOVIAS FEDERAIS E ESTADUAIS PAVIMENTADAS
11,3 mil Km de rodovias pavimentadas
FEDERAL AND STATE HIGHWAYS PAVED
11.300 km of highways paved

FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA
Possui 685 km em solo goiano e atinge os portos do Espírito Santo - Tubarão e Vitória
e o Porto de Santos em São Paulo.
MIDATLANTIC RAILWAY
It lies 685 km in Goiás and reaches the ports of Espírito Santo - Tubarão and Vitória
and port of Santos - São Paulo.

PORTO SECO CENTRO-OESTE
Estação Aduaneira Interior (EADI) localizada em Anápolis, destinada a desembaraçar e
diminuir o custo e o tempo para importação e exportação.
MIDWEST DRY PORT
Interior customs situated in Anápolis, planned to disembarass and diminish costs
and time to import and export.

AEROPORTO DE GOIÂNIA
Em execução, projeto para a expansão e modernização do Aeroporto Santa Genoveva,
que contempla a construção de novo terminal com capacidade para 1 milhão de usuá-
rios/ano e ampliação da pista.
GOIÂNIA AIRPORT
Under execution, project for the expansion and modernization of Santa Genoveva
Airport, that contemplates the construction of a new terminal, with capacity for 1
million users/year and enlargement of the track.

PORTO FLUVIAL DE SÃO SIMÃO
Pertencente a hidrovia Paranaíba-Tietê-Paraná, o Porto, em 2003, movimentou um
total de 1,8 milhão de toneladas de grãos.
FLUVIAL PORT OF SÃO SIMÃO
It belongs to the Paranaíba-Tietê-Paraná waterway. This port, in 2003, has moved
a total of 1.8 million tons of grains.

POLIDUTO
O Poliduto da Transpetro liga a refinaria de Paulínia a Senador Canedo e Brasília,
fornecendo quase todo combustível a granel (cerca de 90%) para o Centro Oeste.
POLIDUCT
Transpetro poliduct links Paulínia Refinery to Senador Canedo and Brasília, supplying
almost all combustible in bulk (around 90%) to the Midwest.

FERROVIA NORTE SUL (em construção)
Com papel fundamental de mudar o perfil econômico do Brasil Central, a Norte-Sul terá
em solo goiano 540 km.  Com o marco zero em Anápolis, onde fará a conexão com a
Ferrovia Centro Atlântica, a linha seguirá até o porto de Itaqui no Maranhão.
NORTH-SOUTH RAILWAY (under construction)
With a fundamental role in changing the economic profile of Midwest Brazil, The
North-South lies 540 km in Goiás. With ground zero in Anápolis, where will connect
to the Midatlantic railway, it will go on towards Itaqui Port, in Maranhão.

PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ANÁPOLIS (em implantação)
Local onde serão exercidas atividades relativas ao transporte, à logística e à distribuição
de mercadorias, através de 3 modais: aéreo, ferroviário e rodoviário.
LOGISTIC PLATFORM OF ANÁPOLIS (under implementation)
A place to be put in practice activities related to transport, logistics and distribution
of merchandise, through 3 ways: aerial, railway and highway.

AEROPORTO DE ANÁPOLIS (em implantação)
Transformação do atual aeroporto em grande terminal de cargas do Centro-Oeste para
integrar-se à Plataforma Logística.
ANÁPOLIS AIRPORT (under implementation)
Transformation of the actual airport in a large cargoes terminal of midwest to
integrate to the Logistic Platform.
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Posição Geográfica Estratégica
Mercado Interno

Strategic geographic position
Internal Market

Goiás localiza-se no centro
estratégico do País

Goias finds itself in the
strategic center of the

country.
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O modal aéreo em Goiás também está sen-
do otimizado. Um projeto de grande interesse
para Goiás é a ampliação, expansão e moderni-
zação do Aeroporto Santa Genoveva, de Goiâ-
nia. O projeto do novo terminal, que terá capa-
cidade para atender 1 milhão de usuários/ano
inclui nova estação de passageiros, pátios, pis-
tas de rolagem e pouso. A pista será ampliada
em 300 metros permitindo pousos e decolagens
de aeronaves de grande porte.

A transformação do Aeroporto da cidade
de Anápolis em um grande terminal de cargas
do Centro Oeste é outro grande projeto do go-
verno na área de transportes em Goiás.

Devido à sua localização estratégica e pro-
ximidade com Brasília, o Município de Anápolis
abriga desde 1972 a Base Aérea de Anápolis. A
BAAN foi a primeira base, da Força Aérea Brasi-
leira (FAB), a ser planejada para a operação de
aeronaves específicas, os caças supersônicos
Mirage, preparados para a defesa do espaço
aéreo nacional. No ano de 2000, a BAAN pas-
sou a ser também a sede do Projeto SIVAM -
Sistema Integrado de Vigilância da Amazônia,
complexo tecnológico da Força Aérea Brasileira
para supervisionar o tráfego aéreo das regiões
fronteiriças com países limítrofes.

Além dos aeroportos de Goiânia (2) e Aná-
polis (2), o Estado de Goiás possui mais 12 aero-
portos em operação nas cidades de: Rio Verde,
Jataí, Itumbiara, São Simão, Caldas Novas, Cata-
lão, Luziânia, Posse, Formosa, Niquelândia, Minaçu
e Porangatu. Existem outros 25 aeródromos em
operação homologados pelo DAC.

The air modality is also being optimized
in Goiás: there is a big project under way to
enlarge and modernize the Santa Genoveva
Airport in Goiânia. The new terminal will be
designed to attend 1 million passengers a year
and will include a new passenger station,
storage yards and runways. The new runway will
be extended by 300 meters to allow for landing
and takeover of big airplanes.

Another project in the transportation
area of Goiás deals with converting Anápolis
airport to a big freight terminal for the Middle
West.

Because of its strategic location close to
Brasilia, the Municipality of Anápolis houses
the Air Base of Anápolis (BAAN) since 1972.
The BAAN was the first base of the Brazilian
Air Force (FAB) and has been designed to
operate with a specific aircraft, the supersonic
Mirage fighter, to protect the national air space.
In 2000, the BAAN became the headquarters
of the SIVAM Project - Integrated System for
the Amazon Surveillance - of the Brazilian Air
Force, watching over the air traffic over the
bordering areas.

Besides the airports of Goiânia (2) and
Anápolis (2), the State of Goiás holds another
12 operating airports in the following cities:
Rio Verde, Jataí, Itumbiara, São Simão, Caldas
Novas, Catalão, Luziânia, Posse, Formosa,
Niquelândia, Minaçu and Porangatu. Another
25 smaller airports are also registered at the
DAC (Department of Civil Aviation).
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– Plataforma Logística Multimodal
de Goiás

Plataforma logística é uma zona delimita-
da, onde são exercidas, por diversos operado-
res, atividades relativas ao transporte, à logística
e à distribuição de mercadorias, tanto para o trân-
sito nacional quanto para o internacional.

A Plataforma Logística a ser implantada
em Anápolis foi idealizada para ter abrangência
nacional e internacional pela sua proximidade
ao Porto Seco. A Plataforma reunirá todos os
subconjuntos logísticos necessários para atrair
uma diversidade de operadores nacionais. Além
dessa característica multifuncional, ela reunirá
três modais de transportes: aeroviário, ferroviá-
rio e rodoviário. Assim, em um só lugar, funcio-
narão em sinergia:

• Centro de transporte terrestre, onde se-
rão agrupados os atacadistas e operadores
logísticos em geral;

• Setor para indústria de transformação;
• Pólo de serviços e administração;
• Terminal de frete aéreo;
• Terminal ferroviário.
O projeto será implantado numa área de

600ha, ao sul de Anápolis entre a BR-060 e o
Distrito Industrial de Anápolis (DAIA).  Anápolis
é um pólo logístico por excelência. Conhecida
como o "trevo do Brasil", a cidade foi considera-
da, em recente pesquisa da Revista Exame (no-
vembro de 2003), uma das seis melhores cida-
des brasileiras para se investir.

A atuação do Governo do Estado no Proje-
to Plataforma Logística é de agente catalisador da
iniciativa privada objetivando o desenvolvimento
regional.  Com esse objetivo, será publicado em
breve edital para a seleção pública dos acionistas
da empresa Plataforma Logística S. A.

Com capital inicial previsto de US$ 13 mi-
lhões, dos quais US$ 3,3 milhões a serem apli-
cados pelo governo estadual e os US$ 9,7 mi-
lhões restantes pela iniciativa privada, a empre-
sa a ser formada será responsável pela implan-
tação da infra-estrutura, construção dos arma-
zéns, gestão dos serviços e operação dos futu-
ros terminais da Plataforma Logística Multimodal
de Goiás.  O empreendimento global, que será
implantado em três etapas, está orçado em cer-
ca de US$ 80 milhões.

– Multimode Logistic Platform of
Goiás

A logistic platform is a restricted area
where different operators perform all the tasks
related to transpor tation, logistics and
distribution of goods, for national as well as
international traffic.

Being close to Porto Seco, the Logistic
Platform to be settled in Anápolis has been
designed for national and international
operation. It will congregate all the requisite
logistic units to attract a wide diversity of
national operators. Besides its
multifunctional characteristic, it will gather
three modalities of transpor tation, air,
railroad and highway at the same place, all
working synergistically:

• A land carriage center, gathering
wholesalers and logistic operators in general;

• An area for manufacture;
• A center of services and administration;
• An airfreight terminal;
• A railroad terminal.
This project will be settled on a 600 ha

area south of Anápolis, between the BR-060
highway and the Industrial District of Anápolis
(DAIA). Known as the "cloverleaf of Brazil", Aná-
polis is a perfect logistics center and it was
recently elected one of the six best Brazilian
cities for investment, according to Exame Ma-
gazine (November 2003).

The action of the State Government in
favor of the Logistic Platform Project may be
considered as the catalyzer of the private
enterprise for regional development. In this
sense, a public tender will soon be released in
order to choose the partakers of the Platafor-
ma Logística S.A. company.

