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MODELO DE PESQUISA OPERACIONAL PARA SUPORTE À 

TOMADA DE DECISÃO EM PROJETOS DE DISTRIBUIÇÃO EM 

E-COMMERCE. 

 
 

 
 

Beliane Souza1 
  
 

RESUMO 
 

 
O setor de e-commerce passou por muitas modificações desde o seu surgimento. Se antes esse tipo de comércio 
era basicamente composto por vendas de produtos de consumo pessoal como tênis, óculos, bolsas, cosméticos, 
hoje já é possível comprar, por exemplo, insumos agrícolas, veículos, móveis, eletrodomésticos e muitos outros. 
Desta forma, seu crescimento em todo o mundo é significativo e importante no âmbito dos negócios. 
Considerando isto, este artigo tem como objetivo apresentar uma metodologia de eleição de um ponto para 
instalação de um Centro de Distribuição deste setor, que possa ser aplicado em qualquer região e em qualquer 
seguimento. O método proposto neste artigo será o modelo de Programação Linear Inteira Mista, ferramenta de 
Pesquisa Operacional, aplicado a um programa de modelagem. Serão usadas duas abordagens: a primeira que 
propõe resultados através de cenários usando a distância como fator determinante; a segunda propõe resultados 
com cenários a partir de dados populacionais usados como indicador de demanda. A área mapeada esta 
localizada no estado do Tocantins. A partir das abordagens geramos resultados com opções de instalação de um 
a seis Centros de Distribuição.  
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1. Introdução 

 

O e-commerce (acrônimo para eletronic commerce, em português Comércio 

Eletrônico) tem como objetivo principal a realização de negócios por meios eletrônicos 

(especialmente, internet e telefone). Assim, podemos defini-lo como um conjunto de 

transações envolvendo produtos e serviços diversos, que abrangem tanto bens físicos como os 

bens intangíveis, através do gerenciamento online dos pedidos, pagamentos e distribuição dos 

bens e serviços (FURTADO & PAOLIELLO, 2004). 

No Brasil, esse setor tornou-se de grande importância para economia. Ao longo do ano 

de 2014 ele faturou R$35,8 bi (trinta e cinco bilhões e oitocentos milhões de reais) um 

crescimento nominal de 24% em relação ao ano de 2013 (EBIT, 2015). Apesar desses dados, 

os varejistas estão em busca de novas formas para lidar com o consumidor desse setor, seja 

através da reformulação de suas políticas de preços entre canais, investimentos em tecnologia 

e processos, ou pela construção de novas arquiteturas logísticas (ALDAY & PINOCHET, 

2002). Entretanto, as empresas deparam-se corriqueiramente com gargalos logísticos 

principalmente na área de infraestrutura que inviabiliza o escoamento de produtos tornando 

um dos fatores que dificulta a competitividade. 

Na região norte (Amazonas, Acre, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins) a 
capacidade de mobilidade de produtos está seriamente comprometida. Muitas áreas 
dessas regiões não contam com rodovias e, quando elas existem, estão em péssimo 
estado de conservação, tendo como consequência um subdesenvolvimento que 
compromete o equilíbrio socioeconômico regional. (PBLog, 2013, p.42). 
 

Sendo assim justifica estudos para instalação de um Centro de Distribuição para 

atender essas áreas de forma a otimizar custos e conquistar a confiança do consumidor em 

relação às compras neste canal. 

Portanto este trabalho possui objetivo de apresentar uma metodologia de eleição de um 

ponto, para instalação de um Centro de Distribuição que viabilize o escoamento de produtos 

tornando assim um fator competitivo. 

A escolha deve compreender encontrar um ponto ótimo entre oferta (fábrica) e 

demanda (clientes). Dentro da Pesquisa Operacional este processo é definido como um 

problema de localização-alocação de instalações que envolvem escolher o melhor local para 

uma ou mais instalações dentro de um conjunto de locais possíveis (BALLOU, 2006).  

PERL & DASKIN (1985) apresentam o problema do roteamento e localização de 

armazém. Essa abordagem é bastante inspiradora, devido à sua alta aplicabilidade em 

diversas situações logísticas. O próprio trabalho afirma que o modelo proposto para o 
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problema pode ser empregado na distribuição de companhias nacionais em um nível regional. 

Proposta semelhante a deste trabalho. 

A base de estudo será uma área localizada no estado do Tocantins composta por 35 

(trinta e cinco) cidades definidas como consumidoras, e 6 (seis) cidades definidas como 

possíveis receptoras do Centro de Distribuição. Dados como distância entre as cidades e o 

numero de população das mesmas serão utilizados como fator de decisão na composição do 

modelo de Programação Linear Inteira Mista que é a ferramenta mais adequada da Pesquisa 

Operacional para a resolução deste problema. 

A metodologia do trabalho será classificada como modelagem linear utilizando o 

solver GLPK (GNU Linear Programming Kit) e a linguagem GNU (Manth Prog Modeling 

Language) para modelar o problema.  

O artigo está estruturado da seguinte maneira: inicia-se com uma breve introdução do 

tema; na seção 2 apresentam-se algumas considerações sobre o referencial teórico utilizado; 

na seção 3 apresenta a metodologia de pesquisa adotada; os resultados e discursões são 

apresentados na seção 4; e a seção 5 traz as conclusões do trabalho, seguida da lista com as 

referências bibliográficas utilizadas e anexo. 

2. Fundamentos 

2.1. e-commerce 

No fim da década de 1970, surgiu no setor automobilístico uma ferramenta chamada 

comércio eletrônico ou e-commerce. Por volta de 1980, surgiram várias formas desse canal 

como cartão de crédito, caixas automáticos, serviços bancários, sendo bem aceitas e 

desenvolvidas. O uso efetivo do e-commerce surgiu em 1991, quando a internet foi aberta 

para o uso comercial (MENDES, 2013).  

O e-commerce é um meio pelo qual as empresas podem se relacionar comercialmente 

com seus fornecedores, clientes e consumidores em escalas maiores do que as tradicionais. 

(SANTOS, et al, 2005). 

Muitos entendimentos são utilizados atualmente para defini-lo, todavia para Albertin 

(1999, p. 15) “o comércio eletrônico é a realização de toda a cadeia de valor dos processos de 

negócio num ambiente eletrônico, por meio da aplicação intensa das tecnologias de 

informação e de comunicação, atendendo aos objetivos de negócio”. 

Cullen e Webster (2007) apontam que a última definição do e-commerce que tem sido 

adotada no âmbito empresarial é a do Office for National Statitics (ONS), que classifica o 

Comércio Eletrônico como sendo a utilização de redes eletrônicas para realização de pedidos 
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(utilizando todos os tipos de redes mediadas por computadores) e não simplesmente como um 

canal de pagamentos e entrega. 

