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Rede de transporte brasileira 

Teoria 

 

Modais de transporte  

É importante destacar que, a partir da década de 1960, o comércio internacional cresceu de maneira 

significativa. O volume de bens e serviços trocados entre os países e internamente cresceu bastante. Assim, 

a questão dos transportes passou a ser cada vez mais importante, pois ele é fundamental nesse processo. 

Por modal de transporte entende-se a forma que uma carga é transportada de um ponto até o outro. No Brasil, 

se destacam quatro principais modais de transportes, sendo importante conhecer suas características, 

vantagens e desvantagens. 

 

Modal rodoviário 

Comumente associado ao uso de caminhões. Possui a menor capacidade de carga entre todos os modais e 

os maiores custos de manutenção devido aos valores de seguros, combustível, manutenção das estradas e 

pneus. Esse modal tem um baixo custo de instalação pela facilidade de construção de rodovias. 

O Brasil, desde 1930, passou a concentrar seus investimentos no modal rodoviário. Com o Plano de Metas de 

Juscelino Kubitschek (1956-1960) e seu modelo de industrialização, o país adotou formalmente uma política 

denominada rodoviarismo. Observou-se a intensificação dos investimentos no setor, com a atração de uma 

indústria automobilística e a construção de rodovias para conectar e integrar o país, em detrimento do setor 

ferroviário, que foi perdendo importância. A consequência disso é que o modal rodoviário (61%) é o mais 

usado no país, seguido dos modais ferroviário (21%) e hidroviário (14%) acrescido da cabotagem. 

 

Matriz de Transportes no Brasil e em comparação com outros países 

             

Fontes: ILOS (Brasil) 
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Ferroviário 

O transporte sobre trilhos ainda é bastante utilizado no Brasil e no mundo. Tem um elevado custo de 

instalação, baixo custo de manutenção, elevada capacidade de carga e atende principalmente a infraestrutura 

de países com dimensões continentais. Ele é perfeito para dimensão territorial do Brasil e para sua 

característica produtiva. Cabe destacar também que é uma solução ao problema do transporte urbano, 

reduzindo o trânsito e sendo capaz de transportar muitas pessoas quando pensamos no sistema metroviário. 

Porém, nessa aula vamos nos concentrar no transporte de cargas. 

As ferrovias foram o principal modal de carga utilizado no Brasil da segunda metade do século XIX até a 

década de 1930. Era intensamente utilizada para escoar a produção de café. Porém, seguindo interesses 

privados não adotava nenhuma padronização. Assim, a distância de um trilho para o outro, denominada bitola, 

seguia o interesse de quem construía aquela ferrovia.  

Mais tarde, isso se tornou um problema para expansão desse modal, pois a locomotiva que funcionava em 

uma bitola não cabia em outra, o que dificultava a integração. Com a adoção do rodoviarismo e com políticas 

errôneas da Ditadura Militar, o sistema ferroviário brasileiro caiu em desuso. A extensão da sua malha, 100 

anos depois, não cresceu mais que 5 mil quilômetros. Hoje, eles transportam 21% das cargas no Brasil, 

principalmente commodities agrícolas, como a soja e minerais, como o ferro.  

 

Modal Aquaviário 

O transporte marítimo é feito pelo mar. Possui a vantagem de transportar grandes cargas, geralmente em 

contêineres. Tem um alto custo de instalação, devido à necessidade de portos e o custo dos navios. Porém, 

tem um baixíssimo custo de manutenção. O transporte hidroviário distingue-se do transporte marítimo por 

estar em água doce, em rios, lagos, com barcos. Mas há quem não concorde com essa divisão e utiliza esses 

termos como sinônimos. 

O Brasil tem um extenso litoral e um grande potencial para navegação interna. No litoral, são diversos portos 

que se destacam, mas sofrem com a demora no processo de carga e descarga, gerando enormes filas. Os 

maiores portos do país em movimentação de carga são: Santos (SP), Itaguaí (RJ), Paranaguá (PR), Suape (PE) 

e Itaqui (MA). Quando a navegação é entre portos brasileiros esse transporte é denominado cabotagem. A 

navegação pelos rios apresenta uma certa dificuldade, pois o relevo brasileiro é marcado por planaltos, o que 

significa que boa parte dos rios possuem cachoeiras. Tal condição exige a construção de eclusas, um sistema 

de elevadores de navio.  

 

Modal Aeroviário 

O modal aéreo é o mais rápido e possui uma grande capacidade de carga, porém é pouquíssimo utilizado 

com esse objetivo, pois apresenta um elevado custo de transporte. É o mais caro e o mais seguro, apenas 

transportando, então, cargas valiosas e seres humanos. 