With an initial capital of US$ 13 million,
of which US$ 3.3 million to be invested by the
state government and US$ 9,7 million by the
private sector, the company will be responsible
for the infrastructure, the construction of the
warehouses and the service and operation
management of the future terminals of the
Multimode Logistic Platform of Goiás. The
whole venture has been estimated in US$ 80
million and will be implemented in three steps.
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Projeto conceitual da Plataforma Logística
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– Energia Elétrica

O Estado de Goiás possui 27 empreendi-
mentos do setor energético em operação, geran-
do 8,03 milhões de kW de potência. São 6 usinas
hidrelétricas, 10 termelétricas, 4 PCHs (Pequena
Central Hidrelétrica) e 5 CGHs (Central Geradora
Hidrelétrica).  Está prevista para os próximos anos
adição de 1,4 milhão de kW na capacidade de
geração do Estado, proveniente dos 8 empreen-
dimentos atualmente em construção e mais 21
com sua Outorga assinada.

– Power

The State of Goiás holds 27 operating
plants in the energy sector, generating a total
power of 8.03 million kW. There are 6
hydroelectric plants, 10 thermoelectric, 4 PCH
(Small Hydroelectric Center) and 5 CGH
(Hydroelectric Generating Plant). In the next
few years, 8 new plants under construction and
another 21 approved plants will supply an
additional 1.4 million kW to the state power
capacity.
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USINAS do tipo UTE (Usina Termelétrica de Energia) em Operação
Operating UTR POWER PLANTS (Thermoelectric power plant)

Sta. Terezinha de Goiás 1.000 Sta. Terezinha de Goiás Óleo Diesel Fóssil
Diesel Fossil

Jalles Machado 38.000 Goianésia - GO Bagaço de Cana de Açucar Biomassa
Sugar-cane Bagasse Bio gas

Goianésia 4.734 Goianésia - GO Bagaço de Cana de Açucar Biomassa
Sugar-cane Bagasse Bio gas

Sta. Helena Açúc. e Álc. 4.400 Santa Helena - GO Bagaço de Cana de Açucar Biomassa
Sugar-cane Bagasse Bio gas

Vale do Verdão 23.400 Turvelândia - GO Bagaço de Cana de Açucar Biomassa
Sugar-cane Bagasse Bio gas

Goiasa 4.000 Goiatuba - GO Bagaço de Cana de Açucar Biomassa
Sugar-cane Bagasse Bio gas

Campos Belos 2.000 Campos Belos - GO Óleo Diesel Fóssil
Diesel Fossil

Daia 44.300 Anápolis - GO Óleo Diesel Fóssil
Diesel Fossil

Xavantes Aruanã 53.576 Goiânia - GO Óleo Diesel Fóssil
Diesel Fossil

CNT 16.000 Niquelândia - GO Óleo Combustível Fóssil
Fuel Oil Fossil

Total: 10 Usinas / 10 Power plants     Potência Total / Total Power: 191.410 kW

Usina
Power Plant

Potência
(kW)

Power
(kW)

Município
Municipality

Classe
Combustível
Fuel Class

Fonte/Source: ANEEL, 2003

USINAS do tipo UHE (Usina Hidrelétrica de energia)  em Operação
Operating UHE POWER PLANTS (Hydroelectric power plant)

Rio
River

Cachoeira Dourada 658.000 Cachoeira Dourada - MG Paranaíba
Itumbiara - GO

Cana  Brava 468.000 Cavalcante - GO Tocantins
Minaçu - GO

Corumbá I 375.000 Caldas Novas - GO Corumbá
Corumbaíba - GO

Itumbiara 2.124.000 Itumbiara - GO Paranaíba
Tupaciguara - MG

São Simão 1.710.000 Santa Vitória - MG Paranaíba
São Simão - GO

Serra da Mesa 1.293.000 Cavalcante - GO Tocantins
Minaçu - GO

Emborcação 1.192.000 Cascalho Rico - MG Paranaíba
Catalão - GO

São Domingos 14.336 São Domingos - GO São Domingos

Total: 8 Usinas / 8 Power plants      Potência Total / Total Power: 7.834.336 kW

Usina
Power plant

Potência (kW)
Power (kW)

Município
Municipality

Fonte/Source: ANEEL, 2003

Combustível
Fuel
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– Telecomunicações

A privatização do setor de telecomunica-
ções ocorrida em 1998 propiciou a alocação de
pesados investimentos no setor em Goiás, a partir
de então. No segmento de telefonia fixa operam
no Estado a Brasil Telecom e a GVT (Global Village
Telecom), e na telefonia celular, a Vivo, a Claro e
a TIM. Os investimentos foram aplicados em
modernização tecnológica, expansão das locali-
dades atendidas e no número de clientes. Qua-
tro empresas - Brasil Telecom, Embratel, Claro
e Vivo instalaram em Goiânia centrais de tele
atendimento (call centers).

A Embratel investiu, de 1998 a 2002, em
torno de US$ 158 milhões em Goiás na instalação
de seu call center, na expansão da rede de fibras
óticas e rádios digitais e na expansão da rede de
dados da internet entre outros projetos. Goiás é
um dos estados brasileiros que mais tem recebido
investimentos da empresa, desde a sua privatiza-
ção. O Centro de Atendimento (Call Center) da
Embratel em Goiânia presta serviços aos mais de
20 milhões de clientes da operadora em todo País.

O call center da Brasil Telecom de Goiânia
tem a missão de atender os 2,7 milhões de clien-
tes da holding nos estados de Goiás, Tocantins,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre, Rondônia
e no Distrito Federal.

A Vivo, de telefonia celular possui o Call
Center mais moderno do país considerado mode-
lo pelo mercado e que atualmente atende a cerca
de 5 milhões de ligações por mês.   A Vivo atende
123 localidades no Estado. Os investimentos da
empresa em Goiás acumulados até dezembro de
2002 giram em torno de US$ 71 milhões.

A Claro começou a operar em janeiro de
1998. Desde o início da operação até final de
2002 foram investidos em torno de US$ 41 mi-
lhões. Goiás é um dos maiores alvos da expan-
são de cobertura da empresa. Em 2001 o nú-
mero de municípios atendidos era de 43, atual-
mente, está próximo de 60. A Claro possui 240
mil assinantes em Goiás.

Em pouco mais de três anos de operação,
a GVT oferece serviços de voz, internet e trans-
missão de dados em 54 cidades Em Goiás, neste
ano, serão investidos US$ 10 milhões, totalizan-
do US$ 55 milhões no período de 2000 a 2003.

– Telecommunication

The telecommunication sector was
privatized in 1998 and, from then on, heavy
investments have been made in this area in
Goiás. Brasil Telecom and GVT (Global Village
Telecom) companies are operating in the fixed
telephone area and Vivo, Claro and TIM
companies in the cell phone sector.
Investments have been made to update the
technology, to increase the number of cities
served and the quantity of customers. Four
companies - Brasil Telecom, Embratel, Claro
and Vivo - installed call centers in Goiânia.

Between 1998 and 2002, Embratel
invested about US$ 158 million in Goiás in
settling its call center, expanding the fiber
optics and digital radio networks as well as the
internet data network, among others. Goiás is
one of the Brazilian states that received most
investments since the company
denationalization. Embratel call center in Goi-
ânia attends to over 20 million customers
throughout the country.

Brasil Telecom call center in Goiânia
attends to 2.7 million customers in the States
of Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul, Acre, Rondônia and Federal District.

Vivo call center is the most modern in
the country, considered as an example, and
currently answers about 5 million calls per
month. Vivo attends to 123 counties in the
State. Accumulated investments of the
company amount to almost US$ 71 million as
to December 2002.

Vivo started operating in January 1998.
Up to the end of 2002, investments amount to
about US$ 41 million. Goiás is one of the top
priorities of the company regarding coverage
expansion. In 2003, 43 counties were attended;
today, this figure comes close to 60. Claro has
240,000 customers in Goiás.

For a little more than three years, GVT
offers voice, internet and data transmission
services to 54 counties. This year, another US$
10 million will be invested in Goiás, totaling
US$ 55 million from 2000 to 2003.
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– Armazenamento

Capacidade estática dos armazéns
Warehouse capacity

GOIÁS, Centro-Oeste e Brasil, 1990, 1995, 2000, 2003

(1.000 t)

Goiás/
Brasil
Goiás/
Brazil

1990 8.126,0 16.815,0 76.506,0      48,33      10,62
1995 10.520,0 25.503,0 88.988,7      41,25      11,82
2000 9.813,7 27.324,3 87.462,4      35,92      11,22
2003 10.359,6 30.797,4 94.080,4 33,64 11,01

Ano
Year

Goiás
Goiás

Centro-Oeste
Middle West

Brasil
Brazil

Participação % / Share (%)

Goiás/
Centro-Oeste

Goiás/
Middle West

Fonte: CONAB

– Warehousing
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• Tecnológica

– Universidades e Faculdades

Nos últimos anos houve crescimento
acentuado no número de instituições de ensino
superior em Goiás. De 1996 para 2002, a oferta
de matrículas nessa área do ensino mais que
duplicou (172,95%). A criação da Universida-
de Estadual de Goiás (UEG) em 1999 pelo Go-
verno do Estado e a aposta do empresariado do
ensino superior em Goiás foram decisórias na
visível transformação experimentada pelo setor.
Existem em todo o Estado 56 instituições de
ensino superior sendo 10 públicas e 46 priva-
das (2002).

• Technologic

– Universities and Colleges

In the last few years, there has been a
marked increase in the number of superior
education institutions. From 1996 to 2002, the
amount of available registrations more than
doubled (172.95%). In 1999, the State
Government created the State University of Goi-
ás (UEG) and, together with the venture spirit
of superior education entrepreneurs, it has been
clearly decisive to the transformation this sector
has experienced. Nowadays, there are 56
universities and colleges in Goiás, of which 10
are public and 46 private (2002).

Matrículas em cursos de educação superior
Registrations at colleges and universities

GOIÁS, 1996, 2000, 2001, 2002

1996 43.706 21.405 10.144 6.992 4.269 22.301 22.301 -

2000 72.769 25.845 12.403 11.372 2.070 46.924 17.122 29.802

2001 88.923 35.122 14.409 18.352 2.361 53.801 22.157 31.644

2002 119.297 49.658 15.261 31.575 2.822 69.639 32.097 37.542

Ano
Year

Total
Total

Pública / Public Privada / Private

Total
Total

Federal
Federal

Estadual
State

Municipal
Municipality

Total
Total

Partic.
Private

Filant.
Philant.