O e-commerce tem como objetivo principal a realização de negócios por meios 

eletrônicos, o definimos como sendo transações de produtos comerciais, que abrangem tanto 

bens físicos como os bens intangíveis, através do gerenciamento online dos pedidos, 

pagamentos e distribuição dos bens e serviços (FURTADO E PAOLIELLO, 2004). 

Segundo TASSABEHJI (2003) incluem-se no comércio eletrônico: venda de 

mercadorias, tangíveis e intangíveis; tudo o que envolve uma aquisição, desde a compra de 

insumos, marketing até o pagamento; suporte legal, suporte pré e pós-vendas. 

LIRA (2004) entende ao comparar-se o comércio eletrônico ao comércio tradicional, 

que existem algumas vantagens tanto para empresa quanto para o consumidor, como o fato de 

fornecer aos clientes opções de escolha e customização, reduzir tempo e custo na busca do 

produto, ampliar fronteiras e mercados expandindo-os de locais ou regionais para nacionais e 

internacionais, assim como a redução dos custos envolvidos com transporte, armazenagem e 

distribuição. 

A percepção de que o e-commerce poderia ser um grande aliado às vendas 

convencionais surgiram ainda no início da década de 1990, quando foi lançado o primeiro site 

de compras B2B (business to business) – comércio entre empresas (MAKELAINEN, 2006).  

Posteriormente, várias formas surgiram no mercado, conforme o levantamento de 

MAKELAINEN (2006) pode ser citado: B2A (business to administration) – comércio entre 

empresa e governo; C2C (consumer to consumer) – comércio entre consumidores; C2A 

(consumer to adminstration) – comércio entre consumidor e governo; B2C (business to 

consumer) – comércio entre a empresa e o consumidor. 

A partir da década de 1990 o B2C teve um destaque quanto ao seu crescimento e foi 

durante o ano de 1995 que empresas como o e-Bay e Amazon.com surgiram, oferecendo aos 

consumidores a opção de realizar compras de qualquer produto, com uma busca rápida e 

entrega segura, dando o pontapé inicial para o sucesso do comércio eletrônico 

(NAKAMURA, 2011). 

O Brasil registrou entre 2010 e 2011 significativos avanços na adoção do comércio 

eletrônico como plataforma de compra e venda. Durante esse período, o seguimento cresceu 

43% (quarenta e três por cento). Esse expressivo crescimento permitiu que o Brasil se 

tornasse o primeiro pais da América Latina a conseguir que vendas desse setor atingissem 1% 

(um por cento) do seu Produto Interno Bruto (MENDES, 2013). 
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Como já foi dito, o setor de e-commerce faturou R$35,8 bi no ano de 2014, o que 

corresponde a um crescimento nominal de 24% (vinte e quatro por cento) se comparado ao 

ano de 2013. As empresas crescem sem limitação geográfica e tem se desenvolvido para 

atender cada vez mais a demanda crescente, fornecendo estímulos diversos para levar o 

consumidor à finalização da compra, se valendo de sites mais atrativos, seguros e 

simplificados, a fim de converter internautas em e-consumers, atestando que o comércio 

eletrônico não é uma tendência passageira.  

SANTOS et al (2005) afirmam que para se tornar uma empresa atuante neste canal é 

necessário implantação de uma nova metodologia mediada por tecnologia da informação, 

assim como o fato de que as organizações necessitem inovar constantemente, alterando seu 

modelo de gestão dos processos internos e buscando uma nova maneira de lidar com a 

geração de novos conhecimentos. 

Segundo Martel e Vieira (2010), o e-commerce produz uma forte pressão de 

alinhamento entre a logística, compras, marketing e vendas da empresa. A rápida evolução do 

fluxo de informação fez com que as empresas se esquecessem das contingencias do fluxo 

físico. 

De acordo com Novaes (2004) as empresas tem tido a redução de estoques como 

maior qualidade do serviço logístico, pois a competição entre as empresas, num ambiente 

globalizado, passou também a exigir custos reduzidos e prazos curtos no ciclo do pedido. 

 

2.2. Logística de distribuição 

A Logística de Distribuição veio para administrar áreas como localização de unidades 

de movimentação nos seus endereços, abastecimento de área de separação de pedidos, 

controle de expedição, transporte de cargas entre fábricas e centro de distribuição e 

coordenação dos roteiros de transporte. Entendem Alvarenga e Novaes (2000), que a logística 

de distribuição física depende, para sua boa conceituação e implementação, da correta 

representação e análise da rede que a representação físico-espacial dos pontos de origem e 

destino das mercadorias, bem como de seus fluxos de demais aspectos relevantes, de forma a 

possibilitar a visualização do sistema logístico no seu todo. 

Um dos aspectos importantes da estrutura logística é que o modelo integrado ao 

comércio eletrônico tem-se confirmado e contribuído de forma significativa para a 

compreensão do que seria uma entrega eficiente. Segundo Gomes (2004), na logística 

integrada, todas as funções – desde o abastecimento da empresa até a distribuição física dos 
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seus produtos – estão integradas a um único sistema: a cadeia de suprimentos.  

Essa integração das atividades se relaciona diretamente com a necessidade de 

intermediar o relacionamento entre fornecedores e clientes, fazendo com que a empresa 

administre um processo de cadeias. 

Todas as atividades que as empresas buscam assegurar para dar confiabilidade as suas 

operações englobam: fluxo de matérias; o gerenciamento operacional da logística abrange a 

movimentação e a armazenagem de materiais e produtos acabados. As operações são 

divididas em distribuição física, apoio à manufatura e suprimento, (NUNES E SOUZA, 

2014). 

O primeiro passo então, antes de prometer ao cliente a entrega num determinado 

período de tempo é a verificação da viabilidade desta entrega, tanto em termos materiais (se o 

produto estará efetivamente disponível para a entrega no prazo estipulado) ou quanto a custos 

logísticos (se o produto poderá ser efetivamente entregue na casa do cliente). Assim as 

empresas devem focar em atender de forma personalizada os pedidos dos consumidores, pois 

neste canal as entregas são pulverizadas, com pacotes de formatos e tamanhos diferentes, com 

prazos variados para entregas, devido localizações geograficamente distintas. (ALVES, at al, 

2005). 

Segundo Faria (2009), há uma hipertrofia rodoviária na matriz de transportes brasileira 

devido a forte deterioração da malha rodoviária no setor de transporte. Fato este problemático 

em termos de competitividade geral, visto que aproximadamente 60% (sessenta por cento) de 

todo fluxo de mercadorias do país ser transportado por rodovias consideradas como regulares 

ou péssimas. 

