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RESUMO: A economia brasileira voltou a crescer nas duas últimas décadas, porém, para seguir 

acelerando seu crescimento, são necessários alguns passos fundamentais, dentre eles a melhoria 

na infraestrutura e no sistema logístico nacional. Percebendo essa nova demanda os últimos 

governos têm proposto e dado início a obras importantes como as grandes ferrovias FIOL, FNS e 

Transcontinental. Graças a necessidade de maior escoamento da produção criam-se vários sobre 

os benefícios dessas obras para toda a população das cidades em que tais trilhos perpassam. 

Contudo, cabe as seguintes questões: quais são os reais benefícios de projetos como o da 

Ferrovia Norte-Sul para a população das cidades cortadas por seus trilhos, como Uruaçu-GO, 

cidade foco nessa pesquisa? Como a população enxerga esse tipo de projeto? Quem são os reais 

beneficiados? Diante disso surgiu essa proposta de pesquisa que almeja entender os reais 

impactos socioeconômicos da entrada em atividade da FNS no município de Uruaçu-GO. Para 

tornar possível esse estudo, serão realizados: levantamento bibliográfico; levantamento 

documental frente a prefeitura e as empreiteiras responsáveis pela obra e pelas atividades da 
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FNS; elaboração e aplicação de questionários e entrevistas para identificar as percepções de 

diferentes atores quanto a entrada em atividade do projeto logístico. Dessa forma espera-se aqui 

contribuir com a discussão da importância e das limitações de projetos como o da FNS para a vida 

das pessoas das cidades que recebem tais obras. 

PALAVRAS-CHAVE: impactos socioeconômicos; redes de transportes; espaço geográfico; 

infraestrutura; desenvolvimento. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Toda sociedade visa aprimorar o nível de desenvolvimento e, para tanto, realiza 

investimentos em diversas áreas que contribuam para o benefício da população. Grande parte 

desses investimentos são feitos para o aperfeiçoamento da infraestrutura local, estando o setor de 

transportes entre os que recebem mais capital. 

Isso acontece, pois, o sistema de transportes, com toda sua malha, seja ela rodoviária, 

ferroviária, fluvial ou aérea, atua como fator principal para a integração física do território de uma 

nação. Como consequência dessa integração, as sociedades, antes desligadas, ganham a 

capacidade de comercializar entre si. Tal comércio movimenta a economia de ambas as 

sociedades negociantes, incitando o desenvolvimento. 

Percebe-se assim, que, para que uma sociedade consiga crescer satisfatoriamente, além 

de sua própria capacidade produtiva, ela precisa investir no sistema de transportes, buscando 

aumentar suas fronteiras físicas e comunicativas. 

Dentre as várias modalidades de transporte existentes, o transporte ferroviário, foco desta 

pesquisa, é o mais viável em nações de grande extensão territorial, uma vez que apresenta várias 

características vantajosas, tais como: capacidade de percorrer longas distâncias com menor uso 

de energia; maior durabilidade que outros sistemas, como o rodoviário; possuí baixo índice de 

acidentes, entre outros. 

Levando em conta o que foi dito acima, o Brasil possuí as características geográficas 

ideais para a implantação de ferrovias. Sendo um país cuja exportação é composta 

prioritariamente por produtos agropecuários e minerais, produtos perecíveis e valiosos que 

necessitam de um transporte rápido e seguro, e que possuí extensão territorial de proporções 

continentais, o modal ferroviário supri eficientemente todas as suas necessidades. 

A instauração da FNS retrata a importância desse modal para a economia do Brasil. A 

implantação de grandes empreendimentos ferroviários gera diversos impactos em toda sua área 

de influência. A maioria desses impactos são socioeconômicos, devido às transformações que 

ocorrem no meio antrópico. Estas transformações atuam em fatores sociais, culturais, econômicos 

e estéticos que influenciam a qualidade de vida da sociedade. 
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Com base nesses fatores realizamos um estudo teórico e empírico no município de 

Uruaçu-GO acerca dos impactos na infraestrutura socioeconômica decorrentes da implantação da 

FNS, que cortará o município, na malha ferroviária brasileira. 

 

2. LOGÍSTICA E IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS 

 

2.1. Modal rodoviário 

 

Embora não seja o mais viável para o Brasil, o modal rodoviário apresenta a maior malha 

de transporte dentro do território brasileiro. Sendo um país de proporções continentais, a malha 

rodoviária necessária para interligar suas regiões apresenta uma proporção de custo-benefício 

questionável. Uma malha rodoviária dessas dimensões exige enormes gastos com vistorias, 

manutenções e monitoramento. Além disso, o modal rodoviário é o que apresenta maior 

ineficiência (levando em conta as dimensões do território em questão), uma vez que apresenta 

baixa segurança e transporta menos mercadorias, gastando mais tempo. 

A predominância do modal rodoviário no território brasileiro, apesar da sua inviabilidade, 

deve-se à fatores predominantemente políticos e econômicos. De acordo com Gomes (2013), 

vários dos planos de viação apresentados até 1920 eram essencialmente ferroviários, uma vez 

que se entendia que as ferrovias teriam maior papel na interiorização e integração do país. 

Entretanto, após 1920 e principalmente durante o governo Vargas, o modal rodoviário 

ganhou proeminência devido a ineficiência das ferrovias da época, juntamente com os interesses 

políticos e econômicos. A tendência rodoviarista contribuiu para a industrialização do Brasil, uma 

vez que a expansão desse modal favorecia a implantação de indústrias automobilísticas. 