Fonte: Ministério da Educação / Source: Secretary of Education

Instituições de ensino de educação superior
Colleges and universities

GOIÁS, 1996, 2000, 2001, 2002

1996 36 26 1 13 12 10 10 -

2000 35 9 2 1 6 26 22 4

2001 47 10 3 1 6 37 33 4

2002 56 10 3 1 6 46 41 5

Ano
Year

Total
Total

Pública / Public Privada / Private

Total
Total

Federal
Federal

Estadual
State

Municipal
Municipality

Total
Total

Partic.
Private

Filant.
Philant.

Fonte: Ministério da Educação / Source: Secretary of Education



SEPLAN
SEPIN 103

Instituições de ensino superior segundo a localização
Colleges and Universities, according to location

GOIÁS, 2003

Universidade Federal de Goiás - UFG] Catalão / Goiânia / Goiás /Jataí / Rialma
Federal University of Goiás / Urutaí
Universidade Estadual de Goiás - UEG Anápolis / Caldas Novas /Campos Belos
State University of Goiás / Ceres / Cixás / Formosa / Goianésia /

Goiânia / Goiás / Inhumas / Ipameri / Iporá
/ Itaberaí / Itapuranga / Itumbiara / Jaraguá
/ Jussara / Luziânia / Minaçu / Morrinhos /
Pires do Rio / Porangatu / Posse /
Quirinópolis / Sanclerlândia / Santa
Helena de Goiás / São Luiz de Montes
Belos / São Miguel do Araguaia / Silvânia
e Uruaçu

Universidade Católica de Goiás - UCG Goiânia.
Universidade Salgado de Oliveira - UNIVERSO Goiânia
Universidade Paulista - UNIP Goiânia
Faculdades Integradas da Associação Educativa Evangélica Anápolis
Faculdade de Filosofia São Miguel Arcanjo Anápolis
Fundação do Instituto Brasil - FIBRA Anápolis
Faculdade de Educação e Ciências Humanas de Anicuns Anicuns
Faculdade Alfredo Nasser Aparecida de Goiânia
Faculdade Nossa Senhora Aparecida Aparecida de Goiânia
Faculdade de Caldas Novas Caldas Novas
Centro de Ensino Superior de Catalão Catalão
Faculdades Integradas da Assoc. Educ. Evangélica (extensão) Ceres
Faculdade Central de Cristalina Cristalina
Instituto de Ensino Superior de Goiás Formosa
Universidade Católica de Goiás - UCG Goiânia
Escola Sup. de Administ., Marketing e Comun. de Goiânia - ESAMC Goiânia
Faculdade Anhangüera de Ciências Humanas Goiânia
Faculdade Cambury Goiânia / Formosa
Faculdade Alves Faria Goiânia
Faculdades Objetivo-Goiânia Goiânia
Faculdades Padrão Goiânia
Faculdade Araguaia - FARA Goiânia
Faculdade Sul-Americana - FASAM Goiânia
Faculdade Lions-FAC-Lions Goiânia
Faculdade Ávila de Ciências Humanas e Exatas Goiânia
Faculdades Unidas de Itumbiara Itumbiara
Instituto Luterano de Ensino Superior de Itumbiara Itumbiara
Centro de Ensino Superior de Jataí Jataí
Faculdade de Jussara Jussara
Faculdades Integradas do Planalto Central Luziânia
Faculdade de Piracanjuba Piracanjuba
Faculdade do Sudoeste Goiano Pires do Rio
Instituto de Ensino Superior de Rio Verde Rio Verde
Fundação do Ensino Superior de Rio Verde Rio Verde
Faculdade Almeida Rodrigues Rio Verde
Faculdade de Ciências e Educação de Rubiataba Rubiataba
Faculdade São Luis - FSL São Luis de Montes Belos
Instituto Aphonsiano de Ensino Superior Trindade
Faculdade de Ciências e Educação Sena Aires Valparaíso de Goiás
Instituto de Ciências Sociais e Humanas-GO Valparaíso de Goiás
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas de Goiatuba Goiatuba
Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior Mineiros

Instituição / Institution Cidade / Municipality

Fonte: Ministério da Educação / Source: Secretary of Education
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– Instituições de Pesquisa

Instituições de pesquisa e número de pesquisadores
Research institutions and number of researchers

GOIÁS, 1999, 2003

2002

Goiânia Universidade Federal de Goiás 319 391 426 454
Universidade Católica de Goiás 130 141 161
Universidade Estadual de Goiás 8

Catalão Universidade Federal de Goiás 16

Quirinópolis Universidade Estadual de Goiás 3

Jataí Universidade Federal de Goiás 28

Itapuranga Universidade Estadual de Goiás 3

Santo Antônio de Goiás Embrapa CNPAF 55

Pires do Rio Universidade Estadual de Goiás 1

Inhumas Universidade Estadual de Goiás 6

Morrinhos Universidade Estadual de Goiás 17

Mineiros Fundação Integrada Municipal de
Ensino Superior 15

Goiás Universidade Estadual de Goiás 4

Itumbiara Universidade Estadual de Goiás 1

Rio Verde FESURV 65

Anápolis Universidade Estadual de Goiás 89

Município
Municipality

Centro/Grupo de Pesquiss
Research Center / Institute

Número de Pesquisadores
Number of Researchers

1999 2000 2001

Fonte/Source: UFG, UCG, UEG, EMBRAPA, FESURV, Agência Rural, FIMES

– Research Institutions

Instituto de Gestão Tecnológica Farmacêutica

2003
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Universidade Estadual de Goiás
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8 - Meio Ambiente

Environment
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• Meio ambiente

O Bioma Cerrado, que cobre em torno de
70% do território goiano, detém a segunda maior
riqueza em diversidade biológica do país, abriga
vários cursos d'água, formadores de grandes ba-
cias hidrográficas sul americanas, e nele encon-
tram-se vários aqüíferos subterrâneos. Estimati-
vas apontam a existência no Bioma Cerrado de
mais de 6.000 espécies de árvores e 800 espéci-
es de aves, além de grande diversidade de outras
formas de vida.

Para a preservação de amostras significa-
tivas de nossa biodiversidade torna-se necessária
a proteção de grandes áreas contínuas e interli-
gadas, representativas das diversas fisionomias
do bioma. A estratégia é a implantação de Unida-
des de Conservação - UCs.

• Environment

The "Cerrado" Biome covers about 70%
of Goiás territory and holds the largest biologic
diversity in Brazil. It holds many waterways,
which form the great hydrographic basins of
South America, as well as several underground
aquifers. The "Cerrado" Biome gives shelter to
an estimated 6,000 tree species and 800 bird
species, as well as to a great diversity of other
life forms.

The preservation of significant samples
of our biodiversity demands for huge
continuous interconnected areas of protection,
representative of the various aspects of the
biome. The strategy has been to create
Conservation Units (UC).
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No Estado de Goiás existem exemplos cla-
ros da eficácia das UCs quanto à proteção da
biodiversidade, tais como o Parque Nacional das
Emas e o Parque Ecológico Altamiro de Moura
Pacheco, uma das poucas áreas contínuas de
mata do tipo Mato Grosso Goiano.

Nos últimos quatro anos, foram realizadas
grandes conquistas na conservação do meio
ambiente em Goiás, destacando-se: a instituição
do Sistema Estadual de Unidades de Conserva-
ção em Goiás, com a Lei nº 14.247/2002, que
regulamenta a implantação e gestão das unida-
des de conservação no Estado, e o aumento da
área total das unidades de conservação em Goi-
ás, atualmente em 1.699.040,11 hectares, ou
seja, cerca de 5% do território goiano.

No que concerne à legislação ambiental,
Goiás é um Estado relativamente avançado ten-
do em vista o pioneirismo, o rigor e os instrumen-
tos oferecidos pela legislação relacionada ao meio
ambiente: a Lei de Controle da Poluição (8.544/
78), a Lei Florestal do Estado de Goiás (12.596/
95), com seus respectivos decretos de regula-
mentação (1.745/79 e 4.593/95) e a Lei de Pes-
ca (13.025/97), ainda não regulamentada.

In the State of Goiás, there are some
clear examples of the effectiveness of the UCs
regarding the protection of the biodiversity, like
the National Park of the Emas and the Altamiro
de Moura Pacheco Ecological Park, one of the
few continuous areas of Mato Grosso forest.

In the last four years, many achievements
have been realized in preserving the Goiás
environment, among which the creation of the
State System of Conservation Units (law n.
14.247/2002), regulating the installation and
the management of the preservation units in
the state, and the increase of the total area for
the UCs, currently 1,699,040.11 hectares, i.e.
about 5% of Goiás territory.

With regard to the environmental law,
the State of Goiás is pioneer and relatively ahead
of the other states in view of the severity and of
the instruments in enforcing the environmental
laws: Law for Pollution Control (8.544/78), Forest
Law of the State of Goiás (12.596/95), together
with their respective regulation decrees (1.745/
79 and 4.593/95), and Law for Fishing (13.025/
97), to be regulated.
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ESTADO DE GOIÁS: Áreas de Preservação Ambiental
STATE OF GOIÁS: Area of Ambient Preservation
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UNIDADES DE CONSERVAÇÃO:

 1  Parque Municipal de Morrinhos
 2  Parque Nacional das Emas
 3  Parque Estadual da Serra de Caldas Novas
 4  Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros
 5  APA Pireneus
 6  Parque Estadual dos Pireneus
 7  Parque Ecológico Altamiro de Moura Pacheco
 8  Parque Estadual Telma Ortegal
 9  Parque Ecológico Serra de Jaraguá
10  APA Serra Geral
11  APA Serra da Jibóia
12  APA Serra Dourada
13  APA Meandros do Araguaia
14  Parque do Itiquira
15  ARIE Águas de São João
16  Parque Ecológico Mata da Bica
17  Floresta Estadual da Cutia
18  Parque Estadual de Paraúna
19  APA Serra das Galés e da Portaria
20  APA de Pouso Alto

TERRAS INDÍGENAS:

I Município de Barro Alto
II Município de Cavalcante
III Município de Flores de Goiás
IV Município de Luziânia
V Município de Monte Alegre de Goiás
VI Município de Teresina de Goiás

QUILOMBOS:

A  Carretão I
B  Carretão II
C  Avá Canoeiro
D  Karajá Aruanã I
E  Karajá Aruanã III
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A Agenda 21 do Estado de Goiás encon-
tra-se em elaboração, constituindo-se uma opor-
tunidade excepcional para a definição da agenda
de consenso para o desenvolvimento com sus-
tentabilidade, abrindo caminho para o amadure-
cimento político da sociedade.

