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RESUMO: O artigo foi proposto com o intuito de relatar as principais difi culdades 
enfrentadas pela logística de transporte, e avaliar a atual situação das malhas 
rodoviárias goianas e, a partir disso, propor sugestões para o aperfeiçoamento 
do processo logístico. Como resultado, diagnosticou-se a precariedade presente 
na rede viária goiana ocasionada pelo excesso de buracos, falta de sinalização, 
alguns trechos sem pavimentação, a falta de segurança, altos custos com 
pedágios e taxas tributárias e altos custos com combustíveis. Nesse caso, 
sugere-se o aumento da rede ferroviária que é o modal mais indicado para o 
transporte de grãos, sendo capaz de carregar grandes toneladas por um custo 
bem menor se comparado a outros modais.
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PERCEPTION OF LOGISTICS FOR THE TRANSPORT OF GRAINS IN GOIÁS

ABSTRACT: The article was proposed with the intention of reporting the main 
diffi  culties faced by the transport logistics and valuing the current situation of 
the road meshes from Goiás and, from that, proposing suggestions for the 
improvement of the process logistic. Since the present precariousness diagnosed 
result in the road net from Goiás caused by the excess of holes, lack of signaling, 
some passages without paving, the lack of security, high costs with tolls and tax 
taxes and high costs with fuels. In this case, there is suggested the increase of 
the railroad net that is the modal thing most indicated for the transport of grains, 
being able to load great tons for a much less cost if compared to modal others.
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1 INTRODUÇÃO

 Com a expansão das áreas agrícolas, houve uma grande evolução nos 
setores produtivos, porém o setor de transportes não acompanhou tal evolução. 
A capacidade de produção de grãos depende de um sistema logístico efi ciente. 
Sendo assim, os produtores necessitam de alternativas para o remanejamento 
do aumento da produção e distribuição física dos grãos, tornando-se essencial a 
criação de um sistema logístico integrado à produção e ao consumo através da 
criação de uma rota que minimize o tempo e o custo logístico (RODRIGUES et 
al., 2014).
 A Região Centro-Oeste é responsável por quase a metade dos grãos 
produzidos no Brasil (CNI, 2013). Para Gonçales e Júnior (2005), em relação 
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ao transporte, a atividade agrícola tem enfrentado grandes desafi os em seu 
desenvolvimento na questão da infraestrutura das malhas rodoviárias, custos de 
deslocamento da commodity e alta carga tributária, em nível nacional.
 Diante desse cenário, a intenção inicial da pesquisa era investigar 
a percepção da logística para o transporte de grãos em Goiás, contudo, a 
transportadora estudada abrange outros estados brasileiros, sendo assim, o 
presente trabalho pretende discutir como o transporte de grãos representa o 
elemento mais importante do custo logístico e tem como papel fundamental 
a prestação de serviços ao cliente, bem como, analisar a situação atual da 
infraestrutura dessa logística, qual sua importância nesse ramo, descrever as 
principais rotas utilizadas para o escoamento dos grãos, identifi car os principais 
problemas e desafi os do sistema de transporte de grãos e propor soluções para 
a melhoria dessa logística. 

2 REVISÃO DE LITERATURA

 Neste artigo, a análise dos transportes no escoamento de grãos é dividida 
em quatro principais modais, são eles: (hidroviário, ferroviário, rodoviário e 
aeroviário) com ênfase aos pertinentes ao transporte de grãos de Goiás.
 A logística se baseia no cliente e quando se trata de transporte o 
consumidor deseja agilidade e efi ciência na entrega (FELLOUS, 2009). Para que 
isso aconteça, é necessário disponibilizar o serviço ou bem com maior rapidez, 
isso determinara a qualidade do transporte. 
 Assim, de acordo com (VIEIRA; RIBEIRO, 2015) um dos caminhos para 
obter a redução de custos com o auxílio da logística é a utilização de plataformas 
multimodais, que consequentemente, gera um transporte efi ciente.
 