Seguindo essa estratégia política, o governo Vargas aprovou o primeiro Plano Geral Nacional de 

Viação que, apesar de ter contribuições de todos os planos até então formulados, apresentava 

forte tendência ao modal rodoviário. O posterior aumento da frota de automóveis no país fez com 

que, em 1937, fosse criado o Departamento Nacional de Estradas de Rodagens, órgão destinado 

especificamente ao monitoramento das rodovias. 

O governo Vargas ainda aprovou o Plano Rodoviário Nacional que posteriormente 

ocasionaria a criação do II Plano Geral Nacional de Viação. Os governos posteriores, como o de 

Juscelino Kubitscheck, continuaram com a proposta de aumentar a malha rodoviária. O III Plano 

Geral Nacional de Viação, por exemplo, determinava a implantação de cerca de 34.000 km de 

malha ferroviária, mas em contrapartida trazia 82.000 km para malha rodoviária.  

Assim, embora o Brasil ainda apresente uma malha predominantemente rodoviária 

(destaca-se as desvantagens do modal apresentadas inicialmente), os governos recentes vêm 
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adotando novas estratégias e apostando na implementação de novos modais de transporte, 

buscando meios de realizar o transporte de cargas maiores de forma mais rápida e segura. 

 

2.2. Modal aéreo 

 

A economia globalizada contemporânea é caracterizada pelo intenso tráfego de 

mercadorias, negócios e pessoas em escala mundial. Nesse contexto, a conexão rápida e 

eficiente entre diferentes regiões é fator necessário para o desenvolvimento das sociedades. O 

modal aéreo possuí as características mais favoráveis em relação a esses quesitos: é rápido, 

eficiente, seguro e capaz de cobrir grandes distâncias.  

No Brasil, o modal aéreo se mostra ainda mais vantajoso ao levar em conta o tamanho do 

território. O transporte aéreo deve aqui ser analisado em seu aspecto regional. Para o Brasil, 

principalmente devido a precariedade do sistema de transporte terrestre e a relativa escassez do 

transporte hidroviário, o transporte aéreo regional recebe importância ainda maior. 

Entretanto, ao analisar o histórico de evolução do modal aéreo no Brasil, é possível 

perceber o porquê desse modal não ser tão desenvolvido em relação aos outros. De acordo com 

Bielschowsky e Custódio (2011), “o setor de transporte aéreo no Brasil surge na segunda metade 

da década de 1920, dominado por duas subsidiárias de empresas estrangeiras – a Compagnie 

Générale Aéropostale e a Condor Syndikat”. Essas duas empresas, a primeira francesa e a 

segunda alemã, foram responsáveis pela construção de uma infraestrutura aérea no Brasil que, 

embora precária, apresentou enorme importância no desenvolvimento posterior desse modal. 

No início da década de 1940, o setor aéreo passa por uma forte difusão tecnológica. Isso 

facilitou o investimento do capital nacional no setor aéreo, incitando a criação de indústrias 

nacionais. Com o início da Segunda Guerra Mundial, as empresas alemãs e francesas são 

absorvidas pelas nacionais.  

O início da década de 1960 foi marcado por uma crise que se estendeu até 1963. Com 

isso, o crescimento do setor aéreo brasileiro estagnou. A partir de 1970, o governo passa a 

exercer maior controle sobre as empresas aéreas, estimulando a fusão empresarial a fim de 

facilitar a exploração do espaço aéreo nacional. Além disso, nessa época, o Estado estabeleceu 

uma política regulatória. Ainda segundo Bielschowsky e Custódio (2011), “durante esse período 

regulatório, os preços e as frequências de voo passaram a ser ditadas pelo Estado, que também 

limitou a entrada de novas companhias aéreas. O mercado doméstico foi divido em dois 

segmentos, o nacional e o regional”. 

A partir de 1980, a economia brasileira entrou em um longo processo de estagnação. 

Essencialmente, as empresas aéreas nacionais passaram a sofrer com a desestruturação 
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financeira. Com isso, as empresas “reafirmaram” autonomia, instituindo preços próprios. Isso 

causou o colapso do modelo restritivo imposto pelo Estado em 1970. 

A partir de 2000, com o término da crise e queda dos juros, as empresas aéreas foram 

capazes de retomar um gradual crescimento. 

Analisando esse histórico, percebe-se que o surgimento do modal aéreo no Brasil é mais 

recente se comparado aos outros modais. As crises econômicas, falta de investimento público e 

vários outros fatores contribuíram para um longo período de estagnação do setor. Além disso, 

apenas recentemente as empresas retomaram o crescimento visto nas primeiras décadas. 

Dessa forma, embora o modal aéreo apresente características relevantes para sua 

implantação em um país como o Brasil, seu desenvolvimento se deu de forma precária. Sendo 

assim, o setor aéreo ainda se mostra inviável se tratado como meio de transporte principal e 

prioritário. 

 

2.3. Modal ferroviário 

 

Seguindo essa lógica da relação de proporção territorial do país, como já destacamos, o 

modal ferroviário apresenta várias características ideais para sua implantação no território 

brasileiro. Além de ser capaz de cruzar grandes distâncias em um tempo relativamente curto e 

poder carregar uma grande quantidade de carga, o transporte ferroviário não exige gastos 

excessivos na construção ou na manutenção, se comparado a outros modais. 