Neste contexto é complicado para as empresas de e-commerce se tornarem 

competitivas, uma vez que existe demanda em áreas geograficamente distantes dos grandes 

centros e os consumidores querem nas entregas a mesma agilidade que existe na efetivação da 

compra, (FURTADO & PAOLIELLO, 2004). Sendo assim justifica estudos para instalação 

de um Centro de Distribuição a atender essas áreas de forma a otimizar custos e conquistar a 

confiança dos consumidores em relação às compras neste canal.  

 

2.3. Pesquisa Operacional Como Ferramenta de Suporte à Tomada de Decisão. 

A matemática pode contribuir nesse processo, uma vez que tem sido de grande 

importância em diversas áreas da administração através da Pesquisa Operacional que 

proporciona a empresa avaliar a decisão antes mesmo de sua implementação, aplicando 
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técnicas eficientes nas tomadas de decisões. 

A Pesquisa Operacional surge como um conjunto de ferramentas quantitativas que 

através de procedimentos matemáticos sistematizam o processo decisório (EXLER et al, 

2010), o que propicia tomada de decisões mais práticas dentro de uma organização. Essa 

pesquisa tem sua composição feita através de modelos matemáticos a serem resolvidos em um 

ambiente de modelagem, ou seja, um software. 

Tendo a Pesquisa Operacional surgido durante a II Guerra Mundial, com o objetivo de 

resolver conflitos logísticos de natureza militar. Neste período cientistas sociais, matemáticos, 

engenheiros e físicos estudavam recursos que viabilizavam modelos mais eficazes para a 

resolução dos problemas estratégicos e táticos na defesa de seu país. Posteriormente, surgiram 

às primeiras aplicações da Pesquisa Operacional, otimizando recursos em empresas de 

diversos seguimentos, (BELFIORE E FÁVERO, 2013). 

A importância da Pesquisa Operacional estaria, então, na sua influência sobre o modo 

pelo qual os administradores abordam os problemas, na maneira como os formulam, na 

avaliação que fazem do relacionamento com outros problemas e na forma usada para sua 

comunicação a outras pessoas (BREJON E BELFIORE, 2006). Dando aos executivos o poder 

de tomar decisões mais efetivas e construir sistemas mais produtivos, baseados em dados mais 

completos, considerando todas as alternativas possíveis, previsões, cuidando de resultados e 

estimativas de risco. 

Na Pesquisa Operacional deve-se formular e construir um modelo, calcular a solução, 

testá-los, estabelecer controles, programar e acompanhar. O modelo deve seguir os seguintes 

pontos: (1) definir o objetivo básico do problema e construir a Função Objetivo; (2) definir as 

variáveis de decisão; e (3) estabelecer as inequações de acordo com as restrições apresentadas 

pelo problema (MENDES, 2013). 

Os problemas estudados em Pesquisa Operacional podem ser classificados em 

diversos grupos, tais como problemas de sequenciamento, alocação, roteamentos, 

substituição, filas, competição, busca (BREJON E BELFIORE, 2006). 

Ao se deparar com problemas múltiplos como o déficit em modais, a situação da 

malha rodoviária brasileira ou problemas de diversas naturezas deve-se modelar cada 

problema alinhando-o a um problema global, na resolução desses. Existe uma grande 

variedade de técnicas, as mais usadas são: Teoria dos Grafos; Teoria das Filas; Teoria dos 

Jogos; Programação Dinâmica; Programação Linear; Programação Inteira; Análise de Risco, 

entre outras (DÁVOLAS, 2002). Essas técnicas assumem a forma de uma ou mais equações 
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ou inequações e tem sido aplicado com sucesso em várias áreas. 

A técnica indicada para a resolução de problema de localização-alocação de 

instalações é uma das questões a serem resolvidas neste artigo. Uma das mais usadas da 

Pesquisa Operacional é a Programação Linear, pois sua aplicação nos problemas dentro de 

uma empresa tem como principal objetivo fornecer alto nível de serviço aos clientes, 

minimizar custos de operação, ou maximizar lucros, e que ela tem proporcionado solução de 

problemas relativos à alocação de pessoal, mistura de materiais, distribuição, transporte, 

avaliação de eficiência (MARINS, 2011). 

Como este problema envolve escolher um local para instalação dentro de um conjunto 

de locais possíveis, esta é uma técnica que possibilita determinação de valores não negativos 

para as variáveis de decisão a ser escolhida, com a finalidade de satisfazer as restrições e 

otimizar uma função linear (MAPA e LIMA, 2012). 

O modelo deste trabalho será de Programação Linear Inteira Mista, esta ferramenta  

proporciona modelos com variáveis continuas e também variáveis que devem assumir 

somente valores discretos (inteiros e/ou binários). Normalmente as variáveis discretas são 

necessárias em problema que envolve decisão, POLI,(2014). 

Usualmente a o modelo é aplicado ao programa GLPK na resolução de problemas de 

localização e transporte.  

O GLPK (GNU Linear Programming Kit) é um conjunto de rotinas escrito na 
programação ANSIC linguagem de programação e organizada sob a forma de uma 
biblioteca, destina-se a resolver problemas de programação linear, misturado 
programação inteira, e outros problemas relacionados, (MAKHORIN, 2014, p.10). 
 

Ele suporta a linguagem GNU MathProg, que é uma linguagem de modelagem 

destinado para descrever programação matemática. Esse processo é chamado de tradução, um 

programa chamado modelo tradutor analisa o modelo descritivo e converte-se em estruturas 

de dados internas, que podem ser tão utilizados quer para gerar instância de problema de 

programação matemática ou diretamente por um programa chamado solver para obter solução 

do problema numérico( MAKHORIN, 2013). 

Na próxima seção, apresenta-se como o problema da melhor localização de Centro de 

Distribuição na realidade macrorregional central do Tocantins foi tratado. 

3. Metodologia 

 

Neste trabalho, elaborou-se uma metodologia de eleição de pontos ótimos para 

instalação de suporte à distribuição para serviços de e-commerce. A metodologia elaborada 
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(ver seção 3.3) é aplicada a um estudo de caso macrorregional envolvendo a região descrita 

em 3.1. Na fase inicial deste estudo, foi feito um aprofundamento sobre a região utilizada 

como instância para os testes da modelagem presente na seção 3.2.  