 Os órgãos estaduais ambientais são a Se-
cretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos - SEMARH e os órgãos jurisdicionados:
Agência Goiana de Meio Ambiente (órgão execu-
tor) e o Conselho Estadual do Meio Ambiente.  Sua
atuação no Estado está contida em três progra-
mas básicos:

• Programa de Proteção Ambiental - O
objetivo maior é a recuperação e preservação do
Bioma Cerrado, de forma a manter resguarda-
dos os sistemas ecológicos que garantem a sus-
tentabilidade da vida.

• Programa de Produção Sustentável - Es-
tabelecimento das bases para que o Estado con-
solide seu processo de crescimento, tendo como
eixo o conceito de desenvolvimento sustentável.

• Programa de Desenvolvimento Institu-
cional - Articulação dos órgãos estaduais e muni-
cipais de meio ambiente.

The Agenda 21 of the State of Goiás is
being elaborated and will be a unique
opportunity to define a consensual agenda for
the sustained development and to open ways
for the political maturation of Goiás society.

The state environmental agencies are the
State Secretary for Environment and Hydric
Resources - SEMARH and the agencies under
its sway: the Goiás Agency for Environment
(executive organ) and the State Counsel for
Environment. They are operating through three
basic programs:

• Environmental Protection Program - Its
major purpose is to recover and to preserve the
"Cerrado" Biome, so as to protect the ecological
systems to ensure the sustainability of life.

• Sustainable Production Program -
Setting up the grounds for the State to
consolidate its growth process, based on the
concept of sustainable development.

• Program for Institutional Development
- Articulation of the state and counties
environmental agencies.

SEPLAN
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9 - Indicadores Sociais

Social Indices
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Estação de Tratamento de Esgoto de Goiânia

• Saneamento Básico

Em Goiás, a rede de abastecimento de
água tratada, operada pela SANEAGO cobre 83%
da população urbana. Há que se considerar ain-
da, os municípios cujo serviço de abastecimen-
to é explorado pela própria prefeitura ou pela
Fundação Nacional de Saúde.

Para a melhoria do abastecimento de água
na Região metropolitana de Goiânia, onde estão
concentrados 1,7 milhão de habitantes, o Go-
verno Estadual está construindo a barragem do
Ribeirão João Leite. Essa obra garantirá o abas-
tecimento da região até o ano de 2025.

Atualmente, 34% da população de Goiás
são beneficiados com rede de coleta de esgoto
sanitário. Com a conclusão das obras em anda-
mento este percentual ultrapassará 50% da po-
pulação, um dos maiores índices do Brasil.

• Public sanitation

The treated water distribution system is
operated by SANEAGO, attending to 83% of Goiás
urban population. One has to take into account
the counties where the water distribution system
is operated by the own municipality or by the
National Foundation for Health.

To enhance the water supply in the
metropolitan area of Goiânia, concentrating
1.7 million inhabitants, the State Government
is building a dam on the Ribeirão João Leite.
This will ensure the water supply of the capi-
tal and surroundings up to the year 2025.

Today, about 34% of Goiás population are
connected to the sewage collection system. With
the conclusion of some public works in process,
this figure will exceed 50% of the population,
one of the highest indices in Brazil.
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Sistemas de água em operação
Installed Water Supply

GOIÁS, 1980, 1990, 2000, 2003

1980 1.032.080 54 3.037.391 108.913.032 89.434.642

1990 2.186.246 76 6.912.458 204.325.678 140.533.803

2000 3.852.582 83 15.401.673 256.582.328 167.742.197

2003 4.089.016 83 17.415.097 268.490.540 175.638.415

Faturado
Billed

Ano
Year

Água / Water Supply

População
atendida (hab)

Population
serviced

% da Pop.
atendida

% Population
serviced

Extensão
rede (m)

Distribution
System (m)

Volume (m³/ano)
Volume (m³/year)

Produzido
Produced

Fonte/Source: SANEAGO.

Sistemas de esgoto em operação
Installed Sewerage System

GOIÁS, 1980, 1990, 2000, 2003

1980 260.575 13 586.522 -

1990 893.608 31 3.142.992 59.842.195

2000 1.518.624 33 4.444.493 83.139.925

2003 1.695.529 34 4.805.955 85.056.557

Volume faturado
(m³ / ano)

Billed Volume
(m³/year)

Esgoto / Sewerage System

Extensão rede
(m)

Distribution
System (m)

Fonte/Source: SANEAGO

Os investimentos realizados em sanea-
mento procuram mudar o perfil social do Esta-
do.  Dessa forma, em 26 municípios goianos,
estão sendo realizadas grandes obras de coleta
e tratamento de esgoto sanitário, que beneficia-
rão mais de 1,2 milhão de pessoas. Estão em
operação sete sistemas completos de esgoto sa-
nitário localizados em Aparecida de Goiânia,
Caiapônia, Rio Verde, Paraúna, Itapuranga, Qui-
rinópolis e Morrinhos.

Com referência ao esgotamento sanitário,
a maior obra em realização no Estado é a Esta-
ção de Tratamento de Esgoto de Goiânia.  A ETE-
Goiânia se encontra em fase final de construção
na região norte da capital do Estado.

The investments made in sanitation are
meant to change the social profile of the State.
In this sense, significant works are under way in
26 counties of Goiás to collect and treat waste
waters, for the benefit of over 1.2 million people.
Seven complete sewage-works are now operating
in the following counties: Aparecida de Goiânia,
Caiapônia, Rio Verde, Paraúna, Itapuranga, Qui-
rinópolis and Morrinhos.

As to the sewage system, the most
important work under way in Goiás is the
Sewerage Treatment Station of Goiânia (ETE).
The ETE-Goiânia is located in the northern area
of Goiânia and is due to being ready by the
beginning of 2004.

População
atendida (hab)

Population
serviced

% da Pop.
atendida

% Population
serviced

Ano
Year
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Municipal
Municipal

Ano
Year

Total
Total

Público - Public
Universitário

University
Privado
PrivateTotal

Total
Estadual

State

Rede Hospitalar
Hospitals and Health Centers

GOIÁS, 1995, 2000, 2003

Municipal
Municipal

1995 401 107 8 99 1 293
2000 434 145 9 136 1 288
2003 378 150 8 142 1 227

Ano
Year

Total
Total

Público - Public
Universitário

University
Privado
PrivateTotal

Total
Estadual

State

Fonte: Ministério da Saúde / Source: Ministry of Health

Número de leitos
Number of beds

GOIÁS, 1995, 2000, 2003

1995 22.316 3.810 1.101 2.709 297 18.209
2000 21.855 4.739 1.147 3.592 292 16.824
2003 19.832 4.683 890 3.793 292 14.857

• Saúde • Public Health

Fonte: Ministério da Saúde / Source: Ministry of Health

Centro de Reabilitação Henrique Santillo
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Leitos por habitantes e leitos por hospital
Number of beds per inhabitant and per hospital

GOIÁS, 1995, 2000, 2003

1995 5,2 53
2000 4,4 50
2003 3,7 52

Número de leitos por hospital
Number of beds per hospital

Ano
Year

Número de leitos por mil habitantes
Number of beds per 1,000 inhabitants

Fonte: Ministério da Saúde / Source: Ministry of Health

Taxas: de fecundidade, bruta de natalidade, mortalidade infantil
e esperança de vida ao nascer

Fertility rate, gross birthrate, infant mortality rate and life expectancy at birth
GOIÁS, Centro-Oeste e Brasil, 1998, 2002

Goiás 2,0 1,9 20,0 18,6 26,9 20,7 69,1 70,1
Goiás

Centro-Oeste 2,2 2,1 21,3 20,0 25,1 20,4 68,9 69,9
Middle West

Brasil 2,4 2,4 21,4 21,0 36,1 27,8 68,1 71,0
Brazil

2002

Especificação
Region

Taxa de fecundidade
total (1)

Total fertility rate
(1)

Taxa bruta de
natalidade (%o) (2)

Gross birthrate
 (‰) (2)

Esperança de vida
ao nascer(%)

Life expectancy at
birth (‰)

Taxa de mortalidade
infantil (%) (3)

Infant mortality rate
(‰) (3)

1998 2002 1998 2002 1998 2002 1998

Fonte/Source: IBGE.
(1) Nº médio de nascidos vivos por mulher / (1) average number of live-born children per woman
(2) Nº de nascidos vivos por 1 000 habitantes / (2) number of live-born children per 1,000 inhabitants
(3) Nº de óbitos infantis, por 1 000 nascidos vivos / (3)number of deceased per 1,000 live-born infants

Taxas de mortalidade infantil
Infant mortality rate

BRASIL, Regiões, Estados, 1992, 2002

Brasil / Brazil 44,3 27,8
Região Norte / North 40,7 27,7
Região Nordeste / Northeast 65,2 41,4
Região Sudeste / Southeast 30,0 20,2
Região Sul / Soul 25,7 17,9
Região Centro-Oeste / Middle West 30,4 20,4

Mato Grosso do Sul 30,0 19,2
Mato Grosso 33,8 21,5
Goiás 31,0 20,7
Distrito Federal 27,9 17,5

2002

Regiões e UF
Region

Taxas de mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos)
Infant mortality rates (per 1,000 live-born children)

1992

Fonte/Source: IBGE
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Esperança de vida ao nascer, por sexo
Life expectancy at birth, according to gender

GOIÁS, Centro-Oeste e Brasil, 1992, 2002

Goiás 67,5 64,4 70,7 70,1 66,8 73,4
Goiás

Centro-Oeste 67,3 64,3 70,7 69,9 66,7 73,5
Middle West
Brasil 66,3 62,8 70,1 71,0 67,3 74,9
Brazil

Especificação
Region

Fonte: IBGE

1992 2002

Total
Total

Homens
Men

Mulheres
Woman

Total
Total

Homens
Men

Mulheres
Woman
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Número de estabelecimentos de ensino por dependência administrativa
Number of schools according to administration responsibility