De acordo com SeguíPons e Martínez (2004 apud GOMES, 2013, p. 79), “o transporte 

ferroviário é um dos meios de transportes mais eficientes para longas distâncias. Entretanto o que 

se observa atualmente é uma atuação pouco relevante quantitativamente, apesar de ter sido o 

modo de transporte mais importante desde a Revolução Industrial. ” 

No Brasil, as ferrovias tiveram seu início em 1854, implantadas aqui principalmente como 

forma de substituir o transporte por escravos ou tropas de mula, que se apresentavam custosas e 

ineficientes. Neste período, o estado adotava o modal ferroviário como principal meio de 

transporte do país. Diversos planos de viação foram propostos com ênfase na construção de 

ferrovias e esse meio de locomoção apresentava traçado entre o interior e o litoral, além de 

atender o escoamento de café, dessa forma favorecendo a exportação de produtos agrícolas. 

No período da industrialização brasileira, por volta de 1920, as ferrovias foram deixadas de 

lado, dando espaço para o modal rodoviário. O governo Vargas adotou um novo modelo para o 

meio de transporte, favorecendo o setor rodoviário, pois constatou-se que o modelo vigente não 

proporcionava a unificação do mercado interno. 

O setor ferroviário voltou a ter grande importância recentemente, com planos de governo 

que visam a infraestrutura e dinamização do mercado interno. Desta forma, houve grande 
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investimento no modal ferroviário, que possibilitou a implantação de várias ferrovias, inclusive a 

FNS. 

 

2.4. Impactos socioeconômico dos ramais descritos acima  

 

A implantação de qualquer ramal tem um forte impacto econômico e social no local onde 

são instalados, pois estes proporcionam uma mudança na dinâmica das relações sociais, 

econômicas e culturais da sociedade. 

Na dinâmica econômica os sistemas de transportes atuam de forma direta, pois são 

responsáveis pelo fluxo de mercadoria. Dessa forma, quanto mais eficiente for o modal, maior 

será o fluxo de mercadoria e, portanto, maior será o crescimento econômico. 

Na dinâmica social, a implantação irá impactar na geração de empregos, concentração de 

capital e nas relações sociais. Contudo, é sabido que cada modal possui suas especificidades. 

Sendo assim, a classe social que atende essas especificidades será a maior beneficiada. 

 

3. HISTÓRICO DE TRANSFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS POR PROJETOS 

FERROVIÁRIOS 

  

O sistema de transporte ferroviário foi um dos primeiros tipos de transporte constituído por 

maquinário e movido à combustão, surgindo com a Revolução Industrial. Desde então, vem sendo 

usado como forma de integrar regiões distantes a fim de aumentar o fluxo de mercadorias e 

pessoas.  

Precisamente por ser pioneiro nesse quesito de atravessar grandes distâncias em tempo 

reduzido, tem-se inúmeros exemplos da implementação de redes ferroviárias em determinada 

região ao longo da história. A implementação dessas redes causa um impacto socioeconômico na 

região em que foi implantada, exatamente o objeto de estudo da presente pesquisa.  

Dessa forma, faz-se necessário analisar outros casos semelhantes ao que está em estudo, 

com o intuito de obter uma medida comparativa. Temos como exemplo, nesse quesito, a 

dissertação de Pinto (2013), com o título “A CONSTRUÇÃO DA FERROVIA NORTE-SUL E OS 

POTENCIAIS IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS: Percepções de agentes econômicos do 

município de Santa Helena de Goiás”, e a dissertação de Barros (2008) com o título “ANÁLISE 

DOS IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS DA INSTALAÇÃO DA FERROVIA NORTE SUL NOS 

MUNICÍPIOS DE COLINAS DO TOCANTINS E PALMEIRANTE. ”. 

 

3.1. Santa Helena de Goiás 
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O município de Santa Helena de Goiás está situado no sudoeste goiano e se sustenta a 

partir de diversas atividades industriais. “No município de Santa Helena de Goiás encontram-se 

em operação algumas empresas de médio e grande porte, que são importantes para a geração de 

renda e empregos, diretos e indiretos. ” (PINTO, 2013, pág. 54) 

A cidade possui uma considerável infraestrutura e abriga o Hospital de Urgência da Região 

Sudoeste Dr. Albanir Faleiros Machado (HURSO), que presta atendimento a 27 cidades da região. 

Além disso, o município possui uma unidade da UEG - Universidade Estadual de Goiás. 

Com a implantação da FNS prevista para a cidade, espera-se uma intensificação e 

desenvolvimento da economia e infraestrutura local. “O projeto possibilitará a ocupação 

econômica e social da extensa região do cerrado brasileiro, 1,8 milhão de km² - viabilizando a 

implantação de negócios e induzindo à geração de frentes de trabalho com absorção de mão de 

obra anual equivalente a mais de 750 mil empregos diretos e indiretos”. (PINTO, 2013, pág. 58) 

Os reais impactos gerados pela implantação da FNS no município de Santa Helena de 

Goiás podem ser observados no estudo citado acima, onde foram utilizados métodos de 

entrevistas de caráter quantitativo e qualitativo. Essas entrevistas de caráter qualitativo foram 

aplicadas a uma professora universitária, ao ex-secretário municipal, ao ex-presidente da câmara 

municipal, ao representante do Sine (Sistema Nacional de Emprego), a um representante do ramo 

de construção, a um representante do ramo de imóveis, a um agricultor classista e a um 

representante da Área de Segurança. 