Definiu-se a Programação Linear Inteira Mista ferramenta da Pesquisa Operacional  

para a modelagem, pois usualmente os problemas envolvendo transporte e localização, são 

submetidos a ela. O modelo foi submetido a tradução em um solver apresentando solução do 

problema numérico em duas abordagens, gerando cenários diferentes e com opções de um a 

seis pontos ótimos para instalação do Centro de Distribuição.  

 

3.1. Caracterização da área de estudo: Microrregião de Porto Nacional, Miracema do 

Tocantins e a cidade de Paraíso do Tocantins. 

A base do estudo se concentra na região Norte do Brasil, mais especificamente no 

Estado do Tocantins, limitando-se a microrregião de Porto Nacional, a microrregião de 

Miracema do Tocantins e a cidade de Paraíso do Tocantins que faz parte da Microrregião de 

Rio Formoso. 

Como consumidores foram definidas 35 (trinta e cinco) cidades que estão dentro da 

microrregião de Porto Nacional e a de Miracema do Tocantins, e como candidatas para a 

instalação de um Centro de Distribuição as seguintes cidades: Guaraí, Miracema do 

Tocantins, Miranorte, Palmas e Paraiso do Tocantins.  

O Tocantins é um dos estados da Região Norte do Brasil mais desenvolvido, embora 

seja o mais novo estado da Federação, tem uma população estimada de 1.496.880 habitantes e 

sua área é de 277.297,9 km², (IBGE, 2010). As principais atividades econômicas do Estado de 

Tocantins baseiam-se na produção agrícola, com destaque para a produção de arroz, milho, 

soja, mandioca e cana-de-açúcar. Outras atividades significativas são as indústrias de 

processamento de alimentos, a construção civil, móveis e madeireiras.  

O Estado conta com um forte potencial para o agronegócio, visto que na atualidade 

está sendo o destino mais procurado pelas empresas deste segmento e demais, devido, 

principalmente, ter uma excelente posição geográfica, localizando-se no centro do Brasil, 

possibilitando assim melhor escoamento de produtos.  

Abaixo veremos na figura 1 a localização do Estado do Tocantins e sua indicação no 

mapa do Brasil.  
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Figura 1 - Mapa do Tocantins e sua localização no Brasil 

 

                                       Fonte: IBGE (Adaptado) 

Dentro do estado foi selecionada a microrregião de Porto Nacional que é composta por 

11 (onze) cidades, somando 370.893 (trezentos e setenta mil oitocentos e noventa e três) 

habitantes, (IBGE, 2010). Dentre as cidades estão as duas maiores cidades do estado, Palmas 

que é a capital do Tocantins, com uma população estimada em 265.409ha, fomentada pelo 

setor público e comércio varejista. E a capital do Estado  e cidade de Porto Nacional um 

município que possui um amplo potencial de crescimento, que possui um parque 

agroindustrial, neste esta instalado a usina de biodiesel - GranDiesel, uma esmagadora de soja 

- Granol, e uma série de outros empreendimentos ligados a pátio multimodal da Ferrovia 

Norte-Sul, (IBGE, 2010). 

A figura 02 mostra a posição da Microrregião de Porto Nacional dentro do estado do 

Tocantins. A maior parte da microrregião fica à direita do Rio Tocantins e é cortada pela 

Ferrovia Norte-sul. As cidades de Palmas e Porto Nacional possuem aeroportos e a 

microrregião é abastecida majoritariamente por rodovias estaduais.  
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Figura 2 - Mapa do Tocantins - Localização da Microrregião de Porto Nacional 

 

                                        Fonte: IBGE (Adaptado) 

A microrregião de Miracema do Tocantins é composta por 24 (vinte e quatro) cidades 

somando 133.526 (cento e trinta e três mil quinhentos e vinte e seis) habitantes. Possui 

economia baseada principalmente no Comércio Varejista, agropecuária (Bacia Leiteira e 

carne bovina, entre outros), produção de mel. Na indústria tem destaque nas áreas de 

confecções, cerâmica, Gráfica e Serigrafia. Além da cidade Miracema do Tocantins, 

destacam-se nessa microrregião a cidade de Miranorte que a margem da rodovia Belém – 

Brasília (BR-153) na região mais central do estado, e a cidade Guaraí que se destaca pela 

produção de grãos e pode ser um ponto estratégico para distribuição de produtos por se 

localizar as margens da Belém – Brasília (BR-153), mais ao norte do estado, (IBGE). 

A figura 3 mostra a localização da Microrregião de Miracema que se concentra à 

margem esquerda do Rio Tocantins. A extensão territorial da microrregião vai até a divisa do 

Tocantins com o estado do Pará. A principal via de abastecimento dessa microrregião é a 

Rodovia Belém-Brasília (BR-153). 
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Figura 3- Mapa do Tocantins - Localização da Microrregião de Miracema do      

Tocantins. 

 
                                        Fonte: IBGE (Adaptado) 

 

A cidade de Paraíso do Tocantins está na microrregião de Rio Formoso, porém foi 

selecionada por possuir uma posição fronteiriça com as Microrregiões de Porto Nacional e 

Miracema do Tocantins. Paraíso do Tocantins nasceu devido ao surto da construção da 

Rodovia Belém-Brasília ou BR-153. Hoje ela possui um polo comercial e industrial em 

expansão, contendo o Parque Agroindustrial (PAIP) e o Parque Industrial Álvaro Milhomem 

(PIAM) com varias empresas instaladas que contribui para o desenvolvimento da economia 

do Estado do Tocantins. 

 Pode-se observar que apesar de pertencer à microrregião de Rio dos Bois, dentro 

desta microrregião esta possui um grande potencial de crescimento e de localização, Paraíso 

do Tocantins faz fronteira com Porto Nacional e com Miracema do Tocantins, tornando-se um 

forte ponto de apoio às cidades de três microrregiões, neste artigo ela e definida apenas como 

candidata.  

Na figura 4, temos a localização da cidade de Paraíso do Tocantins, onde  podemos 

observar suas fronteiras como citado acima.   
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          Fonte: IBGE (Adaptado) 

 
3.2. Modelagem 

 

Dado um conjunto J de cidades consumidoras e um conjunto I de cidades candidatas, 

formulou-se os modelos de programação linear abaixo: 

 

Abordagem 01: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4- Mapa do Tocantins - Localização da Cidade de Paraíso do Tocantins. 
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Observe que devido a necessidade da variável  a modelagem indica que se trata de 

um problema de programação linear mista. Notemos também, que nessa primeira abordagem, 

apenas o custo de deslocamento (baseado na distância) é levado em consideração. 

 

Abordagem 02: 

 

 

 

 

 

 

Neste modelo, foi utilizada a população como um indicador de demanda. Essa 

inserção proveu cenários bem diferentes dos apresentados na abordagem 01. Os cenários para 

as duas abordagens serão apresentados na seção 4. 

