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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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TRANSPORTE RODOVIÁRIO

• Flexibilidade

• Menor dependência do relevo

• Baixo custo para pequenas 
distâncias

• Dependência do petróleo

• Pressão das transnacionais 

( RODOVIARISMO)

• Alto custo de manutenção
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A BR-230, também conhecida
como Rodovia Transamazônica, é uma rodovia
federal transversal do Brasil, com extensão
implantada de 4 260 km. Foi criada durante o
governo do presidente Médici (1969 a 1974),
sendo uma das obras inacabadas devido às suas
proporções enormes, realizadas durante o
período do governo militar.

Ao extremo leste (na região Nordeste), se
inicia na cidade de Cabedelo, no estado
da Paraíba; enquanto que ao extremo oeste (na
região Norte), se inicia na cidade de Lábrea, no
estado do Amazonas.
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_rodovias_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia_transversal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Em%C3%ADlio_Garrastazu_M%C3%A9dici
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Nordeste_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cabedelo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Para%C3%ADba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1brea
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amazonas
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TRANSPORTE AQUAVIÁRIO

• Ideal para longas distâncias

• Baixo consumo de energia

• Menor custo de manutenção

• Necessidade de modernização dos
portos
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AEROVIAS

• Transporte de passageiros

• Cargas delicadas

• Alto custo

• Crise após os atentados de 11 de
setembro

• Alto custo do petróleo

• Atinge áreas isoladas
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História do Transporte no Brasil
Em 1852, o Barão de Mauá recebeu a concessão para criar uma linha
férrea no Rio de Janeiro. A primeira estrada de ferro do país foi
inaugurada em 1854 e ligava a Baía de Guanabara a Serra da Estrela.
O setor ferroviário brasileiro foi crescendo até 1920, quando começou a
crescer a malha rodoviária. Foi na Estrada de Ferro Mauá que rodou a
primeira locomotiva a vapor do Brasil.
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Até 1918, o Brasil importava carros montados, ou seja, não tinha
indústria para a produção em massa de seus próprios automóveis. No
ano seguinte, ele começou a importar as peças para montá-los.
Posteriormente, a Ford e a General Motors abriram as primeiras linhas de
montagem do Brasil.
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Durante a Segunda Guerra Mundial, algumas empresas nacionais foram
responsáveis pela produção de algumas peças de carro que supriam
precariamente a necessidade do setor. No final do conflito europeu,
Getúlio Vargas implantou uma política para incentivar o consumo de
peças nacionais.
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Porém, a industria automobilística brasileira só alavancou no decorrer do
governo JK (1956/1961). Seu governo criou estradas por todo o país
devido a produção de um sistema rodoviário que incidiu no aumento de
carros e caminhões e no declínio dos trens e bondes. Além disso, ele
também incentivou a instalação de empresas automobilísticas como a
Ford e Volkswagen.
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RODOVIAS COM BASE NO CONCRETO 
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01- Sobre os diferentes tipos e usos dos transportes no Brasil e no mundo, considere as afirmações a seguir:

I. Recomendado para distâncias menores, porém com custos mais elevados. A vantagem está em transportar o
produto do início ao fim, ou seja, retira-o de seu local de produção e entrega-o ao seu destino final sem a
necessidade de outros meios de transporte.

II. Utilizado para grandes distâncias, envolvendo principalmente o deslocamento de pessoas e mercadorias de
custo (e lucro) mais elevado. Apresenta um elevado custo, porém uma velocidade maior.

III. Recomendado para países de grande extensão territorial, apresentando altos custos em sua estruturação e
baixos custos em sua manutenção. Transporta pessoas e mercadorias, consumindo uma quantidade de
energia relativamente pequena.

As proposições acima representam, respectivamente, as descrições dos transportes:

a) rodoviário, ferroviário e hidroviário

b) ferroviário, rodoviário e aéreo

c) marítimo, pluvial e aéreo

d) aéreo, manual e hidroviário

e) rodoviário, aéreo e ferroviário. RESP. E
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