Quanto às entrevistas de caráter quantitativo, utilizou-se a técnica survey. Segundo 

Malhotra (2001 apud PINTO, 2013, pág. 64), os surveys envolvem a coleta de dados através de 

entrevistas aplicadas a uma amostra selecionada da população em estudo, em observância a um 

protocolo metodológico científico. Foi utilizado também a técnica de cluster, onde analisa-se de 

forma variada os dados possibilitando classificar um grupo de categorias em grupos homogêneos. 

A partir desse trabalho científico, concluiu-se que, referente às pesquisas qualitativas, os 

representantes do setor público, do setor privado e do setor acadêmico confirmaram o aumento de 

oferta de emprego. Porém, em relação às mudanças na infraestrutura social, os setores privados 

e acadêmicos apresentaram críticas. Todos os representantes afirmaram que houve crescimento 

da violência e ambos também concordaram que a arrecadação fiscal aumentou. Referente ao 

âmbito dos negócios, houve um consenso entre os representantes afirmando que houve um 

aumento da demanda local e da pressão no mercado imobiliário, que acarretou o aumento nos 

preços dos imóveis. Observou-se dificuldades nas empresas locais, devido à falta de investimento 

em inovação e tecnologia. Pode-se destacar as advertências da representante da área 

acadêmica, referindo-se à deficiência na logística, o que limita o crescimento. 

Em relação as entrevistas de caráter quantitativo, onde 100 pessoas foram entrevistadas, 

os resultados apontaram que grande parte desses indivíduos espera aumento por demanda de 
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moradia e expansão na construção civil. Acreditam também que a arrecadação fiscal da prefeitura 

aumentará. Em contrapartida, acham pouco provável a construção de um shopping center na 

cidade, centro comercial que reúne vários segmentos do setor de serviços, como restaurantes, 

cinemas e teatros, e que, por isso, apresenta-se como um símbolo do desenvolvimento 

socioeconômico da cidade. Os resultados também apontam que os indivíduos acham pouco 

provável a melhoria da saúde ou do sistema de esgoto, apesar do esperado aumento da demanda 

decorrente do aumento populacional. 

 

3.2. Colinas do Tocantins 

  

O município de Colinas do Tocantins está situado no norte do estado de Tocantins. A 

economia da cidade baseia-se principalmente no setor de serviços, seguido pela indústria e 

agropecuária, nessa ordem. O município abriga uma instituição de Ensino Superior e a maior 

parte da população vive em meio urbano. 

As obras da FNS se iniciaram em 2005 no município. Analisando-se os dados de 2005 a 

2008, a pesquisa notou gradativo aumento na população de Colina do Tocantins, mas não de 

forma acentuada. Interpreta-se, assim, que a FNS contribuiu menos que o esperado para o 

crescimento populacional do município, uma vez que este vem apresentando crescimento antes 

mesmo do início das obras. 

No quesito educação, não houve alterações significativas. Contudo, a Instituição de Ensino 

Superior de Colinas iniciou a construção de um novo campus e a abertura de novos cursos, tendo 

em vista a possível chegada de novas empresas. 

Na questão econômica, não houve grande variação no Produto Interno Bruto. Houve, no 

entanto, um aumento no repasse do estado ao município de Colina de Tocantins. Esse aumento 

deve-se ao crescimento da arrecadação de impostos, “[...] uma vez que a chegada das 

empreiteiras e empresas de consultoria passaram a pagar o ICMS, imposto cobrado ao município 

pela circulação de mercadorias e serviços [...]” (BARROS, 2008, pág. 91). 

Em 2007 o município aprovou o Plano Diretor da Cidade, normatizando processos de 

ocupação e ordenamento do espaço urbano, com o intuito de se preparar para o crescimento 

econômico provindo da nova infraestrutura de transporte. 

 

3.3. Palmeirante 

 

O município de Palmeirante está localizado próximo ao Rio Tocantins. É importante 

destacar que, embora o município esteja distante da BR-153, ele é cortado de norte a sul pelo 
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traçado da FNS. À época da pesquisa, a economia da cidade baseava-se na pecuária extensiva e 

intensiva e a maior parte da população estava localizada em meio rural.  

No quesito educação, o município apresenta precariedade no número de escolas e 

diversificação de níveis (em 2008, 15 das 17 escolas eram de Ensino Fundamental). Na 

economia, o setor agropecuário apresentava a maior participação no PIB. Com a implantação da 

FNS, espera-se que essa participação venha a aumentar ainda mais nos anos posteriores. 

Assim como no município de Colina de Tocantins, o município de Palmeirante apresentou 

crescimento na arrecadação de impostos, com consequente aumento do repasse. 

Um fator importante sobre a relação entre a FNS e o município de Palmeirante é que este 

se encontra na Área de Influência Direta da FNS (OIKOS, 2002). Além de ser cortado pela 

ferrovia,  

no município encontram-se o acampamento dos trabalhadores, as empreiteiras 
Odebrecht S/A, Vega Engenharia e Consultoria e a SPA Engenharia. Esta sendo 
construído em seu território uma plataforma multimodal para o abastecimento de 
carga, descarga, armazenamento de produtos a serem transportados pela 
ferrovia.  (BARROS, 2008, pág. 99) 
 

Destaca-se também que, durante o processo de instalação dos acampamentos, da 

estação de tratamento de água e da abertura das estradas para construção dos trilhos, foi 

necessário retirar parte da vegetação, mas cujas sementes, mudas e frutos foram colhidos e 

estocados, para posterior reflorestamento.  

Os impostos que as empresas pagam pelos serviços realizados e circulação de 

mercadoria, juntamente com o controle da degradação ambiental, tem proporcionado um ótimo 

desenvolvimento para o município de Palmeirante, tanto em termos financeiros como sociais 

(BARROS, 2008). 