 

3.3. Roteiro para eleição das cidades 

Diante do esforço realizado até o teste do modelo, podemos sintetizar a metodologia 

empregada através dos seguintes passos: 

1. Seleção da área a ser investigada; 

2. Seleção de cidades candidatas dentro da região selecionada. 

3. Coleta das distâncias (ou custos de transporte) entre cada uma das cidades candidatas 

às cidades pertencentes à região selecionada. 
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4. Coleta de um indicador de demanda (neste caso, utilizamos a população): este 

indicador pode ser uma previsão de pedidos ou pode ser baseada no número de 

clientes fidelizados. 

5. Traduzir os modelos para um formato compatível com um resolvedor linear (Excel, 

Lindo, GLPK, etc...). 

6. Sintetizar os cenários através de figuras ou gráficos. 

7. Analisar os resultados relacionando outras situações extrínsecas para suporte à tomada 

de decisão. 

4. Resultados e discussões 

 

A partir do modelo, pode-se gerar diversos cenários. O primeiro cenário busca eleger 

apenas uma cidade dentro do conjunto J. O sexto cenário apresenta uma situação onde é 

possível instalar um empreendimento em todas as cidades candidatas. Estes dois cenários, 

bem como as situações intermediárias são descritos a seguir. 

 

4.1. Cenários para a Abordagem 01: 

 

Figura 5 - Cenário 1: Cobertura total a partir de Miranorte 

 
                                 Fonte: Autor 
 



 
18 

 

 
 

A figura 5 nos mostra o cenário 01 (um), onde o modelo aponta a cidade de Miranorte 

como a mais indicada para a instalação do Centro de Distribuição, a atender toda a área 

mapeada,  localizada a margem da BR-153, a cidade de Miranorte está na região Centro Oeste 

do Estado. Neste cenário a cidade mais distante a ser atendida seria Bernardo Sayão com 

cerca de  240,5 Km de distância. É um resultado interessante, uma vez que o Centro de 

Distribuição ficaria centralizado dentro da área a ser atendida, e que em uma situação onde o 

cliente tenha necessidade de fazer coleta de produtos, a localização favorece a maioria das 

cidades.  

Figura 6 - Cenário 2: Cobertura a partir de duas cidades 

 
                                   Fonte: Autor 

A figura 6 mostra o cenário 2 (dois) onde o modelo aponta 2 cidades como pontos para 

instalação de Centro de Distribuição,  um na cidade de Miranorte e o outro na cidade de 

Guaraí. O Centro de Distribuição instalado na cidade de Miranorte atenderia as 17 (dezessete) 

cidades mais ao sul e o Centro de Distribuição instalado na cidade de Guaraí atenderia as 18 

(dezoito) cidades restantes, estas mais ao norte da área mapeada. O instalado na cidade de 

Guaraí teria certa vantagem em quantidade de cidades atendidas e com custo de transporte 

uma vez que as cidades são próximas do Centro de Distribuição, a cidade mais distante a ser 

atendida seria Caseara com 244,00km de distância que fica mais isolada das demais. O Centro 

de Distribuição instalado na cidade de Miranorte possui cidades mais distantes umas das 
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outras e cidades relativamente pequenas, mais atenderia a cidade de Palmas que é a maior das 

cidades consumidoras.  

Figura 7 - Cenário 3: Cobertura a partir de três Cidades 

 
                                 Fonte: Autor 

Na figura 7 mostra o cenário 3, que trás a opção para instalação de três centros de 

Distribuição, sendo em Guaraí, Miranorte e Miracema do Tocantins. Neste cenário o Centro 

de Distribuição de Guaraí atenderia as 17 (dezessete) cidades ao norte, uma a menos que no 

cenário anterior. O de Miranorte atenderia 9 (nove) cidades a oeste que são cidades 

relativamente próximas facilitando assim as entregas através de uma rota bem feita, o 

instalado em Miracema do Tocantins atenderia  a mesma quantidade de cidades.  

Abaixo segue a Figura 8 que mostra o cenário 4 onde o modelo nos aponta pontos para 

instalação de quatro Centros de Distribuição, esses pontos seriam nas seguintes cidades: 

Guaraí, Miracema do Tocantins,  Miranorte e Paraíso do Tocantins 

Neste cenário o Centro de Distribuição instalado em Guaraí mantém a área de 

cobertura definida no cenário 03; o de Miracema do Tocantins tem uma área bem pequena 

composta por apenas 4 (quatro) cidades sendo a mais distante Aparecida do Rio Negro a 

79,6km de distância. O Centro de Distribuição de Miranorte também teria sua área de 

abrangência reduzida para 05 (cinco) cidades a serem atendidas. Já Paraíso do Tocantins 

aparece pela primeira vez com mais relevância, seu Centro de Distribuição atenderia 09 

(nove) cidades. 
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Figura 8 - Cenário 4: Cobertura a partir quatro Cidades 

 
                                   Fonte: Autor 
 
A figura 9 mostra o cenário 5, onde o modelo indica cinco pontos sendo estes nas 

cidades de Miranorte, Guaraí, Miracema do Tocantins, Palmas e Paraíso do Tocantins. 

Figura 9 - Cenário 5: Cobertura a partir de cinco Cidades 

 

                                   Fonte: Autor 
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O Centro de Distribuição de Guaraí manteria sua área de cobertura com as 17 

(dezessete) cidades, o de Miracema do Tocantins atenderia apenas 3 (três) ela mesma a cidade 

de Tocantínia que e ao lado e a cidade de Lajeado que fica a 25 km de distância. O de Paraíso 

do Tocantins perde 5 (cinco) cidades ficando apenas com 4 (quatro) cidades em relação a área 

de cobertura indicada no cenário 4, pois a cidade de Palmas aparece agora como ponto ótimo 

a instalar um Centro de Distribuição onde sua área de cobertura seria composta por 06 (seis) 

cidades. 