2.1 Os modais de transporte

 No Brasil, existem diversos modais para o transporte de grãos, sendo 
eles: ferroviário, rodoviário, hidroviário e aeroviário. 
 Modal Ferroviário - é utilizado principalmente no deslocamento de 
grandes toneladas de produtos homogêneos, a distâncias relativamente 
longas. As principais vantagens são: o baixo consumo de energia por unidade 
transportada e menores índices de furtos e acidentes em relação ao modal 
rodoviário. As desvantagens estão, no percurso mais lento, o elevado custo de 
investimento, manutenção e funcionamento de todo o sistema. O modal ferroviário 
mesmo diante do potencial encontrado na Região Centro-Oeste é insignifi cante 
via estrada de ferro, uma vez que se encontra condicionado à implantação de 
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terminais graneleiros, silos e sistemas de conexão intermodal. Investimentos 
em infraestrutura e o aumento da malha ferroviária, por exemplo, permitiriam 
o aprimoramento dos processos logísticos durante o escoamento de grãos no 
estado (GONÇALES; JUNIOR, 2005). 
 Modal Rodoviário – este modal é o mais expressivo no Brasil, atingindo 
praticamente todo o território nacional. Destina-se na movimentação a curtas 
e médias distâncias. É indicado para transporte de cargas de maior valor 
agregado, tendo como vantagens à baixa necessidade de manuseio de carga, 
o carregamento pode ser realizado diretamente de um ponto a outro e menor 
exigência no tipo de embalagem. As desvantagens estão relacionadas à baixa 
capacidade de carregamento e ao alto índice de roubo de cargas (RIBEIRO e 
FERREIRA, 2002).
 Modal Hidroviário - são utilizados para o transporte de produtos 
químicos, areia, carvão, cereais, granéis líquidos e outros. Tem como grande 
vantagem sua alta capacidade de carga, que pode atingir centenas de milhares 
de toneladas e o baixo custo em relação a outros modais, calcula-se que pode 
ser três vezes menor que o ferroviário e oito vezes inferior ao rodoviário. A maior 
desvantagem é que ele ocorre de terminal a terminal, exigindo a participação de 
outros modais, principalmente, o rodoviário, o que pode tornar o deslocamento 
de produtos inviável a curtas distâncias (RODRIGUES et al., 2014).
 Modal Aeroviário - é considerado o mais rápido entre as modalidades 
de transporte e o mais adequado para o transporte de pequenos volumes e 
mercadorias de alto valor agregado. As desvantagens deste tipo de modal 
estão ligadas à menor capacidade de carga, valor do frete elevado, alto custo 
de combustível, mão-de-obra, manutenção e alto custo da infraestrutura. As 
vantagens desse modal são a alta velocidade, segurança e redução de custo de 
estoque (RIBEIRO e FERREIRA, 2002).
 O modal rodoviário é o mais utilizado para o transporte de grãos em 
Goiás, atingindo praticamente todo o estado e boa parte do território nacional. 
De acordo com (MINISTÉRIO DO TRANSPORTE, 2014) constata-se a grande 
dependência deste modal, cerca de 60% dos transportes de cargas no país 
é realizado por ele. No caso do estado do Goiás, este número é ainda maior, 
devido à baixa disponibilidade dos demais modais de transporte.

2.2 Infraestrutura das malhas rodoviárias goianas

 O território goiano possui uma ampla extensão de estradas, entre federais 
e estaduais, mas com grandes problemas de infraestrutura, onde se encontra 
em varias condições, a manutenção das estradas esta péssima como excesso 
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de buracos e falta de pavimentação em alguns pontos (que fi ca ainda pior em 
períodos de chuvas) com trechos intransitáveis e, praticamente, sem sinalização 
o que ocasiona muitos acidentes, conforme demonstrados nas Figuras 1 e 2. 
A segurança é péssima, onde ocorre um grande número de roubos de cargas, 
pneus e roubo de caminhões, “mesmo com uma malha rodoviária de baixa 
qualidade, as rodovias respondem por 60% de tudo que é transportado no Brasil” 
(PBLog, 2013 p. 42).

Figura 1. Rodovia GO-164 (Trecho Acreúna - Paraúna), situação: péssimo estado, trecho com 
alto índice de buracos e falta de sinalização.
Fonte: FAEG- Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, 2017.

Figura 2. Rodovia GO-341 (Trecho Mineiros - Caiapônia), situação: sem pavimentação, trechos 
intransitáveis, em épocas de chuvas causam muito atoleiros.
Fonte: FAEG- Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, 2017.