 

4. O CASO DE URUAÇU-GO: IMPLANTAÇÃO DA FERROVIA NORTE-SUL 

  

Percebe-se, até agora, que os municípios cortados pela ferrovia apresentam mudança em 

sua infraestrutura socioeconômica decorrentes da construção da própria ferrovia. Cada município, 

contudo, apresenta uma conjuntura socioeconômica única e variável. Não se pode, portanto, 

assumir que os impactos que ocorreram em determinado município obrigatoriamente ocorrerão 

em outros. 

Dessa forma, faz-se necessário analisar cada município separadamente. As questões a 

seguir buscam verificar quais serão os possíveis impactos que o pleno funcionamento da Ferrovia 

Norte-Sul causará, especificamente, no município de Uruaçu-GO. Para essa análise, fizemos uma 

relação entre a expectativa da população do município e os impactos esperados.  

Para embasar essa etapa da pesquisa foram utilizados os seguintes textos: o artigo sobre 

a Conjuntura Econômica Goiana (2014) de Flávia Rezende Campos e Aline Carvalho de Castro, 
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com o título “Contribuições da Construção da Ferrovia Norte-Sul nos Municípios do Centro-Norte 

Goiano”. O artigo de Silva e Santos (2014) com o título “O GIGANTE DORMENTE: O LUGAR 

NOS TRILHOS DA FERROVIA NORTE-SUL”. Utilizou-se também o artigo de Aline Gonçalves 

Sêne (2009) com o título de “Grandes projetos do capitalismo: Ferrovia Norte-Sul consolida a 

infraestrutura do agronegócio no estado do Tocantins.  

 

4.1. Uruaçu 

 

O município de Uruaçu está localizado na mesorregião Norte Goiano (microrregião de 

Porangatu) com as seguintes coordenadas geográficas: 14º 31' 29" S de latitude e 49º 08' 27" W 

de longitude. A cidade se encontra às margens da BR-153. Além disso, próximo ao município se 

encontra o Lago de Serra da Mesa. Uruaçu está localizado 265 km ao noroeste de Brasília-DF e 

280 km ao norte de Goiânia-GO. No município, as obras da FNS se iniciaram em 2008. 

Segundo dados do Sistema de informações contábeis e fiscais do setor público brasileiro 

(Siconfi) de 2015, Uruaçu apresentava um valor negativo referente às receitas e despesas 

orçamentárias. Com relação ao PIB do município, o setor de serviços apresenta maior 

participação (68,7%), seguido pelo setor agropecuário (17,7%) e industrial (13,6%). 

Até 2007, a cidade apresentava decréscimo populacional lento, mas gradual. Somente a 

partir de 2007 a cidade apresentou crescimento, passando de 33.382 habitantes em 2007 para 

36.929 em 2010. Estima-se que em 2015 a população seria de 39.483 habitantes. Conforme 

dados do IBGE, a maioria da população (91,5%) vive em meio urbano (IBGE, 2010). 

Em 2010 o município contava com 28 estabelecimentos de saúde, sendo 14 públicos e 14 

privados. No quesito educação, o município apresenta 17 escolas de nível pré-escolar, 27 de nível 

fundamental e 5 de ensino médio. A cidade conta com três instituições de Ensino Superior. Uma 

unidade da Universidade Estadual de Goiás (UEG), a Faculdade Serra da Mesa (FASEM) e um 

campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG). 

No município encontra-se o entroncamento da BR-153 com a BR-080. Além disso, no 

município também se encontra a GO-237. Por causa da grande malha rodoviária da região 

(apesar do Lago de Serra da Mesa nas proximidades) predomina no município o transporte 

rodoviário.  

 

4.2. FNS: objetivos, traçado e obras no município em questão 

 

A implantação da FNS visa ampliar a integração da economia nacional. A ferrovia tem 

como função estratégica o desenvolvimento do mercado interno, o aumento das exportações, a 

diversificação de modais de transportes e o desenvolvimento regional. Possibilitando o transporte 

volumoso de produtos e com menor custo de frete, a implantação da Ferrovia Norte-Sul favorece 
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diversos setores da economia, principalmente o agronegócio. “Para a Valec, o propósito da 

integração através da ferrovia é permitir o crescimento “auto- sustentável” do Brasil através da 

“ocupação econômica e social do cerrado brasileiro”, incentivando a “concretização do potencial 

de desenvolvimento” desta região – o agronegócio ...” (SENÊ, 2009, pág. 05). 

Para a interligação nacional, o traçado da ferrovia corta o cerrado brasileiro, partindo da 

região Nordeste, passando pelo Centro-Oeste e chegando no Sudeste do Brasil. A construção da 

FNS está dividida em três trechos: Açailândia (MA) – Palmas (TO); Palmas (TO) – Anápolis (GO); 

Ouro Verde (GO) – Estrela d’Oeste (SP). O primeiro trecho possui 719 km de extensão e já está 

em funcionamento. O segundo trecho possui 855 km e o terceiro 680 km, totalizando 2254 km de 

extensão.  

O município de Uruaçu (GO) está situado no segundo trecho. Na cidade, as obras 

iniciaram em 2008 e encerraram em 2014. A construção foi realizada pela VALEC - 

ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. No período de construção houve grande 

impacto econômico no município, observado com o grande aumento da renda per capita e na 

arrecadação de imposto municipais. 