GOIÁS, 2000, 2002, 2003

2000 5.260 7 1.292 3.045 916

2002 4.960 8 1.263 2.613 1.076

2003 4.860 8 1.233 2.511 1.108

Particular
Private

Ano
Year

Estabelecimentos / Schools

Total
Total

Federal
Federal

Estadual
State

Municipal
Municipal

Fonte: Secretaria da Educação / Source: Secretary of Education

Salas de aula por dependência administrativa
Classrooms according to administration responsibility

GOIÁS, 2000, 2002, 2003

2000 30.036 185 11.747 11.222 6.882

2002 32.896 208 11.739 12.323 8.626

2003 33.561 227 11.222 12.705 9.407

Salas de Aula / Classrooms

Alunos matriculados no ensino pré-escolar por dependência administrativa
Registered students at preschool according to administration responsibility

GOIÁS, 1995, 2000, 2003

1995 (1) 139.836 40 49.283 47.800 42.713

2000 87.153 40 9.192 48.003 29.918

2003 100.578 40 3.988 55.326 41.224

Pré-Escolar / Preschool

• Educação • Education

Particular
Private

Total
Total

Federal
Federal

Estadual
State

Municipal
Municipal

Ano
Year

Fonte: Secretaria da Educação / Source: Secretary of Education

Particular
Private

Total
Total

Federal
Federal

Estadual
State

Municipal
Municipal

Fonte: Secretaria da Educação / Source: Secretary of Education
(1) Incluso os alunos matriculados em alfabetização / Inclused registered students at kidergarten

Ano
Year
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Alunos matriculados no ensino fundamental por dependência administrativa
Registered students at elementary school according to administration responsibility

GOIÁS, 1995, 2000, 2003

1995 992.084 512 593.470 298.266 99.836
2000 1.124.217 480 629.333 413.549 80.855
2003 1.063.513 464 497.647 447.467 117.935

Ensino Fundamental / Elementary School

Particular
Private

Total
Total

Federal
Federal

Estadual
State

Municipal
Municipal

Ano
Year

Fonte: Secretaria da Educação / Source: Secretary of Education

Alunos matriculados no ensino médio por dependência administrativa
Registered students at high school according to administration responsibility

GOIÁS, 1995, 2000, 2003

1995 154.565 3.927 120.961 3.439 26.238
2000 254.548 3.386 225.594 1.532 24.036
2003 264.712 1.547 230.841 784 31.540

Ensino Médio / High School

Particular
Private

Total
Total

Federal
Federal

Estadual
State

Municipal
Municipal

Ano
Year

Fonte: Secretaria da Educação / Source: Secretary of Education
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Alunos matriculados por nível de ensino
Registered students according to education level

GOIÁS, 2000, 2002, 2003

2000 1.586.303 87.153 47.675 1.124.217 254.548 - 7.233 65.477

2002 1.667.665 98.704 52.206 1.099.223 269.851 7.477 7.246 132.958

2003 1.637.402 100.578 50.341 1.063.513 264.712 - 6.941 151.317

Jovens e
Adultos

Youths &
Adults

Ano
Year

Alunos Matriculados / Registered students

Total
Total

Pré-
Escolar

Preschool

Alfabeti-
zação

Kinder-
garten

Funda-
mental

Elementary
School

Médio
High

School

Educação
Profissional

(nível técnico)

Technical
School

Especial
Special

Pessoal docente por nível de formação atuantes no ensino fundamental e médio
Teachers of elementary and high school according to their graduation level

GOIÁS, 2000, 2002

Fundamental (1º grau) 1.994 581 18 25
Elementary School (primary)

    Incompleto / Uncompleted 606 150 - 6
    Completo / Completed 1.388 431 18 19

Médio (2º grau) 29.958 30.044 4.738 5.208
High School (secondary)

    Magistério Completo
    Normal School 26.940 26.054 3.077 3.226
    Outra Formação Completa /
    Other graduation (completed) 3.018 3.990 1.661 1.982

Superior (3º grau) 16.441 20.247 8.986 9.526
University (3rd level)

    Licenciatura Completa 13.707 17.064 6.777 7.824
    Bachelor's degree (major)

    Completo sem Licenciatura 2.734 3.183 2.209 1.702
    Bachelor's degree (no major)

    Com Magistério 1.878 2.251 1.040 819
    With Normal School

    Sem Magistério 856 932 1.169 883
    Without Normal School

2002

Nível de Formação
Graduation Level

Ensino Fundamental
Elementary School

Ensino Médio
High School

2000 2002 2000

Fonte: Secretaria da Educação / Source: Secretary of Education
Nota: O mesmo docente pode atuar em mais de um nível/modalidade de ensino e em mais de um estabelecimento.
Note: The same teacher can teach at more than one level of education and at more than one school.

Fonte: Secretaria da Educação / Source: Secretary of Education
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Pessoas de 5 anos ou mais alfabetizadas e não alfabetizadas,
por situação do domicílio

People over 5 years, literate and illiterate, according to residence
GOIÁS, 1995, 2000- 2002

1995 3.117.309 792.454 2.633.853 578.629 481.320 213.825 2.136 -

2000 3.973.038 547.545 3.466.638 431.046 506.400 116.499 - -

2001 4.081.600 577.043 3.580.416 456.888 501.184 120.155 - -

2002 4.215.061 557.973 3.723.574 432.882 491.158 125.091 329 -

Ano
Year

Pessoas de 5 anos ou mais / People over 5 years

Total
Total

Alfabetizadas
Literate

Não alfabetizadas
Illiterate

Sem declaração
Undefined

Urbana
Urban

Rural
Rural

Fonte/Source: IBGE

Urbana
Urban

Urbana
Urban

Urbana
Urban

Rural
Rural

Rural
Rural

Rural
Rural

Taxa das pessoas de 15 anos ou mais, alfabetizadas e não alfabetizadas,
por situação do domicílio

People over 15 years, literate and illiterate, according to residence
GOIÁS, 1995, 2000- 2002

 (%)

1995

Total 84,81 15,12 0,07

Urbana / Urban 86,77 13,16 0,07
Rural / Rural 77,02 22,98 -

2000

Total 88,07 11,93 -

Urbana / Urban 89,23 10,77 -
Rural / Rural 79,66 20,34 -

2001

Total 88,33 11,67 -

Urbana / Urban 89,62 10,38 -
Rural / Rural 79,28 20,72 -

2002

Total 88,71 11,28 0,01

Urbana / Urban 89,98 10,01 0,01
Rural / Rural 79,27 20,73 -

Sem Declaração
Undefined

Especificação
Situation

Alfabetizadas
Literate

Não Alfabetizadas
Illiterate

Fonte/Source: IBGE
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Pessoas de 10 anos ou mais de idade e população economicamente ativa (PEA)
People 10 years and over and economically active population (EAP)

GOIÁS, 1990,1995, 2000-2002

1990 (1) 4.968.085 3.809.480 2.186.450 44,01

1995 (1) 4.324.893 3.425.699 2.206.532 51,02

2000 (2) 5.003.228 4.050.398 2.399.147 47,95

2001 (1) 5.137.653 4.160.648 2.611.727 50,84

2002 (1) 5.233.574 4.262.792 2.652.714 50,68

Participação da
PEA/ População
Residente (%)

Participação da
PEA/ População
Residente (%)

Ano
Year

População
Residente
Resident

Population

Pessoas de
10 anos ou

mais de idade
People of 10

years and over

População
Economicamente

Ativa (PEA)
Economically

Active Population
(EAP)

Fonte/Source: IBGE.
(1)  PNAD
(2)  Censo Demográfico / (2) Census

• Emprego e Renda • Employment and income

População economicamente ativa, população ocupada e taxa de desemprego
Economically active population, population employed and unemployment rate

GOIÁS, 1991,1996, 2001, 2002

1991 1.656.018 1.581.843 4,48 58.456.128 55.293.311 5,41
1996 2.145.617 1.986.852 7,40 73.120.101 68.040.206 6,95
2001 2.611.727 2.401.611 8,05 83.243.239 75.458.172 9,35
2002 2.652.714 2.479.218 6,54 86.055.645 78.179.622 9,15

Ano
Year

Goiás / Goiás Brasil / Brazil

População
economica-
mente ativa

Economically
Active

Population

População
ocupada

Population
employed

Taxa de
desocupação

(%)
Unemployment

rate (%)

População
economica-
mente ativa

Economically
Active

Population

População
ocupada

Population
employed

Taxa de
desocupação

(%)
Unemployment

rate (%)

Fonte/Source: IBGE, PNAD
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Valor do rendimento nominal médio mensal das pessoas com rendimento,
responsáveis pelos domicílios particulares

Average nominal monthly income for head of family
GOIÁS, Centro-Oeste, Brasil, 2002

Goiás / Goiás 1.045 1.103 637
Centro-Oeste / Middle West 1.306 1.404 656
Brasil / Brazil 1.175 1.284 525

Especificação
Region

Fonte/Source: IBGE

Rural / Rural

Valor do rendimento nominal médio mensal domiciliar  (R$) - 2002
Average nominal monthly income - 2002

Total / Total Urbana / Urban

Pessoas responsáveis pelos domicílios particulares,
segundo as classes de rendimento nominal mensal domiciliar
Head of family, according to nominal monthly income classes

GOIÁS, Centro-Oeste, Brasil, 2002

Total 1.517.283 100,00 3.453.484 100,00 47.606.323 100,00

Até 1 Salário Mínimo 167.551 11,04 348.295 10,08 5.715.352 12,00
Up to 1 Minimum Salary

Mais de 1 a 2 Salários Mínimos 319.346 21,05 666.383 19,30 9.131.234 19,18
From 1 to 2 Minimum Salaries

Mais de 2 a 5 Salários Mínimos 579.057 38,16 1.228.303 35,57 16.487.313 34,63
From 2 to 5 Minimum Salaries

Mais de 5 a 10 Salários Mínimos 228.809 15,08 570.403 16,52 8.397.345 17,64
From 5 to 10 Minimum Salaries

Mais de 10 a 20 Salários Mínimos 112.244 7,40 314.568 9,11 4.051.688 8,51
From 10 to 20 Minimum Salaries

Mais de 20 Salários Mínimos 55.957 3,69 213.943 6,19 2.254.495 4,74
Over 20 Minimum Salaries

Sem Rendimento (1) 31.273 2,06 63.467 1,84 607.940 1,28
No income (1)

Sem Declaração 23.046 1,52 48.122 1,39 960.956 2,02
Not informed

Especificação
Nominal income

Goiás
Goiás

Centro-
Oeste
Middle
West

Brasil
Brazil(%) (%) (%)

Fonte/Source: IBGE.
(1) Inclusive as pessoas que receberam somente em benefícios
(1) Including those who received only some kind of social benefit.
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Flutuação do nível de emprego por atividade econômica
Variation of the employment level according to economic activity

GOIÁS, 2003

Total 301.347 280.568 20.779

Extrativa mineral 1.287 917 370
Extractive / mineral

Indústria de transformação 64.865 61.794 3.071
Manufacture Industry

Serv. ind. utilidade pública 1.415 1.337 78
Public Utilities

Construção civil 33.482 33.122 360
Civil Construction

Comércio 75.173 67.318 7.855
Trade

Serviços 83.671 78.078 5.593
Services

Administração pública 687 380 307
Public administration

Agricultura, silvicultura etc. 40.723 37.613 3.110
Farming, silviculture, etc.

