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#Reconhecer os sistemas de
transporte mais utilizados no mundo

#Avaliar a importância dos meios de
transporte para o desenvolvimento de
uma sociedade
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REDE DE TRANSPORTES

Os meios de transporte são o reflexo
da sociedade. Conforme o homem
evoluía, a maneira de se transportar
se transformava.

Primeiro, a necessidade o fez pensar
em meios básicos para ajudá-lo a
construir botes para atravessar rios e
usar animais como força de tração.
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Transportes e meio ambiente 

Apesar da evolução dos meios de
transporte, o excesso de carros,
ônibus e caminhões se transformou
em um problema nos últimos anos.

Além disso, cresceram as
emissões de gases que contribuem
para o efeito estufa, ocasionado
pela queima de combustíveis
fósseis e responsáveis por grande
parte da poluição do ar nas cidades.
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http://meios-de-transporte.info/evolucao-dos-transportes.html
http://efeito-estufa.info/


As grandes cidades possuem grande fluxo de pessoas
circulando todos os dias. O tráfego por terra tem ficado mais
lento, conforme o número de carros aumenta e o transporte
coletivo não consegue suprir às necessidades da população: são
lotados, circulam em quantidade insuficiente, não cumprem os
intinerários e são muito mais lentos.
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Principais Tipos de Transporte
Os meios de transporte podem ser divididos basicamente em três
vertentes: terrestres, aquáticos e aéreos.
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TRANSPORTE FERROVIÁRIO

• Surgimento no final do século XVIII

• Expansão da malha ao longo do século
XIX

• Transporte de pessoas e carga

• Desenvolvidos
• Rede ordenada, densa e integrada

• Subdesenvolvidos
• Traçado periférico com ligação entre

áreas produtoras e exportadoras

• Última etapa - privatizações
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1ª FERROVIA BRASILEIRA 
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Transporte de minério de ferro- CARAJAS  
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FERROVIAS 
NO 

BRASIL
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01- “Um trilhão de reais: é este o valor que o Brasil precisa investir em infraestrutura de transportes
até 2030 para se equiparar ao padrão de países como Rússia e Austrália.

A conclusão é de um estudo do núcleo de Real Estate da Escola Politécnica da USP assinado pelos
professores Claudio Tavares de Alencar e João da Rocha Lima Júnior com o mestrando Flávio Abdalla
Lage e apresentado no final da semana passada na 14ª Conferência Internacional da LARES (Latin
American Real Estate Society).”

CALEIRO, J. P. Brasil precisa de R$ 1 tri em infraestrutura de transportes. Exame.com, 22 set. 2014.
Disponível em: <http://exame.abril.com.br>. Acesso em: 15 jun. 2015.

O desenvolvimento dos países depende da estruturação dos territórios para a difusão e distribuição
de cargas, mercadorias e pessoas. O próprio sistema capitalista, em sua conjuntura embrionária, só
conheceu o seu inicial desenvolvimento e expansão a partir da estruturação técnica de um
importante sistema de transporte, que foi:

a) os trens de ferro a vapor, no século XVIII.

b) as aeronaves modernas, no século XX.

c) as caravelas de longo alcance, no século XVI.

d) os grandes navios de carga, no século XIX.

e) os carros com motores, no início do século XX.
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02- Em geral, países com dimensões continentais encontram mais dificuldade em
desenvolver uma logística eficiente, pois, além de enfrentar as distâncias, há o desafio de
se superar as diversidades climáticas e os obstáculos naturais. Nesse sentido, esses países
precisam desenvolver políticas que visem à diversificação de seus modais e ampliação da
tecnologia adequada.

O meio de transporte mais recomendado para a integração terrestre em territórios com as
características acima é o:

a) rodoviário

b) ferroviário

c) aéreo

d) subterrâneo

e) dutoviário
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03- De todas as transformações impostas pelo meio técnico-científico-informacional à 
logística de transportes, interessa-nos mais de perto a intermodalidade. E por uma razão 
muito simples: o potencial que tal “ferramenta logística” ostenta permite que haja, de fato, 
um sistema de transportes condizente com a escala geográfica do Brasil.
HUERTAS, D. M. O papel dos transportes na expansão recente da fronteira agrícola brasileira. Revista Transporte y Territorio, Universidade 

de Buenos Aires, n. 3, 2010 (adaptado).

A necessidade de modais de transporte interligados, no território brasileiro, justifica-se 
pela(s)

a) variações climáticas no território, associadas à interiorização da produção.

b) grandes distâncias e a busca da redução dos custos de transporte.

c) formação geológica do país, que impede o uso de um único modal.

d) proximidade entre a área de produção agrícola intensiva e os portos.

e) diminuição dos fluxos materiais em detrimento de fluxos imateriais.
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