O trecho em questão opera em caráter experimental e está se preparando para entrar em 

funcionamento. É necessário aguardar pela implantação de um porto seco na região, que conecta 

o modal rodoviário ao ferroviário, com o intuito de viabilizar a operação de caráter comercial da 

FNS no município. 

 

4.3. Possíveis impactos socioeconômicos 

  

O modal ferroviário acarreta vários benefícios em sua área de influência, como, por 

exemplo: a redução do custo de frete, uma vez que a carga a ser transportada é grande e o 

transporte é rápido; a diminuição de acidentes, se comparado a outros modais, como o rodoviário; 

maior desenvolvimento econômico, com a criação de novas empresas e indústrias, além da 

geração de empregos tanto durante a construção da ferrovia, como durante seu pleno 

funcionamento (expansão de agroindústrias). 

Historicamente, no estado de Goiás, as ferrovias atuaram como principal estímulo a 

ocupação do território, servindo como catalisador para a expansão agropecuária e facilitando a 

exportação de gado e grãos para os centros consumidores (CAMPOS; CASTRO, 2014). Nesse 

contexto, a FNS surgiu com o propósito de proporcionar maior integração nacional, ligando as 

porções Norte e Sul do país. 

O trecho da FNS onde está localizado Uruaçu, que liga Palmas (TO) a Anápolis (GO), 

passa, ainda, por outros 20 municípios do centro-norte goiano. Além disso, o município de Uruaçu, 

juntamente com outros quatro municípios (Anápolis, Jaraguá, Santa Isabel e Porangatu) 
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receberão pátios multimodais. A instalação desses pátios multimodais aumentará 

exponencialmente o impacto da ferrovia nesses locais. 

Esses pátios realizarão a integração do modal ferroviário e rodoviário, tendo a 

possibilidade de se transformarem em polos industriais, uma vez que disporão de área para 

manobras de veículos ferroviários, oficinas, depósitos e armazenarão mercadorias e serviços 

logísticos.  

Levando-se em conta as informações acima apresentadas e analisando-se a proximidade 

da relação entre a FNS e Uruaçu-GO, parece pouco provável que os impactos socioeconômicos 

da ferrovia no município ocorram em quantidade reduzida ou sejam superficiais. Logo, é preciso 

indagar de que forma esses impactos ocorrerão. 

Do ponto de vista econômico, as mudanças esperadas, baseadas na análise de outros 

municípios que receberam a ferrovia, são favoráveis: aquecimento e desenvolvimento do mercado 

interno, aumento de produção e exportação, geração de empregos diretos e indiretos, além de 

menor custo de transporte e maior integração do mercado local com a economia da região. 

Pode-se afirmar que o transporte de mercadoria através dos trilhos pode, em boa 
medida, colaborar para o aumento da produção econômica por onde passam, 
fazendo crescer as relações comerciais entre as regiões, concorrendo para o 
aumento das importações e exportações no mercado interno e externo. (SILVA; 
SANTOS, 2014, pág. 57). 
 

Levando em conta as características sociais e ainda segundo Silva e Santos (2014), a 

construção da ferrovia pode acarretar prejuízos também. Temos nesse quesito a exclusão de 

pequenos produtores rurais (uma vez que não produzem o suficiente para competir com grandes 

produtores e agroindústrias), algumas minorias étnicas, vilarejos e bairros urbanos. Os autores 

destacam também a desapropriação de terrenos que estejam no traçado da ferrovia. 

Com isso, percebe-se que a ferrovia não é de todo um projeto benéfico. De acordo com as 

características do município em que a ferrovia se instala, os impactos podem apresentar 

custo/benefício mais ou menos satisfatório. Dessa forma, é relevante averiguar a expectativa da 

população local, em especial os produtores rurais e o empresariado de setores ligados ao 

agronegócio, a fim de estender o alcance da análise a ser realizada. 

 

4.4. Análise entre expectativa do empresariado local e estudo teórico 

  

Com o intuito de perceber com mais clareza os possíveis impactos socioeconômicos 

resultantes da implantação da ferrovia no município, é relevante entender a expectativa daqueles 

que serão diretamente afetados pelo efetivo funcionamento da FNS. São esses os integrantes do 

setor empresarial e agrário, uma vez que a implantação da ferrovia ampliará o desenvolvimento 

agroindustrial do município, aumentando a demanda por produtos agrários. 
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Destarte, foram realizadas entrevistas de caráter qualitativo no dia 07 de abril de 2016 

abrangendo o grupo acima destacado. As entrevistas foram feitas com representantes de 

empresas do setor agrário, dentre elas: empresas de maquinário, insumos agrícolas, 

armazenamento e transporte. Além disso, foi realizada uma entrevista com um representante dos 

grandes produtores rurais. Foi ainda procurada a empresa Brejeiro (armazenamento), mas não 

houve colaboração do representante. Nesse contexto, obteve-se os resultados descritos a seguir. 

O representante da empresa de maquinário 1 afirmou estar sofrendo uma diminuição na 

venda de produtos, principalmente devido à atual crise econômica do país. Quando questionado 

acerca das suas expectativas sobre a implantação da ferrovia, o representante demonstrou-se 

otimista, dizendo que acredita que haverá um aumento na venda. Sobre a venda de maquinário 

para determinados grãos, o representante disse que não pretendia aumentar a especialização, 

uma vez que já vendia máquinas para soja e milho, os principais produtos agrários produzidos no 

momento. 