Outros 44 9 35
Others

Saldo
Balance

Admissão
Admissions

Desligamento
Dismissals

Atividade econômica
Economic Activity

2003

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego /  Source: Ministry of Labor and Employment.

Flutuação do nível de emprego
Variation of the level of employment

GOIÁS, Centro-Oeste, Brasil, 1990, 1995, 2000, 2003

1990 179.894 186.493 -6.599 499.201 527.982 -28.781 9.114.906 10.037.647 -922.741

1995 168.095 176.823 -8.728 487.559 503.095 -15.536 9.368.103 9.497.442 -129.339

2000 265.797 243.807 21.990 698.716 650.877 47.839 9.668.132 9.010.536 657.596

2003 301.347 280.568 20.779 802.759 744.756 58.003 9.809.343 9.163.910 645.433

Ano
Year

Goiás
Goiás

Centro-Oeste
Middle West

Brasil
Brazil

Admitidos

Admissions
Desligados

Dismissals
Saldo

Balance

Fonte/Source: CAGED-TEM / SPPE / CGETIP

Admitidos

Admissions
Admitidos

Admissions
Desligados

Dismissals
Desligados

Dismissals
Saldo

Balance
Saldo

Balance
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Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Human Development Index (HDI)

GOIÁS, Regiões, Brasil, 1970, 1980, 1991, 1995, 1996

Brasil / Brazil 0,494 0,734 0,787 0,814 0,830
  Região Norte / North 0,425 0,595 0,676 0,720 0,727
  Região Nordeste / Northeast 0,299 0,483 0,557 0,596 0,608
  Região Sudeste / Southeast 0,620 0,795 0,832 0,853 0,857
  Região Sul / South 0,553 0,789 0,834 0,855 0,860
  Região Centro-Oeste / Middle West 0,469 0,704 0,817 0,839 0,848
Goiás / Goiás 0,431 0,635 0,743 0,765 0,786

Especificação / Region

Fonte/Source: PNUD / IPEA / FJP / IBGE.
Classificação segundo IDH   / Ranking in accordance with the HDI: :
Elevado: (0,800 e superior) High: (0.800 and above);
Médio: (0,500 - 0,799) Medium: (0.500 to 0.799);
Baixo: (abaixo de 0,500) Low: (below 0.500).

• Índice de Desenvolvimento
   Humano (IDH)

• Human Development
   Index (HDI)

19961970 1980 1991 1995
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Ranking dos vinte maiores municípios em IDH-M
Ranking of the top 20 municipalities with HDI-M

GOIÁS, 1991, 2000

Chapadão do Céu 0,830 0,908 0,765 0,834 1º 0,761 0,728 0,651 0,713 11º

Goiânia 0,751 0,933 0,813 0,832 2º 0,718 0,862 0,755 0,778 1º

Catalão 0,819 0,908 0,727 0,818 3º 0,700 0,810 0,663 0,724 6º

Goiatuba 0,812 0,877 0,746 0,812 4º 0,742 0,768 0,676 0,729 5º

Rio Verde 0,803 0,871 0,746 0,807 5º 0,684 0,747 0,674 0,702 21º

Morrinhos 0,807 0,861 0,750 0,806 6º 0,729 0,784 0,639 0,717 8º

Rio Quente 0,736 0,917 0,764 0,806 7º 0,635 0,789 0,592 0,672 67º

Pontalina 0,804 0,846 0,765 0,805 8º 0,679 0,732 0,636 0,682 44º

Anhanguera 0,804 0,952 0,649 0,802 9º 0,718 0,820 0,593 0,710 12º

Caldas Novas 0,749 0,905 0,751 0,802 10º 0,718 0,797 0,688 0,734 4º

Campo Alegre de Goiás 0,804 0,880 0,722 0,802 11º 0,713 0,735 0,675 0,708 13º

Cidade Ocidental 0,770 0,915 0,700 0,795 12º 0,721 0,871 0,675 0,756 2º

Valparaíso de Goiás 0,767 0,902 0,716 0,795 13º 0,687 0,837 0,692 0,739 3º

Montividiu 0,776 0,839 0,766 0,794 14º 0,618 0,666 0,680 0,655 105º

Jataí 0,776 0,874 0,728 0,793 15º 0,687 0,775 0,685 0,716 9º

Anápolis 0,754 0,889 0,721 0,788 16º 0,670 0,810 0,684 0,721 7º

Três Ranchos 0,804 0,902 0,657 0,788 17º 0,743 0,745 0,581 0,690 34º

Joviânia 0,762 0,859 0,739 0,787 18º 0,679 0,756 0,663 0,699 23º

Palmelo 0,846 0,841 0,673 0,787 19º 0,725 0,759 0,593 0,692 32º

Nerópolis 0,836 0,837 0,682 0,785 20º 0,739 0,747 0,605 0,697 25º

ESTADO DE GOIÁS 0,745 0,866 0,717 0,776 0,668 0,765 0,667 0,700

BRASIL 0,727 0,849 0,723 0,766 0,662 0,745 0,681 0,696

Municípios
Municipalitie

2000 1991

IDH-M - HDI-M

IDH-M
HDI-M

Ran-
king

Educa-
ção

Educa-
tion

Longe-
vidade
Longe-

vity

Renda
Inco-
me

Longe-
vidade
Longe-

vity

Educa-
ção

Educa-
tion

Renda
Inco-
me

IDH-M
HDI-M

Ran-
king

IDH-M - HDI-M

Fonte/Source: PNUD / IPEA / FJP / IBGE.
Classificação segundo IDH   / Ranking in accordance with the HDI: :
Elevado: (0,800 e superior) High: (0.800 and above);
Médio: (0,500 - 0,799) Medium: (0.500 to 0.799);
Baixo: (abaixo de 0,500) Low: (below 0.500).
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Ranking dos 20 maiores municípios em IDE - Índice de Desenvolvimento Econômico
Ranking of the top 20 municipalities with EDI - Economic Development Index

GOIÁS, 2000

Município / Municipality

Chapadão do Céu 5469,4 1
Rio Quente 5.427,6 2
Montividiu 5.218,8 3
Turvelândia 5.213,4 4
Goiânia 5.199,7 5
Ouvidor 5.190,7 6
Campo Alegre de Goiás 5.173,0 7
Perolândia 5.161,6 8
Cezarina 5.156,4 9
Catalão 5.155,3 10
Vicentinópolis 5.147,2 11
Itumbiara 5.130,8 12
Aporé 5.129,0 13
Cachoeira Dourada 5.128,6 14
Jataí 5.122,7 15
Rio Verde 5.119,4 16
Corumbaíba 5.115,5 17
Jandaia 5.110,0 18
Goiatuba 5.109,1 19
Santa Fé de Goiás 5.106,2 20

RankingIDE / EDI

Fonte: SEPLAN - Gerência de Estudos Especiais /Source: SEPLAN/SEPIN - Department of Special Research

Ranking dos 20 maiores municípios em IDS - Índice de Desenvolvimento Social
Ranking of the top 20 municipalities with SDI - Social Development Index

GOIÁS, 2000

Município / Municipality

Goiânia 5.289,5 1
Rio Quente 5.201,9 2
Itumbiara 5.184,0 3
Anápolis 5.178,5 4
Catalão 5.162,1 5
Quirinópolis 5.140,6 6
Rio Verde 5.140,4 7
Caldas Novas 5.140,0 8
Mineiros 5.119,3 9
Santo Antônio de Goiás 5.116,2 10
Goianésia 5.110,1 11
Ouvidor 5.108,5 12
São Luiz de Montes Belos 5.106,9 13
Pires do Rio 5.104,5 14
Morrinhos 5.104,4 15
Inhumas 5.102,4 16
Goiatuba 5.100,0 17
Jataí 5.098,8 18
Palminópolis 5.095,2 19
Montividiu 5.091,9 20

RankingIDS / SDI

Fonte: SEPLAN - Gerência de Estudos Especiais /Source: SEPLAN/SEPIN - Department of Special Research
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10 - Finanças Públicas

Public Finance
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• Finanças Públicas • Public Finance

Receita líquida (Regime de caixa)
Net revenue (cash flow)

GOIÁS, 1998-2003

1998 1.751.240 1.160.408 43.604 310.477 236.752
1999 2.120.062 1.145.579 43.843 275.607 655.032
2000 2.383.195 1.368.474 49.453 328.686 636.582
2001 2.816.990 1.651.130 80.326 387.810 697.724
2002 3.113.047 1.890.639 89.687 428.337 704.384
2003 3.691.445 2.350.889 88.323 410.866 841.367

Outras Receitas
Other Revenue

Ano
Year Total ICMS IPVA FPE

Fonte: Secretaria da Fazenda / Source: State Treasury Department

ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços / ICMS - Tax on Transit of Goods and Services
IPVA - Imposto Veículos Automotores / IPVA - Tax on Automotive Vehicles
FPE - Fundo de Participação dos Estados / FPE - Participation Fund of the States

Arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) por setor de atividade

Revenue from Tax on Transit of Goods and Services (ICMS) as per activity sector
GOIÁS, 1998-2003

1998 1.558.746 59.453 3,81 628.887 40,35 586.668 37,64 165.905 10,64 117.833 7,56
1999 1.830.601 77.067 4,21 806.489 44,06 658.499 35,97 191.837 10,48 96.709 5,28
2000 2.198.012 75.149 3,42 920.774 41,89 878.466 39,97 249.746 11,36 73.877 3,36
2001 2.615.326 67.232 2,57 1.029.370 39,36 1.043.903 39,91 391.151 14,96 83.670 3,20
2002 3.020.447 88.256 2,92 1.095.517 36,27 1.287.930 42,64 431.392 14,28 117.352 3,89
2003 3.698.720 112.543 3,04 1.348.924 36,47 1.538.896 41,61 524.291 14,17 174.066 4,71

Ano
Year

Total
Total

Agrope-
cuária

Farming

Part.
(%)

Share
(%)

Indús-
tria

Industry

Comércio
Commerce

Serviços
Services

Outras
Others

Part.
(%)

Share
(%)

Part.
(%)

Share
(%)

Part.
(%)

Share
(%)

Part.
(%)

Share
(%)

Fonte: Secretaria da Fazenda / Source: State Treasury Department

Arrecadação do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS)

Revenue from Tax on Transit of Goods and Services (ICMS)
GOIÁS, Centro-Oeste, Brasil ,1995, 2000, 2003

1995 1.135.574 3.031.765 47.200.131 37,46 2,41
2000 2.178.832 6.045.853 82.269.693 36,04 2,65
2003 3.698.715 10.265.593 119.446.211 36,03 3,10

Goiás/Brasil
Goiás/Brazil

Ano
Year

Goiás
Goiás

Centro-Oeste
Middle West

Brasil
Brazil

Participação (%) / Share (%)

Goiás/ Centro-Oeste
Goiás/Middle West

Fonte: Banco Central do Brasil / Source: Central Bank of Brazil.

   (R$ 1.000)

   (R$ 1.000)

   (R$ 1.000)
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Total 7.038 5.267 350.742 350.180 21.637 26.388 971.062 940.628

Empresarial 339 230 126.871 145.032 816 529 285.966 276.522
Companie

Industrial 126 89 108.475 120.422 249 181 147.183 177.561
Industrial

Infra-estrutura 5 1 2.669 2.454 13 4 69.566 25.344
Infrastructure

Turismo 4 9 464 1.777 16 23 5.484 4.460
Tourism

Com./Serviços 204 130 15.263 19.507 538 317 63.733 68.037
Trade/Services

Capital de Giro - 1 - 872 - 4 - 1.120
Working Capital

Rural 6.591 5.037 221.013 205.148 20.669 25.859 679.932 664.106
Rural

Rural/Integração 2.625 1.878 204.428 179.883 6.863 4.252 625.934 565.132
Rural/Integration

PAPRA - - - - 184 - 805

PRONAF 843 695 6.658 7.214 1.696 2.505 13.023 23.909

PRONAF-RA 3.123 2.091 9.927 6.544 11.924 18.591 37.913 57.067

Pronatureza - 1 - 15 2 6 2.257 490

Giro / Custeio 108 372 2.858 11.492 152 505 5.164 17.508
Working Capital
Maintenance

Investimentos - BNDES - desembolso de recursos
Investments - BNDES - outlay

GOIÁS, 1999-2003

Total 473.146 567.987 412.249 1.012.001 991.910

Agropecuária 75.603 136.549 167.397 291.804 366.071
Farming

Indústria Extrativa 301 365 1.158 1.529 15.478
Extractive Industry

Indústria de Transformação 113.270 170.797 161.657 125.504 85.528
Manufacture

Comércio / Serviços 105.630 260.276 82.037 593.164 524.833
Commerce / Services

Especificação
Investment 1999 2000 2001 2002

Goiás / Goiás

Fonte/Source: BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

Contratações por programa com recursos do Fundo Constitucional do Centro-Oeste - FCO
Admission per program using Constitutional Fund of the Middle West - FCO funds

GOIÁS, Centro-Oeste, 2001, 2003

Programa
Program

Fonte: Banco do Brasil / FCO - Fundo Constitucional do Centro Oeste
Source: Bank of Brazil / FCO - Constitutional Fund of the Middle West
(1) Valor atualizado pela TR, em 31/12/2001 / (1) Amounts have been adjusted by the TR, situation in 12/31/2001.
(2) Valor atualizado pela TR, em 31/12/2002 / (2) Amounts have been adjusted by the TR, situation in 03/31/2003.

• Financiamentos e Investimentos • Financing and Investments

2003

2001 2003

Goiás / Goiás Centro-Oeste / Middle West

Quant. Valor/Value  (R$ mil)

2001 (1) 2001 2001 (1)2003 (2) 2003 2003 (2)

Quant. Valor/Value  (R$ mil)

   (R$ 1.000)
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11 - Políticas
       Governamentais

Policies of the
State Government
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• Plano Estratégico do
Governo do Estado

Principais Programas do Governo do Estado
das áreas econômica e social

1. Setor Indústria, Comércio e Serviços

• Programa de Atração e Promoção Industrial
- Industrializa Goiás
Atrair investimentos para o crescimento e de-
senvolvimento industrial de Goiás, divulgando
as vantagens e potencialidades do Estado, apoi-
ando empreendedores e investidores, dotando
os distritos industriais de infra-estrutura e incre-
mentando os arranjos produtivos locais.

• Programa de Desenvolvimento Industrial do
Estado de Goiás - Produzir
Promover a expansão, modernização e diversi-
ficação industrial de Goiás, aumentando a com-
petitividade estadual, financiando até 75% do
ICMS devido por um período de 15 anos, con-
tando com as versões:
- Microproduzir (incentivo às micro empresas),
- Teleproduzir ( Incentivo à implantação de call-
centers),

Main Programs of the State Government in the
economic and social areas

1. Industry, Trade and Services

• Program for Industrial Attraction and Promotion -
Industrialize Goiás
To attract investments for the industrial expansion
and development of Goiás by revealing the State
advantages and potentialities, supporting
investors and entrepreneurs, providing the indus-
trial districts with appropriate infrastructure and
increasing the local productive business.

• Program for the Industrial Development of the State
of Goiás - Produzir
To promote the industrial expansion,
modernization and diversification of Goiás by
increasing the state competitiveness, financing
up to 75% of the due ICMS for a period of 15
years, in the following versions:
- Microproduzir (incentive to very small companies),
- Teleproduzir (incentive for the installation of
call centers),

The Strategic Plan of the State Government
for the time period 2004 - 2007 comprises of 90
programs distributes as follows:

28 programas � Goiás Competitivo e

Pólo Econômico Regional

33 programas � Goiás Cidadania com

Melhoria da Qualidade

de Vida

13 programas � Goiás com

Desenvolvimento

Harmônico e Equilibrado

16 programas � Administração Pública

Moderna e

Empreendedora

O Plano estratégico do Governo do Estado
para o período de 2004-2007 é composto de 90
programas assim distribuídos:

28 programs � Competitive Goiás and
Regional Economic Center

33 programs � Goiás Citizenship with
Improvement of the
Quality of Life

13 programs � Goiás with Harmonic
and Balanced
Development

16 programs � Modern and
Enterprising Public
Administration

• Strategic Plan of the State
Government
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- Centroproduzir (incentivo à instalação de cen-
trais únicas de distribuição),
- Logproduzir (incentivo às empresas operado-
ras de logística) e
- Comexproduzir (comércio exterior).

• Programa Goiás sem Fronteiras para Expor-
tar Mais
Incrementar a inserção comercial de Goiás no
mercado internacional, formando parcerias com
órgãos federais e estaduais relacionados ao co-
mércio exterior e incentivando as exportações
das empresas goianas, em especial as micro  e
pequenas.

2. Setor Agropecuário

• Programa Celeiro Novo
Incentivar o agronegócio goiano, incrementan-
do a produção, a produtividade e a qualidade
dos grãos.

• Programa Agrofamiliar
Estimular e fortalecer a produção rural familiar,
promovendo a expansão das atividades agro-
pecuárias, gerando novas oportunidades de ocu-
pações produtivas e de empregos no campo.

• Programa Goiás Irrigar
Promover o desenvolvimento planejado da agri-
cultura irrigada, implementando estratégias e ins-
trumentos de gestão, como o Plano Diretor de
Irrigação.

3. Setor Infra-estrutura

• Programa Desenvolvimento da Rede
Multimodal de Transportes
Desenvolver as integrações multimodais de
transportes, formando parcerias com agentes
públicos e privados, nacionais e internacionais,
aumentando a competitividade de Goiás.

• Programa Energia e Telecomunicações
Implementar a gestão da matriz energética do
Estado, expandindo a oferta de energia elétrica
e promovendo a utilização de fontes alternati-
vas de energia.

• Programa Conservação e Segurança da Ma-
lha Rodoviária
Gerenciar a preservação e segurança da malha
rodoviária de Goiás.

- Centroproduzir (incentive for the installation of
distribution centers),
- Logproduzir (incentive to logistics operating
companies) and
- Comexproduzir (foreign trade).

• Program Goiás sem Fronteiras para Exportar Mais
(Goiás without Frontier to Export More)
To increase the commercial position of Goiás on
the international market, by making partnerships
with federal and state organs related to foreign
trade and by stimulating the exports of Goiás
companies, specially the small ones.

2. Agriculture and Cattle Breeding

• Program Celeiro Novo (New Barn)
To stimulate the agribusiness in Goiás, by
increasing the production, the productivity and
the quality of grains.

• Program Agrofamiliar
To stimulate and to fortify the family rural
production, by promoting the expansion of the
farming activities, creating new opportunities of
productive business and jobs at the countryside.

• Program Goiás Irrigar
To promote a planned development for the
irrigated agriculture, by implementing strategies
and management means, like the Guiding Plan
for Irrigation.

3. Infrastructure Area

• Program for the Development of the Multimode
Transportation Network
To develop the multimode transportation
integration, by making partnerships with public
and private, national and international agents,
to increase Goiás competitiveness.