Figura 10 - Cenário 06: Cobertura a partir de seis Cidades 

 
                        Fonte: Autor 
 

A figura 10 nos mostra o cenário 6 onde o modelo nos aponta seis pontos para 

instalação de Centro de Distribuição e todas as cidades candidatas são definidas. A 

distribuição fica da seguinte forma: O Centro de Distribuição de Guaraí atenderia 17 

(dezessete) cidades ao norte, ou seja, mantendo sua área de abrangência em quase todos os 

cenários; o de Miranorte atenderia apenas 5 cidades, com uma atuação irrelevante quando 

comparado ao 1 cenário, onde este atenderia toda a área mapeada (diferente do de Guaraí que 

em 5 cenários tem resultados relevantes); o de Miracema do Tocantins atenderia 3 (três) 

cidades; o de Palmas apenas 2 (duas) sendo ela mesma e a cidade de Aparecida do Rio Negro; 

o de Paraíso do Tocantins atenderia 4 (quatro) cidades, as mesmas do cenário 4 e, por último, 

o de Porto Nacional que embora apareça apenas neste cenário, atenderia 4 (quatro) cidades, 
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passando ser o 4º ponto mais relevante desse cenário superando a cidade de Palmas e 

Miracema do Tocantins. 

 

4.2. Cenários para a Abordagem 02: 

 

Nessa abordagem a Figura mostra cenário 01(um), onde modelo nos aponta a cidade 

de Palmas para instalar o Centro de Distribuição a atender todas as cidades da área mapeada, a 

cidade mais distante a ser atendida é Bernardo Sayão, a 350,02km que esta mais distante ao 

sul, e, embora a distância seja grande é possível agregar na carga entregas de cidades 

anteriores. 

Figura 11 - Cenário 1: Cobertura total a partir de Palmas 

 
                                          Fonte: Autor 

 

No cenário 2 (dois) o modelo mantém a cidade de Palmas e define Miracema do 

Tocantins. O Centro de Distribuição instalado na cidade de Palmas atenderia às 17 (dezessete) 

cidades mais ao norte, e, o Centro de Distribuição instalado na cidade de Miracema do 

Tocantins atenderia as 28 (dezoito) cidades restantes que estão mais ao norte da área 

mapeada. O que podemos ver nesse cenário é que os centros de distribuição ficariam 

relativamente pertos, um ficaria mais sobrecarregado que o outro em relação a quantidades de 

cidades a serem atendidas, porém, a maioria das cidades está consideravelmente próxima. 
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Figura 12 - Cenário 2: Cobertura a partir de duas Cidades 

 
                                        Fonte: Autor 

Abaixo a figura 13 mostra o cenário 3 onde o modelo nos aponta três pontos que são 

nas seguintes cidades: Miranorte, Miracema do Tocantins e Palmas. Nesse cenário os centros 

ficariam relativamente perto e o de Miranorte teria maior abrangência. 

Figura 13 - Cenário 3: Cobertura a partir de três cidades 

 
                               Fonte: Autor 
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 Figura 14 - Cenário 4: Cobertura a partir de quatro cidades 

 
 Fonte: Autor 

 
Na figura 14 mostra um cenário com 4 pontos para as seguintes cidades: Um em 

Miranorte, que atenderia 18 cidades, um em Miracema do Tocantins que atenderia 7 cidades, 

um em Palmas que atenderia 6 cidades e um em Paraíso do Tocantins que atenderia 4 cidades. 

Figura 15 - Cenário 5: Cobertura a partir de cinco cidades 

 
 Fonte: Autor 
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No cenário 5, o modelo indica pontos em cidades que aparecem na figuras anteriores 

dentro da abordagem 2 e acrescenta um em cidade de Porto Nacional. Os Centros de 

Distribuição de Miracema do Tocantins, Miranorte e Paraíso manteriam sua área de cobertura 

em relação ao cenário 4; o da cidade de Palmas sofre uma redução passando a atender ela e a 

cidade de Aparecida do Rio Negro, ou seja, 2 cidades; e para o Centro de Distribuição de 

Porto Nacional foram selecionadas as 4 (quatro) cidades mais ao Sul.  

 

Figura 16 - Cenário 6: Cobertura a partir de seis cidades 

 
Fonte: Autor 

 

A figura 16 mostra o cenário 6 onde o modelo faz uma distribuição para todos os 

pontos candidatos. Um ponto e definido para cidade de Guaraí que aparece pela primeira vez 

nessa abordagem e o modelo definem que o Centro de Distribuição instalado ali, atenderia 17 

(dezessete) cidades. O Centro de Distribuição a ser instalado em Miranorte atenderia 5 (cinco) 

cidades, cenário menos importante em comparação aos cenários onde ele aparece. O de 

Miracema do Tocantins atenderia nesse cenário 3 (três) cidades, o de Palmas apenas 2 (duas) 

sendo ela mesma e a cidade de Aparecida do Rio Negro. Para o Centro de Distribuição a ser 

instalado em Paraíso do Tocantins o modelo define 4 (quatro) cidades as mesmas do cenário 4 

e por último o instalado na cidade de Porto Nacional atenderia 4 (quatro) cidades. 
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5. Considerações Finais 

 

Os modelos gerados proporciona abordar pontos de decisão diferentes. A primeira 

abordagem teve como fator determinante a distância entre as cidades. No cenário 1 o modelo 

apontou que o melhor ponto para atender toda a área mapeada seria na cidade de Miranorte. 

Do ponto de vista logístico, sua localização é estratégica para escoamento de produtos, pois 

está no centro da região mapeada, as margens da BR-153 e no Brasil o modal mais utilizado é 

o rodoviário. A segunda abordagem traz o número da população de cada cidade como fator 

determinante dentro do modelo, assim o ponto mais indicado para instalação de um Centro de 

Distribuição a atender todas as cidades da área, seria na cidade de Palmas. Considerando que 

a maioria da população, ou seja, consumidores estariam nesta cidade, podemos dizer que o 

custo e tempo de entrega para a maioria dos clientes seria reduzido.  

Na abordagem 2 o modelo indica pontos de Centros de Distribuição próximos o que 

não seria muito interessante, pois na abordagem 1 os pontos são mais distantes e a divisão das 

cidades a serem atendidas pelos Centros de Distribuição ficaria homogênea. A abordagem 2 

também não e tão interessante em um cenário onde o Centro de Distribuição serve também 

como ponto de coleta dos consumidores, por exemplo, em uma situação onde foram feitas as 

tentativas de entregas e o cliente não recebeu e tenha que se dirigir ao Centro de Distribuição, 

a figura 5 mostrou um cenário mais viável ao cliente de Bernardo Sayão que teria um custo 

menor ao retirar seu produto na cidade de Miranorte que na cidade de Palmas como mostra a 

figura 11.  

A abordagem 2 é mais indicada quando se tem um número de demanda onde o Centro 

de Distribuição pois o modelo indica um ponto onde o Centro de Distribuição atenderia um 

maior número de entregas com um custo de transporte inferior, aumentando assim nível do 

serviço, uma vez que a maioria de seus consumidores estão próximos e receberiam seus 

pedidos em curto prazo. 