O representante da empresa de maquinário 2 disse que a venda de produtos tem 

aumentado devido um déficit pré-existente de mecanização no norte goiano. Em relação às 

expectativas sobre a FNS, o representante afirma que suas vendas não serão impulsionadas 

apenas pela implantação do modal ferroviário, mas sim pelo desenvolvimento agrário que 

permitirá ao produtor investir mais em maquinário. 

Fazendo-se a relação entre as entrevistas com o estudo teórico, percebe-se que tanto o 

representante da empresa 1 quanto da empresa 2 concordaram que haverá aumento na venda de 

produtos, seja direta ou indiretamente, o que está de acordo com as leituras realizadas, caso haja 

a implantação do porto-seco no município. Referente a atual venda de produtos, houve 

discordância entre os representantes. O primeiro afirmou que suas vendas diminuíram por causa 

da crise, embora seu setor dificilmente seja afetado pelo estado econômico do país, uma vez que 

a produção agrária é necessidade básica da nação e uma das principais pautas de exportação. Já 

o segundo afirmou que as vendas têm aumentado por causa de um déficit de maquinário na 

região, o que se demonstra com a recente mecanização do estado de Goiás. 

De acordo com o representante da empresa de insumos agrícolas, que comercializa sais 

minerais, rações e proteinados, o transporte dos produtos vendidos e da matéria-prima utilizada 

na produção dos mesmos atualmente é realizada através do modal rodoviário. A empresa fornece 

seus produtos para a região norte de Goiás e algumas partes do Pará e Tocantins. A venda tem 

diminuído devido ao período chuvoso na região, mas ele afirma que voltará a crescer no período 

de seca. Em relação ao funcionamento da FNS, o represente afirma que a empresa não será 

afetada e por isso não pretende realizar investimentos para se adequar ao modal. 

Relacionando-o com o estudo teórico, o representante da empresa de insumos agrícolas 

mostrou estar informado acerca da FNS. Uma vez que esta transportará principalmente grãos e 
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minérios, seus produtos não terão muito espaço na dinâmica entre o município de Uruaçu e o 

restante das regiões atingidas pela implantação da ferrovia. Dessa forma, ele não será afetado tão 

profundamente quanto o restante das empresas entrevistadas. 

Por meio de seu representante, a empresa de armazenagem, que atualmente trabalha 

apenas com soja, disse que o volume recebido no ano de 2015 foi de 75.000t, sendo 45.000t 

exportados imediatamente após o recebimento, restando apenas 30.000t armazenados na 

empresa. O transporte dos grãos é realizado através das rodovias. A respeito da FNS, o 

representante afirma que a empresa já adquiriu um terreno adjacente aos armazéns existentes, 

com o intuito de armazenar outros grãos, como o milho, e também produtos como o silo, além de 

aumentar a capacidade de armazenamento. 

A empresa será uma grande beneficiária da implantação da ferrovia, pois ela armazena e 

comercializa grãos, um dos principais produtos transportados pela ferrovia. Além disso, o terreno 

adquirido pela empresa mencionado anteriormente está próximo ao local de possível implantação 

do porto-seco. Dessa forma, caso o porto-seco entre em funcionamento, a empresa poderá 

interligar-se ao mesmo, realizando o carregamento direto de forma mais rápida e barata. Levando 

em conta o que foi dito acima, é possível que o produtor rural opte por armazenar sua produção 

na empresa em questão, devido às vantagens oferecidas pela mesma. 

O representante da empresa de transporte rodoviário que transporta frequentemente grãos 

e derivados do leite, afirma que pretendente realizar a transição de cargas do modal rodoviário 

para o ferroviário, auxiliando os locais que a FNS não abrange e acredita que a implantação da 

ferrovia trará benefícios para o município, amplificando o escoamento de produtos. 

Como espera-se que a ferrovia transporte grãos, a exemplo de outras cidades onde a FNS 

já opera, é possível que a empresa de transporte perca competitividade nesse setor. Porém a 

mesma poderá se beneficiar, realizando a transição de cargas entre os modais, uma vez que a 

ferrovia não abrange toda a região, e as cidades próximas ao município.  

O produtor rural entrevistado trabalha com milho, soja e sorgo. Quando questionado, 

afirmou que a soja é exportada, mas não diretamente por ele. Ela é repassada a empresas do 

município e só então é exportada. O transporte é realizado apenas por rodovias. O milho e o 

sorgo são usados para produção de ração animal e vendidos no município. Sobre a mão de obra, 

o produtor disse manter uma equipe fixa de 6 funcionários, mas que pode variar até 20, 

dependendo do período do ano (plantio, cultivo ou colheita).  

Sobre suas expectativas acerca da implantação da FNS, o produtor afirmou que pretende 

aumentar a mão de obra e a mecanização, mas que não mudará para o cultivo de outros 

produtos. Além disso, afirmou que a implantação da ferrovia barateará o custo de frete, 

efetivamente intensificando o escoamento de mercadorias. 
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De acordo com as leituras realizadas, o produtor rural será o principal afetado, pois com o 

transporte mais barato, é possível que ele realize maiores investimentos, o que ocasionará o 

crescimento dos setores de maquinário, armazenamento e transporte. Assim sendo, percebe-se 

que o setor agrário é o fator determinante com relação aos possíveis impactos socioeconômicos 

da ferrovia no município. As leituras estão de acordo com a fala do produtor, que afirma que 

aumentará a mecanização e mão de obra em decorrência da maior facilidade de escoamento da 

produção. 