 Em relação à rede viária de grande dependência do modal rodoviário 
no estado e em âmbito nacional, esse é o principal problema encontrado no 
transporte de grãos, onde o rodoviário não é o mais indicado para o transporte 
de commodities (PONTES et al. 2009).

Na origem dos problemas estruturais, estão as questões de priorização 
de investimentos governamentais, regulação, fi scalização e custo 
de capital, que levaram o país à dependência exagerada do modal 
rodoviário e, como consequência, a baixos índices de produtividade, 
ao elevado nível de insegurança nas estradas, à baixa efi ciência 
energética e a altos níveis de poluição ambiental (LUZ et al., 2015, 
p.3).
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 Para Rodrigues et al. (2014), um dos grandes gargalos do setor de 
transportes é a condição das rodovias do país. A capitalização de investimentos 
monetários para a realização de obras de infraestrutura viária seria possível com 
o auxílio das parcerias pública-privadas.
 Ao contrário do que deveria ocorrer, a situação das estradas federais, em 
termos de conservação, apresentou piora do ano de 2011 para 2012, conforme 
constatou a 16ª Edição da Pesquisa Confederação Nacional de Transportes 
(CNT) de rodovias. O estudo ressalta que, em 2011, 57,4% da malha pesquisada 
foi classifi cada como Regular, Ruim ou Péssima. Motivos: problemas de 
sinalização, pavimentação ou geometria da via, fatores que resultam em maiores 
custos com combustível e manutenção dos veículos. Já em 2012, esse número 
saltou para 62,7%. A distribuição da classifi cação dos 95.707 km avaliados teve 
a seguinte confi guração: Ótimo 9,9 km; Bom 27,4 km; Regular 33,4 km; Ruim 
20,3 km; Péssimo 9 km (PBLog, 2013).
 A Ferrovia Norte-Sul está em obras, e terá 2.066 quilômetros de extensão, 
atravessará o cerrado brasileiro, interligando as regiões Norte e Nordeste ao 
Sul e Sudeste como demonstrado na Figura 3 através das estradas de ferro 
Carajás, Centro-Atlântica, Ferroban e Sul-Atlântica. Esta ferrovia terá papel 
importantíssimo no avanço econômico de toda a Região Centro-Oeste e do 
Norte do país, terá capacidade de atrair investimentos agrícolas e pecuários, 
agroindustriais e de mineração para as regiões por onde vai passar. Pensando 
no progresso que a ferrovia irá induzir, soma-se a isso, a redução signifi cativa 
do custo de transporte, o que vai conferir melhor grau de competitividade aos 
produtos regionais, os quais chegarão aos portos do Norte, do Sul e do Sudoeste 
com menor custo (GONÇALES; JÚNIOR, 2005).

Figura 3. Continuação da ferrovia norte sul.
Fonte: PBLog, 2013.
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2.3 Custos com transporte

 A precariedade da infraestrutura do transporte brasileiro é um dos principais 
desafi os logísticos, sendo responsável pelo alto custo que afeta diretamente a 
competitividade, o desenvolvimento e a rentabilidade do setor de produção.
 De acordo com (RODRIGUES et. al., 2014), os problemas relacionados a 
custos logísticos de transporte, baixo desenvolvimento de tecnologia, problemas 
com elevada carga tributária, alto custo com combustível, pedágios, as más 
condições das malhas rodoviárias e exigências constantes de legislações 
ambientais fazem com que o sistema de transporte seja difícil de gerenciar.

Esta relação entre redução de custo e melhora no estado de 
conservação da rodovia tem sido usada com certa frequência para se 
analisar a viabilidade econômica de investimentos em rodovias e para 
se determinar o pedágio máximo que pode ser cobrado em rodovias 
concedidas (REIS, 2017, s.p.).

 
 Em relação aos valores de frete, este dependerá da localidade do 
transporte de grãos, o grau de difi culdade do descarregamento e a demora nas 
longas fi las enfrentadas pelos motoristas (SILVA, 2017). 
 Conforme Correa e Ramos (2010), 25% da receita de vendas da 
produção de soja estão comprometidas com os custos de transporte. Para 
Novaes e Alvarenga (1994), os modais de transporte podem ser classifi cados de 
acordo com seus custos diretos e indiretos. Os custos diretos são aqueles que 
se relacionam diretamente com a função produtiva, que são: depreciação do 
veículo, remuneração do capital, combustível, lubrifi cação e pneus. Já os custos 
indiretos correspondem aos gastos com a contabilidade da empresa, o setor de 
pessoal e outros. 
 No caso dos grãos, o custo do transporte é medido por tonelada 
transportada e remete a difi culdade de escoar o produto até seu destino fi nal.