O Brasil vem desde a metade da década de 2000 sofrendo diversas transformações no setor aéreo com a 

expansão desse serviço e de sua infraestrutura. Empresas aéreas mais populares ganharam o mercado 

oferecendo passagens mais baratas a partir de uma estratégia de escalas, no qual um avião, seguindo uma 

rota, faz algumas “paradas”. Assim, com o barateamento das passagens, mais e mais brasileiros tem optado 

por esse modal. Todavia, ele ainda sofre com alguns gargalos econômicos devido à falta de aeroportos 

modernos e eficientes pelo país.  
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Exercícios  

 

1. 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. 

 

 

2. As commodities representam 65% do valor das exportações brasileiras, segundo levantamento de 2014 

da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD). As dez primeiras 

posições no ranking do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior) de 

produtos mais exportados são ocupadas por commodities. As exportações brasileiras somaram 

US$ 191 bilhões em 2015. 

Adaptado de: https://www.nexojornal.com.br/explicado/2016/03/31/As-commodities-e-seu-impacto-na-economia-do-Brasil 

 

A importância das exportações de commodities para economia do país é inegável. Os portos são as 

principais infraestruturas responsáveis pela exportação dessa produção. No país, a maior parte da 

produção agrícola brasileira é escoada pelos portos de: 

a) Rio Grande e Tubarão. 

b) Santos e Paranaguá. 

c) Itaqui e Paranaguá. 

d) São Sebastião e Rio Grande. 

e) Vitória e Santos. 
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3. “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. 

 

 

4. 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 

 

  



 
 

 

 

5 

Geografia 
 

5. A Federação das Indústrias de São Paulo comparou indicadores de transporte do Brasil com 

equivalentes de países que são referência para o mundo todo. A conclusão do estudo é que, em dez 

anos, a eficiência de nossa infraestrutura não avançou. O Brasil é grande, mas parece maior ainda para 

quem leva peças de São Paulo a Manaus. “Demora de 15 a 20 dias. O caminhão sai daqui carregado, 

vai até Rio Branco, de Rio Branco é transportado para a balsa e vai via fluvial até Manaus”, conta o 

empresário José Kovacs. 

Jornal Nacional - 6/5/2013. 

 

Um dos fatores que contribuem para o problema abordado no texto é a: 

a) reduzida exploração do potencial de navegação dos rios. 

b) extensa e moderna malha rodoviária que corta o país. 

c) ociosidade operacional de portos e aeroportos. 

d) prioridade dada ao modal ferroviário pela política de transporte. 

e) intermodalidade que encarece o frete dos produtos. 

 

 

6. As ferrovias no Brasil estão geograficamente concentradas: 

a) na região Nordeste, como resultado das políticas coloniais de transportes das commodities aqui 

cultivadas pela metrópole. 

b) na região Sudeste, em razão das estruturas instaladas no auge da economia cafeeira. 

c) no Centro-Oeste, como uma obra de promoção da política da Marcha para o Oeste. 

d) no Sul, para atender os interesses das oligarquias gaúchas. 

e) em todo o litoral, como herança da concentração populacional nessa faixa do país. 

 

 

7. Os maiores consumidores da infraestrutura logística para exportação no Brasil são os produtos a 

granel, dentre os quais se destacam o minério de ferro, petróleo e seus derivados e a soja, que, por 

possuírem baixo valor agregado, e por serem movimentados em grandes volumes, necessitam de uma 

infraestrutura de grande porte e baixos custos. No caso da soja, a infraestrutura deixa muito a desejar, 

resultando em enormes filas de navios, caminhões e trens, que, por ficarem grande parte do tempo 

ociosos nas filas, têm seu custo majorado, onerando fortemente o exportador, afetando sua margem 

de lucro e ameaçando nossa competitividade internacional. 

FLEURY, P F. A infraestrutura e os desafios logísticos das exportações brasileiras. Rio de Janeiro: CEL; Coppead; UFRJ, 2005 

(adaptado). 

 

No contexto do início do século XXI, uma ação para solucionar os problemas logísticos da soja 

apresentados no texto seria a 

a) Isenção de impostos de transportes. 

b) Construção de terminais atracadouros. 

c) Diversificação dos parceiros comerciais. 

d) Contratação de trabalhadores portuários. 

e) Intensificação do policiamento das rodovias. 
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8. (Enem 2020)  

 

 

O conjunto representado pelo agronegócio demanda condições específicas que passam a ser exigidas 

dos territórios. Como há uma elevação da formação de fluxos, materiais e imateriais, a crescente 

articulação com as escalas que vão do local ao global terminam por pressionar o Estado a agir visando 

uma instalação no território de fixos diversos, bem como de uma regulação específica. 

LIMA. R. C.; PENNA, N. A. A logística de transportes do agronegócio em Mato Grosso (Brasil). Confins, n. 26. fev. 2016. 

 

O mapa e o texto se complementam indicando que a expansão das rodovias se deu como resposta 

ao(à) 

a) alteração da matriz econômica. 

b) substituição do modal hidroviário. 

c) retração do contingente demográfico. 

d) projeção do escoamento produtivo. 

e) estagnação de lavouras policultoras. 
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9. Analise o gráfico 

 

Carrinho virtual 

Dados do comércio eletrônico brasileiro 

Evolução do faturamento - em R$ bilhões 

 

(Adriana Mattos, www.valor.globo.com, 17.02.2017.) 