No artigo pode-se contemplar nas duas abordagens, cenários com distribuição das 

cidades consumidoras a serem atendidas a partir de 1 a 6 pontos, no intuito de mostrar a 

gestores que o modelo utilizado pode ser fator de decisão para pequenas e grandes empresas 

que tenham necessidade de um ou mais centros, é um modelo que pode ser adapto, como se 

viu no modelo da 2ª abordagem que ao incluir outros dados (fatores de decisão) os cenários 

foram diferentes.  

A região escolhida está dentro do Estado do Tocantins que é um estado novo, em 
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crescimento, distante dos grandes centros, onde concentra a maioria das indústrias, portos, 

empresas com grande atuação no Brasil na área do e-commerce. As cidades candidatas foram 

definas por relevância para o estado, tamanho, localização e as cidades consumidoras foi 

definida a partir da microrregião a qual as cidades candidatas pertenciam com exceção da 

cidade de Paraíso do Tocantins que foi a única da sua microrregião a ser selecionada e apenas 

como candidata ao Centro de Distribuição.  

Não foi utilizado, a quantidade de demanda do e-commerce na área mapeada, devido à 

dificuldade de as empresas fornecerem dados, o contato mais próximo foi com os correios que 

atua como empresa de entregas, porem não se obteve sucesso uma vez que o relatório 

concedido contém dados com tipos de entrega e apenas de entregas para algumas cidades, 

impossibilitando assim resultados precisos.   

No entanto os dados abordados foram satisfatórios uma vez que o objetivo era 

apresentar uma metodologia para eleição de um ponto ótimo e foi possível modelar com fator 

de decisão diferente (distância e população (demanda)) e apresentar resultado de um ou mais 

pontos para instalação de um Centro de Distribuição. O modelo pode ser aplicado como 

método de auxilio a tomada de decisão em empresas de qualquer seguimento e tamanho.  
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OPERATIONAL RESEARCH MODEL FOR DECISION-MAKING IN 

DISTRIBUTION PROJECTS IN E-COMMERCE. 

 
 

 
 
 
 

Beliane Souza2 
 
 
  
 

ABSTRACT 

 

The e-commerce sector has undergone many changes since its emergence. if before this kind of trade was 
basically comprised of sales of personal consumer products like shoes, sunglasses, handbags, cosmetics, today it 
is already possible to buy, for example, agricultural inputs, cars, appliances and many other. In this way, its 
growth around the world is significant and important within the business. Considering this, this article aims to 
present a methodology for election of a point for the installation of a distribution centre in this sector, that can be 
applied in any region and any follow-up. The method proposed in this article will be the mixed integer linear 
programming model, operational research tool, applied to a modeling program. Will use two approaches: the 
first that proposes results through scenarios using the distance as a determining factor; the second proposes 
scenarios results from population data used as indicator of demand. The mapped area is located in the state of 
Tocantins. From the approaches we generate results with installation options from one to six distribution centers. 
 

Keywords: e-commerce, distribution center, operational research model. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2Is in charge of de college of technology in logistics at the federal institute of education, science and technology-
Campus Porto Nacional-TO. E-mail: belianester@gmail.com 



 
29 

 

 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALBERTIN, A.L. Comércio Eletrônico: modelo, aspectos, e contribuições de sua aplicação. 
São Paulo: Atlas, 1999. 
 
ALDAY, Hernan Edgardo Contreras; PINOCHET, Luiz Hernan Contreras. A tecnologia e-
Commerce como estratégia determinante no setor supermercadista. Revista da FAE, v. 5, n. 
3, p. 11-21, 2002. 
 
ALVARENGA, Antonio Carlos; NOVAES, Antônio Galvão N. Logística aplicada: suprimento 
e distribuição física. Edgard Blucher, 2000. 
 
ALVES, CARLA SANTIN et al. A Importância da Logística para o e-Commerce: O Exemplo 
da Amazon. com. 2005. 
 
BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos-: Logística Empresarial. 
Bookman, 2006. 
 
BREJON, Sérgio Renato Carmo; BELFIORE, Patrícia Prado. A importância do enfoque 
sistêmico para problemas de roteirização de veículos. Revista Pesquisa e Desenvolvimento 
Engenharia de Produção, n. 5, p. 64-86, 2006. 
 
CULLEN, Andrea J.; WEBSTER, Margaret. A model of B2B e-commerce, based on 
connectivity and purpose. International Journal of Operations & Production Management, v. 27, 
n. 2, p. 205-225, 2007. 
 
DÁVALOS, Ricardo Villarroel. Uma abordagem do ensino de pesquisa operacional baseada 
no uso de recursos computacionais. XXII Encontro Nacional de Engenharia de Produção, 
Curitiba, 2002. 
 
DE MELLO PAOLIELLO, Cláudio; FURTADO, Antonio Luz. Sistemas de Informação para 
Comércio Eletrônico. PUC, Rio de Janeiro, 2004. 
 
DE MELO NUNES, Fernando Ribeiro; DE CARVALHO SOUSA, Esdras. A Influência do 
centro de distribuição no desempenho logístico de empresas varejistas de supermercados no 
município de Fortaleza: estudo de multicasos. Revista Ciências Administrativas, v. 19, n. 1, 
2014. 
 
EBIT. 31ª Relatório Webshoppers, 2015. Disponível em: <http://ebitempresa.com.br/web-
shoppers.asp>. Acessado em: 21/05/2015 
 
EXLER, Rodolfo Bello; BANDEIRA, Francisco Roque Mendes. A Utilização da Pesquisa 
Operacional como Ferramenta Assistente ao Processo da Tomada de Decisão 
Gerencial. Revista de Administração e Contabilidade da FAT, v. 2, n. 2, p. 59-69, 2011. 
 
FARIA, Weslem Rodrigues. Efeitos regionais de investimentos em infra-estrutura de 
transporte rodoviário. 2009. Tese de Doutorado. Dissertação (Mestrado)–Universidade Federal 
de Minas Gerais, Minas Gerais. 
 
FÉVERO, Luiz Paulo; BELFIORE, Patrícia Prado. Pesquisa operacional para cursos de 
engenharia-Rio de Janeiro: Elsevier,2013. 



 
30 

 

 
 

 
GOMES, Carlos Francisco Simões. Gestão da cadeia de suprimentos integrada à tecnologia 
da informação. Cengage Learning Editores, 2004. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Infográficos. 
Disponível em: <http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/home.php>Acesso em 04 de dez de 2014. 
 