Todo o país sente os problemas causados pela infraestrutura defi ciente 
de transporte, que aumenta custos operacionais e preços dos 
produtos, com impactos na redução do poder aquisitivo das famílias 
e no incremento da economia. Tais problemas se acentuam quando 
se referem às Regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste (PBLog, 2013, 
p.42).

 Desta forma, as rodovias são a principal forma de escoamento de grãos 
e, mesmo com o crescimento de outras opções logísticas de transportes, 
continuarão a desempenhar um papel extremamente importante.
 A melhoria das rodovias possibilitaria uma melhor integração entre os 
modais ferroviário e rodoviário, onde viagens longas seriam realizadas por trilhos 
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e faz-se necessário utilizar o uso de caminhões para chegar a lugares em que 
não é possível a chegada do trem. Esse fator permitiria uma menor degradação 
da pavimentação das estradas, já que diminuiria o tráfego de caminhões com 
cargas elevadas nas rodovias. Segundo a CNT (2010), o custo operacional da 
frota nacional poderia ser reduzido cerca de 30% em casos se todas as rodovias 
pavimentadas do Brasil estivessem em ótimo estado de conservação.

3  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

 Foram realizadas pesquisas de estudo de caso, o qual consistiu em 
analisar um único caso em particular de uma única empresa.

3.1 Caracterização da Empresa

 A empresa Trans Rota Comércio e Logística Ltda atua no mercado desde 
2011, situada no município de Rio Verde – Goiás, sendo uma empresa privada, de 
médio porte, não possui fi lial, atua no mercado local e regional com o comércio de 
compra e venda de grãos, cama de frango, calcário e agenciamento de cargas, é 
integrada por 05 funcionários, sendo que todos possuem nível médio de ensino, 
sendo o proprietário o único a possuir nível superior.
 Trans Rota é uma empresa que possui credibilidade junto a seus clientes. 
A sua missão é se comprometer a oferecer produtos e serviços de qualidade, 
trazendo sempre inovações para oferecer a seus clientes, respeitando o meio 
ambiente e a sociedade. 

3.2 Instrumentos de coleta de dados

 Durante a realização do estudo, fez-se uso de fontes bibliográfi cas como 
livros e artigos científi cos, que foram fundamentais para alcançar os objetivos 
traçados.
 Esta pesquisa se enquadra no universo da logística de transportes de grãos, 
no decorrer da elaboração do estudo, usou-se de instrumentos eletrônicos que 
possibilitaram, por meio da Internet, ao acesso de informações que integraram o 
estudo de caso desenvolvido.

3.3 Estudo de caso da Empresa Trans Rota Comércio e Logística Ltda

 O estudo pautou-se da investigação na empresa supracitada, a qual 
oportunizou a efetivação do estágio obrigatório, para tanto se descreve abaixo 
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o relato das atividades desempenhadas e estudadas durante a prática do 
aprendizado.
 A empresa estudada atua no comércio de compra e venda de grãos, cama 
de frango, calcário e agenciamento de cargas.
 A gestão da empresa possui três veículos próprios, mas não acha 
interessante ter a própria frota, explica que, devido ao alto custo da frota, 
investimentos com funcionários (motoristas), impostos, depreciação do veículo 
e gastos com seguros (vida, veículo e carga), compensa mais terceirizar os 
serviços, até porque o terceiro cobre todas essas despesas (SILVA, 2017).
 Os grãos transportados pela empresa são buscados direto da lavoura em 
épocas de safra/safrinha ou em armazéns e transbordos em outras épocas do 
ano, dependendo da negociação com o cliente.
 A empresa realiza o transporte em Goiás e para outras regiões do país, 
como por exemplo, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. Para Silva (2017), 
hoje, o transporte brasileiro só compensa com o veículo, rodando carregado, 
ou seja, na ida e na volta, recebe o frete que traz na volta. Nem sempre esse 
transporte na volta é feito de grãos, pode variar entre calcário, adubo químico, 
ferragem, pedras e outros, devido à Região Centro-Oeste ter uma diversidade de 
empresas que trabalha em diversos segmentos do agronegócio. 
 Em relação à Ferrovia Norte-Sul, Silva (2017) explica que essa tecnologia 
é importante para a região e vai trazer, sim, muitos benefícios a sua empresa, ao 
estado e ao país, “vai reduzir os índices de furtos e acidentes e baixo consumo 
de energia por unidade transportada, são as principais vantagens do transporte 
ferroviário (PBLog, 2013).” Este modal não vai afetar em nada a empresa, 
ademais, irá diminuir o fl uxo de caminhões nas rodovias. Ressalta-se, além 
disso, não irá interferir no transporte do produto em si, porque não faltará o 
produto, devido à região ser uma das grandes produtoras de grãos do país. 
Então, o processo logístico vai continuar mantendo no mercado estes fretes 
locais e regionais. 
 Ainda, segundo Silva (2017), o fl uxo vai continuar o mesmo, pois em vez 
de mandar 100 caminhões para os portos por meio rodoviário, a empresa manda 
tudo de uma só vez ou até mais que isso através da ferrovia. Por exemplo, se 
um frete transportado pelo modal rodoviário custar 100% a empresa, pelo modal 
ferroviário, este mesmo frete vai custar apenas 40%, ou seja, terá um custo 
menor (SILVA, 2017).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
 