 

O contexto expresso no gráfico indica a necessidade brasileira de 

a) incentivar políticas de obsolescência programada. 

b) aumentar os investimentos no setor de logística. 

c) reavaliar as infraestruturas dedicadas ao marketing. 

d) promover a organização de compras coletivas. 

e) combater os resquícios do consumo consciente. 

 

 

10. A instalação de uma refinaria obedece a diversos fatores técnicos. Um dos mais importantes é a 

localização, que deve ser próxima tanto dos centros de consumo como das áreas de produção. A 

Petrobras possui refinarias estrategicamente distribuídas pelo país. Elas são responsáveis pelo 

processamento de milhões de barris de petróleo por dia, suprindo o mercado com derivados que podem 

ser obtidos a partir de petróleo nacional ou importado. 

Murta, Energia: o vício da civilização, crise energética e alternativas sustentáveis. Rio de Janeiro Caramond 2011 

 

A territorialização de uma unidade produtiva depende de diversos fatores locacionais. A partir da leitura 

do texto, o fator determinante para a instalação das refinarias de petróleo é a proximidade a 

a) sedes de empresas petroquímicas. 

b) zonas de importação de derivados. 

c) polos de desenvolvimento tecnológico. 

d) áreas de aglomerações de mão de obra. 

e) espaços com infraestrutura de circulação. 
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Gabarito 

 

1. B 

O Brasil é um país com tamanho para ser um continente. Seus principais produtos de exportação são 

vinculados ao espaço agrário, enquanto sua ocupação urbana fica majoritariamente no litoral. Assim, o 

transporte da plantação até a cidade normalmente é feito pelo modal rodoviário, através de caminhão 

nas estradas. De lá, a saída para o mar ocorre por meio de portos urbanos.  

 

2. B 

O Brasil é grande exportador de commodities agropecuárias, isto é, produtos primários, 

semimanufaturados e alguns industrializados com baixo valor tecnológico agregado. O porto de Santos 

destaca-se em soja, café, suco de laranja, açúcar e carne bovina. O porto de Paranaguá, em soja e milho. 

 

3. C 

As grandes navegações europeias ampliaram as relações de mercado, sendo o início do 

desenvolvimento capitalista. 

 

4. B 

O transporte ferroviário tem por característica integrar longas distâncias, transportando um contingente 

maior de carga por menor custo. 

 

5. A 

O Brasil possui uma extensa rede hidrográfica que é subutilizada, quando se pensa na questão dos 

transportes. Na referida questão, o caminhão precisa ser deslocado até o Acre para, então, ter acesso à 

hidrovia, o que não aproveita ao máximo o conceito de intermodalidade, pois transporta o caminhão, e 

não só a carga, até Manaus. O grande desafio do país é criar uma infraestrutura que abrace a 

intermodalidade, além de aproveitar os potenciais de cada região. A bacia hidrográfica do Rio Amazonas 

possui uma extensa rede de rios que poderia encurtar esse percurso. 

 

6. B 

Pode-se deduzir que estão concentradas na Região Sudeste, pela herança da produção de café, que 

dominou as estruturas brasileiras por um longo período de tempo. 

 

7. B 

A construção de terminais atracadouros permitiria uma aceleração no processo de carga e descarga dos 

navios, já que eles teriam um local para atracar (estacionar) e adiantar o processo. Muitas vezes, os 

navios aguardam na região marítima ao redor e não podem iniciar os serviços de embarque da produção, 

aumentando o tempo de espera. 

 

8. D 

O mapa destaca alguns eixos rodoviários na região Centro-Oeste. O texto fala sobre a instalação de fixos 

diversos, como as rodovias, fundamentais para escoar a produção (fluxos) do agronegócio. A alternativa 

A está incorreta, pois apesar de existir momentos de modernização, nossa dependência agroexportadora 

é histórica. A ideia de escoar a produção se refere justamente ao encaminhamento e distribuição das 

mercadorias produzidas. 
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9. B 

O gráfico apresenta um significativo crescimento do comércio eletrônico no país. Tal condição mostra 

que o “comprar sem sair de casa” chegou para ficar. Nesse sentido, o país precisa investir no setor de 

logística, isto é, no setor de transportes. Se não, isso pode acabar tornando-se um obstáculo para o 

crescimento do comércio eletrônico, gerando atrasos na entrega e aumentando o custo do frete das 

mercadorias. 

 

10. E 

A necessidade exposta no texto girava em torno de uma localização que facilitasse a busca por matéria-

prima, o abastecimento do mercado e a conexão com mercados de suprimento internacional e nacional. 

Para tal, a existência de uma rede de transportes eficiente é fundamental para permitir que a empresa 

desloque seus produtos e atenda à sua necessidade. 

 

 

 