Para os munícipes no geral, no entanto, percebe-se que os impactos socioeconômicos 

ocorrerão em menor intensidade, ao contrário do discurso proferido pela classe política, que por 

sua vez declara que os benefícios serão coletivos. Através das entrevistas realizadas, 

percebemos que os reais afetados serão apenas aqueles vinculados às empresas do agronegócio 

e, logicamente, os próprios donos dessas empresas. Caso a população geral venha a ser afetada, 

isso ocorrerá somente à médio e/ou longo prazo. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os estudos realizados sobre a implantação da ferrovia Norte-Sul no município de Uruaçu-

GO, constituídos por análises teóricas de trabalhos científicos da área e entrevistas empíricas de 

caráter qualitativo, possibilitaram a realização de uma relação entre os possíveis impactos 

socioeconômicos e a expectativa dos munícipes, descrita na sequência. 

A implantação do modal ferroviário apresenta-se como um ótimo catalisador para o 

crescimento econômico do Brasil, uma vez que este é um país de dimensões continentais e que 

possui um sistema rodoviário precário. Neste contexto, a criação da FNS se concretizou com o 

objetivo de abranger uma vasta região, possibilitando o desenvolvimento e escoamento de 

produtos. 

Observando alguns municípios afetados pela implantação da FNS, por meio de análises de 

trabalhos científicos referentes aos municípios de Colinas do Tocantins-TO, Palmeirante-TO e 

Santa Helena de Goiás-GO, percebe-se o desenvolvimento agrário decorrente do aumento do 

índice de escoamento e barateamento de transporte (especialmente no cultivo de grãos, que 

juntamente com os minérios, são os principais produtos contemplados pela ferrovia). 

No município de Uruaçu-GO, percebeu-se um impacto econômico significativo no período 

de construção da ferrovia.  Ocorreu um aumento notório na renda per capita e na arrecadação de 

impostos municipais, o que, juntamente com o discurso oficial da classe política, que dissemina a 

certeza de um amplo impacto positivo, gerou grandes expectativas aos cidadãos que esperam 

ainda mais benefícios, tais como melhor distribuição de renda e aumento da oferta de emprego, 

com o pleno funcionamento da FNS. Essa expectativa, no entanto, pode vir a ser notoriamente 
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equivocada. O discurso da classe política, que busca adquirir uma suposta “reputação” com a 

população e, por isso, várias vezes acaba realizando falsas declarações, forma na população uma 

falsa esperança. A veracidade das informações disseminadas pela classe política se torna ainda 

mais duvidosa ao levarmos em conta o tópico destacado no parágrafo seguinte. 

Em relação aos possíveis impactos, deve-se atentar para a possibilidade de implantação 

do porto-seco no município. Recentemente, tem-se uma crescente dúvida acerca da real 

implantação do porto-seco no município, decorrente principalmente dos relatórios da VALEC que 

mostravam discordância entre si em relação a real localização do porto-seco. Acredita-se que 

essa variabilidade entre as localizações ocorre por causa de interesses políticos. 

A partir do estudo realizado e da análise das entrevistas feitas, é possível destacar duas 

vertentes para os impactos socioeconômicos da FNS no município de Uruaçu: 

Caso o porto-seco seja implantado no município, a intensidade dos possíveis impactos 

esperados será maior, visto que toda a produção da região será intermediada no município para 

depois ser exportada através da ferrovia. Além disso, o setor da agricultura do município terá 

menores gastos com transporte, acarretando o desenvolvimento agrário, que estimulará o 

crescimento de outras áreas, tais como de maquinário, armazenagem e transporte. 

Por outro lado, caso não ocorra a implantação do porto-seco no município, espera-se que 

os possíveis impactos se apresentem de forma indireta, uma vez que, apesar de estar na área de 

influência da ferrovia, o município não estará diretamente ligado à mesma, tendo assim que 

utilizar um intermediário entre o produto e a ferrovia (ramal rodoviário, possivelmente). Dessa 

forma, o desenvolvimento agrário será um pouco menor e espera-se que não ocorra tantos 

investimentos por parte dos produtores rurais da cidade. Consequentemente, os outros setores 

(maquinário, armazenagem e transporte) também não deverão apresentar crescimento elevado. 

Ao analisar as informações acima, é possível perceber uma certa contradição entre a 

expectativa da população e os reais impactos da ferrovia. A maioria da população, influenciados 

principalmente pelo discurso da política local, acreditam que a ferrovia beneficiará a todos de 

forma significativa e geral. No entanto, percebe-se que, caso o porto-seco venha a ser instalado, 

os principais beneficiários da ferrovia serão os empresários e grandes donos de terra. Essa 

contradição se deve principalmente a fatores políticos (discursos apelativos e sem embasamento) 

e informacionais (discordância entre fontes e falta de acesso). 

Esses problemas nos levam a refletir sobre questões de cunho econômico e social, 

pertinentes à presente pesquisa: o discurso político vai se concretizar com a vinda da ferrovia? 

Caso não, qual será o real benefício para a população, visto que a ferrovia favorece 

principalmente os grandes proprietários de terra e empresários? Mais importante, para a 

população será facilitada a ascensão social e econômica com a vinda da ferrovia? Essas questões 



 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 1741 

e outras mais, apesar de não contempladas pela presente pesquisa, são de importância 

significativa para o aprofundamento do tema.  

Destarte, espera-se que a presente pesquisa forneça contribuições para a ampliação da 

discussão geral sobre os grandes projetos de infraestrutura e, especificamente, para a importância 

do modal ferroviário no Brasil. 
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