 Diante da pesquisa levantada, tendo em vista que é um ciclo que deve 
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estar sincronizado, foram constatadas muitas difi culdades no transporte de grãos 
até o seu destino fi nal.
 Tendo em vista que “logística é o processo de planejar, implementar e 
controlar de maneira efi ciente o fl uxo e a armazenagem de produtos, bem como 
os serviços e informações associados, cobrindo desde o ponto de origem até 
o ponto de consumo, com o objetivo de atender aos requisitos do consumidor” 
(Novaes, 2007, p. 35). As entidades públicas e privadas devem investir mais 
na logística competente, bem como solucionar as precariedades das malhas 
rodoviárias no estado de Goiás.
 Os maiores problemas enfrentados pela empresa Trans Rota são: 
1) As grandes fi las para descarga do produto; altos custos com acomodações e 
alimentação (SILVA, 2017); 
2) A falta de segurança nas estradas com grande número de roubos a cargas, 
pneus e caminhões, como explica na reportagem (Pé na Estrada, 2016, s.p.) 
“segundo levantamento da NTC & Logística (Associação Nacional do Transporte 
de Cargas e Logística), houve 19.250 registros de roubos de carga em 2015 
no Brasil, índice 10% superior aos 17.500 registrados em 2014. O número de 
casos e o prejuízo contabilizado pelos transportadores foram recordes. O dano, 
somente com as mercadorias perdidas, somam R$ 1,12 bilhão e o crescente 
aumento no índice de roubos colocou o Brasil no mapa mundial das estradas 
mais perigosas para o transporte de carga;
3) As péssimas condições das malhas rodoviárias tendo trechos com alto índice 
de acidentes e sinalização precária, como explica o (G1 GO, 2016, s.p.) onde 
“dois dos dez piores trechos de rodovias do país estão em Goiás, com muitos 
buracos a BR-158, entre Jataí e Piranhas, na Região Sudoeste do estado, 
aparece em segundo lugar no ranking, enquanto a GO-174, entre Rio Verde e 
Iporá, é considerada a quarta pior rodovia do Brasil”; 
4) O alto custo do combustível, pneus, peças, lavagem e lubrifi cação, conforme 
explica Reis (2017, s.p.) “os custos dos veículos, especialmente dos caminhões, 
é fortemente afetado pelo estado de conservação do pavimento das rodovias e os 
consumos aumentam consideravelmente na medida que o estado de conservação 
piora” e ainda de acordo com Saraiva (2017, s.p.) “a Petrobras anuncia alta 
de 1,5% no preço do diesel e 0,6% no preço da gasolina comercializados nas 
refi narias, os reajustes valem a partir de 28 de outubro de 2017”; 
5) Alta taxa tributária, segundo a reportagem do (G1 SP, 2014, s.p.) “o Brasil vem 
sofrendo com a alta taxa tributária e, de acordo o levantamento, os impostos 
e tributos pagos pelos brasileiros e pelas empresas no país correspondem a 
36,3% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, os dados também mostram que a 
carga tributária brasileira como proporção do PIB vem crescendo desde 2010”;
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6) Alto custo com pedágios como explica (G1 GO, 2015, s.p.) “motoristas 
reclamam do alto custo com os pedágios nas BRs 153 e 060, em Goiás, que 
começaram a ser cobrados no dia 27 de junho de 2015. Os postos para cobrança 
de pedágio foram implantados nas cidades de Alexânia, Goianápolis, Professor 
Jamil e Itumbiara. 
 A Triunfo Concebra, concessionária que administra as rodovias, garantiu 
melhorar o tráfego e proporcionar mais segurança aos motoristas com a 
disponibilização de serviços com socorro médico e mecânico, porém tem 
motoristas reclamando também da falta de socorro. As taxas do pedágio variam 
de R$ 1,60 a R$ 11,20, de acordo com o tipo de veículo”. Todos esses fatores 
tem como consequências a difi culdade de escoar os grãos.
 Portanto, melhorar a qualidade das estradas brasileiras é uma garantia de 
redução de custos e facilidade de circulação da produção, já que se paga altas 
taxas com pedágios, cargas tributárias, combustível (fator principal que afeta no 
preço do frete) e melhorar a segurança nas estradas com mais policiamento e 
punições aos infratores até porque muitos são soltos pela justiça. Todos esses 
fatores estão ligados ao motivo que hoje levam a maioria das empresas a optar 
pela terceirização dos seus serviços (SILVA, 2017).
 Para Hijjar (2011), a precariedade da infraestrutura das rodovias 
brasileiras também tem um papel importante para o meio ambiente, uma vez 
que causa impacto negativo nas emissões de gases de efeito estufa e poluentes 
na atmosfera. Assim, quanto melhor a qualidade da pavimentação rodoviária, 
menor a variação de velocidade e o tempo de viagem, reduzindo assim, o nível 
de emissão de gases de efeito estufa. Ainda de acordo com Bartholomeu (2006), 
as emissões caem entre 0,01% e 0,2% em rodovias melhores pavimentadas.
Em Goiás, estabeleceu-se uma rede rodoviária capaz de dar sustentação ao 
transporte das regiões produtoras de grãos para os pontos de captação de 
cargas ferroviárias das cidades de: Goiânia, Anápolis, Brasília, Pires do Rio e 
Catalão (GONÇALES; JÚNIOR, 2005).
 Em relação à rota utilizada para o transporte de grãos, Silva (2017) explica 
que vai depender do destino, mas que a melhor rota para fazer o escoamento 
dos grãos esta sendo de Rio Verde – GO a Pará de Minas - MG, ou seja, rodovia 
BR 452 e BR 262, conforme demonstrado na Figura 4. 
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Figura 4. Mapa da rota indicada para o transporte de grãos.
Fonte: Google Maps.