LIRA, Waleska Silveira; DIAS, Virginia Motta Aguiar; DE ARAÚJO, Geraldo Maciel. O 
Comércio Eletrônico: Uma Perspectiva De Sucesso Para As Organizações Na Sociedade Da 
Informação [doi: 10.5329/RECADM. 20040301002]. Revista Eletrônica de Ciência 
Administrativa-RECADM, v. 3, n. 1, p. 1-8, 2004 
 
MÄKELÄINEN, Sami I. From B2C to C2C e-commerce. Course Essay: Department of 
Computer Science, University of Helsinki, 2006. 
 
MAKHORIN, Andrew. Modeling language gnu mathprog. Department for Applied Informatics, 
Moscow Aviation Institute, 2013. 
 
MAKHORIN, Andrew. GNU linear programming kit. Department for Applied Informatics, 
Moscow Aviation Institute, 2014. 
 
MAPA, Sílvia Maria Santana; LIMA, R. S. Uso combinado de sistemas de informações 
geográficas para transportes e programação linear inteira mista em problemas de 
localização de instalações. Gest. Prod, v. 19, n. 1, p. 119-136, 2012. 
 
MARTEL, Alain; VIEIRA, Darli Rodrigues. Análise e projeto de redes logísticas. Editora 
Saraiva, 2010. 
 
MARINS, Fernando Augusto Silva. Introdução à Pesquisa Operacional. São Paulo: Cultura 
Acadêmica: Universidade Estadual Paulista, 2011. 
 
MENDES, Laura Zimmermann Ramayana. E-commerce: origem, desenvolvimento e 
perspectivas. 2013. 
 
NAKAMURA, Rodolfo Reijiro. E-Commerce na Internet: fácil de entender. Érica, 2001. 
 
NOVAES, Antonio. Logística e Gerenciamento da Cadeia de Distribuição-4ª Edição. Elsevier 
Brasil, 2004. 
 
Plano Brasil de Infraestrutura Logística: Uma abordagem sistêmica. Sistema CFA / CRAs, 2013. 
Disponível em < http://www.cfa.org.br/servicos/publicacoes/planobrasil_web1.pdf>. Acessado 
em: 21/05/2015. 
 
PERL, Jossef; DASKIN, Mark S. A warehouse location-routing problem.Transportation 
Research Part B: Methodological, v. 19, n. 5, p. 381-396, 1985. 
 
POLLI, Helton Luis. Otimização do transporte de derivados claros de petróleo em rede de 
dutos utilizando programação linear inteira mista. 2014. 
 
SANTOS, L. D., DALFOVO, O., SELLIG, P. M., GONTIJO, L. A., & SCHARF, E. R. (2005). 
E-Commerce, Tecnologia Da Informação E Gestão Do Conhecimento, O Impacto Nas 
Organizações. 



 
31 

 

 
 

 
SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO TOCANTINS. Porto Nacional. Disponível 
em: <http://cultura.to.gov.br/conteudo.php?id=63.> Acesso em 04 de dez de 2014. 
 
TASSABEHJI, Rana. Applying E-commerce in Business. Sage, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
32 

 

 
 

 

ANEXOS 

Tabela 1 - Distância entre as cidades consumidoras (vertical) e as cidades candidatas 

(horizontal) 

DISTÂNCIA 
(KM) 

Palmas Porto Nacional Paraíso 
do 

Tocantins 

Guaraí Miracema 
do 

Tocantins 

Miranorte 

Abreulândia 155 212 83 153 100 76 
Aparecida do Rio 
Negro 

74 128 144 185 78 103 

Araguacema 276 332 204 158 206 182 
Barrolândia 89 148 46 119 62 38 
Bernardo Sayão 350 405 323 160 264 241 
Bom Jesus do 
Tocantins 

181 235 196 60 96 113 

Brasilândia do 
Tocantins 

241 295 214 51 155 131 

Caseara 262 318 189 244 250 226 
Colméia 226 281 199 37 140 116 
Couto de Magalhães 310 365 283 121 224 200 
Divinópolis do 
Tocantins 

144 200 72 187 134 110 

Dois Irmãos do 
Tocantins 

192 246 127 139 106 82 

Fortaleza do Tabocão 165 219 138 27 79 55 
Goianorte 234 288 197 70 148 124 
Guaraí 190 245 163 0 104 80 
Ipueiras 126 70 189 312 212 231 
Itaporã do Tocantins 250 304 223 60 164 140 
Juarina 326 381 299 137 240 217 
Lajeado 65 120 125 127 26 46 
Marianópolis do 
Tocantins 

184 241 112 227 175 151 

Miracema do 
Tocantins 

91 145 106 105 0 24 

Miranorte 110 164 83 82 24 0 
Monte do Carmo 95 44 171 281 181 200 
Monte Santo do 
Tocantins 

97 154 25 182 125 101 

Palmas 0 60 75 189 89 108 
Pedro Afonso 179 234 194 58 95 111 
Pequizeiro 253 307 226 63 167 143 
Porto Nacional 59 0 129 245 145 164 
Presidente Kennedy 224 279 197 34 138 115 
Rio dos Bois 150 205 123 73 64 41 
Santa Maria do 
Tocantins 

215 270 230 94 131 147 

Silvanópolis 126 70 189 312 212 231 
Tocantínia 87 142 109 107 2 26 
Tupirama 181 235 188 52 96 105 
Tupiratins 286 340 259 96 200 176 
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Fonte: IBGE – Cidades 

Tabela 2 - População das cidades consumidoras 

 
CIDADE 

 
POPULAÇÃO 

Abreulândia 2.523 

Aparecida do Rio Negro 4.561 

Araguacema 6.791 

Barrolândia 5.579 

Bernardo Sayão 4.540 

Bom Jesus do Tocantins 4.361 

Brasilândia do Tocantins 2.166 

Caseara 5.043 

Colméia 8.581 

Couto de Magalhães 5.370 

Divinópolis do Tocantins 6.729 

Dois Irmãos do Tocantins 7.311 

Fortaleza do Tabocão 2.542 

Goianorte 5.125 

Guaraí 24.892 

Ipueiras 1.843 

Itaporã do Tocantins 2.482 

Juarina 2.253 

Lajeado 2.991 

Marianópolis do Tocantins 4.814 

Miracema do Tocantins 19.934 

Miranorte 13.232 

Monte do Carmo 7.412 

Monte Santo do Tocantins 2.213 

Palmas 265.409 

Pedro Afonso 12.698 

Pequizeiro 5.344 

Porto Nacional 51.846 

Presidente Kennedy 3.750 

Rio dos Bois 2.740 

Santa Maria do Tocantins 3.198 

Silvanópolis 5.318 

Tocantínia 7.236 

Tupirama 1.751 

Tupiratins 2.402 

Fonte: IBGE - Cidades 
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