• Program Power and Telecommunication
To implement the management of the energy
matrix of the State, by increasing the electric
power supply and by promoting the use of
alternative sources of energy.

• Program Maintenance and Security of the Highway
Network
To manage the maintenance and the security of
the highway network of Goiás.



SEPLAN
SEPIN 135



SEPLAN
SEPIN136

• Programa Aeroportuário
Gerenciar o Sistema Aeroportuário do Estado,
construindo novos aeroportos e terminais de pas-
sageiros e modernizando os existentes.

• Programa Goiás Pavimentado
Expandir a malha rodoviária pavimentada de Goi-
ás, propiciando um fluxo de transportes eficien-
te, rápido e seguro.

4. Setor de Mineração

• Programa de Geologia e Mineração
Fomentar o desenvolvimento da mineração em
Goiás, elaborando estudos para incentivo da pe-
quena e média mineração, disponibilizando fi-
nanciamentos, realizando levantamentos bási-
cos do meio físico, estimulando investimentos
da iniciativa privada em pesquisa mineral.

5. Setor de Turismo

• Programa Mostra Goiás
Transformar Goiás, o coração do Brasil, em um
dos principais destinos turísticos do país, di-
vulgando o Estado nacional e internacionalmen-
te, fomentando o desenvolvimento dos pólos tu-
rísticos goianos.

• Programa de Infra-estrutura Turística
Implantar infra-estrutura turística para o desenvol-
vimento dos pólos turísticos, como: centros de
convenções, sinalização e terminais turísticos.

6. Setor  de Ciência e Tecnologia

• Programa Sistema de Meteorologia, Estudos
Hidrológicos e Climatológicos
Disponibilizar informações climatológicas e
hidrológicas para a sociedade, em especial para
os agricultores, aprimorando o desenvolvimen-
to do agronegócio goiano.

• Programa de Fomento à Pesquisa Científica
e Tecnológica e Educação Superior
Fomentar a pesquisa científica e tecnológica, in-
crementando a produção do conhecimento vincu-
lado ao desenvolvimento sustentável do Estado.

• Programa Goiás na Sociedade da Infor-
mação
Ampliar a inclusão digital, incrementando a inser-
ção de Goiás no cenário da sociedade globalizada.

• Airport Program
To manage the State Airport System, by building
new airports and passenger terminals and by
modernizing the existing ones.

• Program Goiás Pavimentado (Paving Goiás)
To extend the highway network of Goiás, in order
to attain an efficient, fast and safe traffic flow.

4. Mining Sector

• Program for Geology and Mining
To promote the development of the mining
industry in Goiás, by elaborating studies to
stimulate the small and medium mining
companies, by making financing available, by
making basic surveys of the physical environment
and by stimulating investments of the private
enterprise in mineral research.

5. Tourism Area

• Program Mostra Goiás (Show up Goiás)
To transform Goiás, the heart of Brazil, in one of
the main touristic destinations of the country, by
promoting Goiás, nationally and internationally,
and by fomenting the development of the touristic
centers of Goiás.

• Program for Touristic Infrastructure
To implement the touristic infrastructure to
develop the touristic centers, like convention
centers, touristic road signs and terminals.

6. Science and Technology Areas

• Program Systems for Meteorology, Hydrologic and
Climatic Studies
To make available climatic and hydrologic
information to the society, especially to the
farmers, to improve the development of Goiás
agribusiness.

• Program Fomenting Scientific and Technologic
Research as well as Superior Education
To foment scientific and technologic research, to
increase the production of scientific knowledge
related to the sustainable development of the State.

• Program Goiás na Sociedade da Informação (Goiás
in the Information World)
To extend the digital inclusion and to increase the
insertion of Goiás in the context of a global society.
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• Programa Universidade Participativa
Expandir e consolidar a Universidade Estadual
de Goiás - UEG como referência nacional de
Universidade pública de excelência.

7. Área Social  (principais programas)

• Programa Renda Cidadã
Destinado a atender famílias carentes no com-
bate à miséria e à fome:
Resultados até junho/2004:
156.911 famílias beneficiadas
641 entidades sociais atendidas
4.276 famílias com isenção da taxa de energia
elétrica
12.169 famílias atendidas com isenção da taxa
de água

• Programa Salário Escola
Destinado a garantir a complementação da ren-
da familiar de pessoas carentes que tenham fi-
lhos de 07 a 17 anos matriculados nas escolas
e que estejam freqüentando às aulas.
Resultados até junho/2004:
58.178 famílias beneficiadas
1.371 escolas contempladas

• Programa Acelera Goiás
Destinado ao aluno em defasagem escolar ou
seja, com atraso de escolarização em relação
à série que freqüenta e sua idade.
Resultados até junho/2004:
Alunos atendidos no acelera I e II: 95.652
Alunos atendidos na alfabetização: 32.580
Professores capacitados: 10.019

• Programa Bolsa Universitária
Visa apoiar o estudante universitário de baixa
renda, concedendo-lhe bolsas universitárias, am-
pliando o número de profissionais com forma-
ção superior e aumentando a competitividade
de Goiás.
Resultados até junho/2004:
Estudantes universitários beneficiados:  39.742
(em todo o Estado)

• Programa Goiás com Mais Saúde e Cida-
dania
Fortalecer a atenção à saúde da população goi-
ana, promovendo a medicina preventiva atra-
vés de:

• Program Universidade Participativa (Participating
University)
To increase and to consolidate the State University
of Goiás - UEG - as a national reference of a par
excellence public University.

7. Social Area (main programs)

• Program Renda Cidadã (Citizen Income)
Intended for needy families to fight poverty and
hunger:
Results as to june 2004:
156,911 families attended
641 social organizations attended
4,276 families exempted of power bill
12,169 families exempted of water bill

• Program Salário Escola (School Salary)
Intended for complementing the family income
of needy families with children between 7 and
17 years, registered at some school and attending
classes.
Results as to june 2004:
58,178 families attended
1,371 schools attended.

• Program Acelera Goiás (Speed up Goiás)
Intended for students who are delayed with respect
to the school grade they are and to their age.
Results as to june 2004:
Students attended in Acelera I and II: 95,652
Students attended at learning how to read and
write: 32,580
Qualified teachers: 10,019

• Program Bolsa Universitária (University
Scholarship)
Intended for helping low income students, by
granting university scholarships, to increase the
number of professionals of superior education so
as to enhance Goiás competitiveness.
Results as to june 2004:
University students attended: 39,742 (throughout
the State).

• Program Goiás com Mais Saúde e Cidadania (More
Health and Citizenship for Goiás)
To fortify the care taking of the health of Goiás
population, by promoting a preventive medicine
through:
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- Saúde da Família
Destinado à prevenção de doenças e à promo-
ção da saúde através do acompanhamento jun-
to às famílias carentes por uma equipe médica
formada por: um médico, um enfermeiro e agen-
tes comunitários de saúde.
Resultados até junho/2004:
Equipes de saúde da família existentes: 905
Equipes de saúde bucal implantadas: 474
Agentes comunitários: 7.251
- Implantação de Kit Sanitário em residências
carentes, o qual contém: banheiro com chuvei-
ro, vaso sanitário, lavatório, pia de cozinha, tan-
que, caixa d'água, fossa séptica e sumidouro.
Resultados até dezembro/2003:
110.790 famílias beneficiadas
18.424 kits construídos - 3.735 kits em construção
111 municípios contemplados

• Programa Banco do Povo - Microcrédito
O Banco do Povo objetiva a geração de empre-
go e renda através de empréstimos a pequenos
empreendedores de valores na faixa de R$
300,00 e R$ 2.000,00
Resultados até junho/2004:
204 municípios goianos com o Banco do Povo
em funcionamento
67.532 empregos diretos e indiretos gerados

• Programa Pró-Avançar
Visa qualificar ou requalificar os trabalhadores
do Estado para o mercado de trabalho do setor
formal e informal. Destina-se a trabalhadores de-
sempregados jovens à procura do primeiro em-
prego, pessoas sob risco de desocupação, jo-
vens em situação de risco social.
Resultados até dezembro/2003:
211.116 trabalhadores qualificados
62.498 empregos/serviços gerados

• Programa Morada Nova
Visa reduzir o déficit habitacional existente e
melhorar a qualidade de vida da população, atra-
vés da construção de novas moradias e da me-
lhoria, reforma ou ampliação de casas popula-
res já existentes.
Resultados até junho/2004:
17.898 famílias atendidas com Cheque Moradia
- Novas Construções
10.800 famílias beneficiadas com quitação de
imóvel financiado
26.262 famílias atendidas com Habitar Legal
28.674 famílias atendidas com Cheque Moradia
- Reforma
1.304 famílias atendidas com Cheque Moradia Rural
- Construções

- Saúde da Família (Health of the Family)
Intended for the prevention of diseases and for
the promotion of health by following up needy
families by a medical team composed of a
physician, a nurse and community health agents.
Results as to june 2004:
Existing teams for the health of the family: 905
Existing teams for mouth and dental health: 474
Community agents: 7,251

· Installation of a Sanitary Kit at the residence of
needy families, composed of a shower, a toilet
bowl, a kitchen sink, a washtub, a water tank, a
cesspool and a sewer.
Results as to December 2003:
110,790 families attended
18,424 kits completed - 3,735 kits under construction
111 counties attended.

• Program Banco do Povo (People's Bank) -
Microcredit
The People's Bank is intended to create jobs and
income through loans to small entrepreneurs, to
the amount of R$ 300,00 e R$ 2.000,00.
Results as to june 2004:
People's Bank operating in 204 municipalities
of Goiás
67,532 jobs created, direct and indirect.

• Program Pró-Avançar
Intended to qualify or re-qualify workers for the
employment market. Meant for young jobless
people seeking their first job, people under
eviction notice and youth in situation of social
risk.
Results as to December 2003:
211,116 qualified workers
62,498 jobs created.

• Program Morada Nova (New Home)
Meant to minimize the housing deficit and to
improve the people's quality of life, by building
new houses and remodeling, renewing or
augmenting already existing popular houses.
Results as to june 2004:
17,898 families received the Cheque Moradia -
Building New Houses
10,800 families had their home quit from financing
26,262 families attended with Habitar Legal
28,674 families received the Cheque Moradia -
Renewing
1,304 families received the Cheque Moradia
Rural - Building
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