 Para Silva (2017), a utilização desta rota (Rio Verde a Pará de Minas) 
é explicada, devido aos custos serem menores por ter apenas dois pedágios, 
a rodovia encontra-se em bom estado de conservação, ser bem sinalizada, e 
ter uma melhor segurança das vias, sendo então, a rota mais utilizada pelos 
motoristas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O estudo abordado permite concluir que o transporte é parte fundamental 
do sistema da empresa, para realizar as atividades de escoamento e auxiliar na 
distribuição dos produtos. O transporte precisa ser bem estudado, onde seus 
parâmetros devem ser observados para que as empresas não percam seus 
lucros.
 A terceirização dos serviços de transportes deverá também ser estudada 
pelas empresas, a fi m de ter uma melhor opção para realizar suas atividades e 
atender a seus recursos.
 Os desafi os da logística para o transporte de grãos são muitos, devido 
às difi culdades enfrentadas no escoamento dos grãos. A expectativa para a 
melhoria da rede viária goiana é grande, devido à expansão do setor produtivo 
da Região Centro-Oeste.
 Após análise e discussão de resultados, a sugestão seria o aumento 
da malha ferroviária, devido à alta capacidade de transporte e a redução de 
custos se comparado a outros modais, uma vez que o estado de Goiás está 
entre os maiores produtores de grãos do país, tal como a melhoria das estradas 
possibilitaria agilidade no escoamento e, consequentemente, um menor custo do 
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transporte e menor impacto ambiental.
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