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1 Redes e espaço geográfico

A palavra rede nos remete a ligação. Ligação de pontos, lugares, pessoas, países, empresas, governos etc. Seu 

uso é amplo: rede de água, rede coletora de esgoto, rede de energia elétrica, rede urbana, rede de comunicação 

(rádio, televisão, telefonia, internet), rede de transporte (rodoviário, ferroviário, hidroviário, aéreo, dutos etc.). Rede é, 

portanto, um sistema integrado de fluxos — de mercadorias, informações, mensagens, abastecimento de água, entre 

outros.

No mundo atual, encontram-se áreas de maior e menor concentração de redes. Assim, os espaços geográficos se 

diferenciam não somente quanto às características naturais (relevo, clima, solo etc.), mas também pelas redes que 

apresentam.

Os espaços geográficos que dispõem de redes densas, modernas e eficientes apresentam vantagens econômicas 

em relação àqueles onde as redes são inexistentes ou pouco desenvolvidas. Ou seja, de modo geral, os lugares e as 

localidades que têm um conjunto de redes instaladas atrai populações, investimentos e empresas.

Ao planejarem se instalar em determinado lugar, as empresas procuram saber se há infraestrutura de redes que 

possam servir para comunicação, transporte de matérias-primas e de mercadorias e para o acesso de seus 

funcionários. Se essas redes são deficientes, as empresas evitam instalar-se ali, pois isso poderia prejudicar seu 

funcionamento e reduzir sua eficiência comercial, científica, tecnológica etc.
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•O papel das redes de transporte e de comunicação na configuração do território brasileiro

Quando, em Geografia, nos referimos à “configuração territorial”, ela corresponde ao conjunto e à distribuição 

espacial das criações humanas ou da sociedade que foi incorporado ao quadro físico ou natural de um espaço 

geográfico. Por exemplo, os campos de cultivo, indústrias, redes de transporte e de comunicação etc. De maneira 

geral, a distribuição desses elementos reflete a concentração populacional, a concentração de renda e o dinamismo 

econômico de algumas regiões.

Historicamente, é importante salientar que até os anos 1950 o espaço geográfico brasileiro se configurava como 

um verdadeiro “arquipélago econômico”, ou seja, predominavam “ilhas” ou porções do espaço com maior dinamismo 

econômico, e outras de baixa atividade econômica. Entre elas havia, de modo geral, pouca articulação ou 

integração.

As redes rodoviária e ferroviária, por exemplo, estavam concentradas em regiões de maior dinamismo econômico, 

como é o caso principalmente da Região Sudeste. Como você verá mais adiante neste Percurso, com as políticas 

públicas de integração do território, a partir da década de 1950 ocorreu uma expansão expressiva da rede rodoviária. 

Quanto às ferrovias, cuja extensão nessa época era muito modesta em relação à área territorial do Brasil, 

permaneceram estagnadas praticamente de 1950 a 1990; daí em diante foi retomado o seu desenvolvimento, como 

estudaremos neste Percurso. Em relação às modernas redes de comunicação (telefonia fixa e móvel, internet etc.), 

elas passaram a ter importante papel no processo de configuração do território também a partir dos anos 1990.
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Rede rodoviária

Em 1950, o Brasil possuía apenas 968 quilômetros de rodovias federais e estaduais pavimentadas — o que 

corresponde, aproximadamente, à distância percorrida em uma viagem de ida e volta entre a cidade do Rio de 

Janeiro e a cidade de São Paulo — uma pequena extensão para um imenso território. Para agravar a situação, as 

poucas rodovias pavimentadas se concentravam nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo.

Como veremos adiante, as rodovias e as ferrovias existentes até então não integravam grande parte do território 

brasileiro, o que constituía um sério problema para o país e para o desenvolvimento das regiões.

A integração territorial por rodovias

Foi somente a partir de 1956, durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek (1956-1961), que começou a 

haver maior preocupação com a integração rodoviária das regiões Norte e Centro-Oeste com as demais regiões do 

Brasil. Até então, essas regiões encontravam-se isoladas do ponto de vista rodoviário.
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Os Waimiri-atroari e a construção da Rodovia BR-174

Nos anos 1970, foi implantada a rodovia BR-174 entre Manaus (AM) e a fronteira do Brasil com a Venezuela, cortando o estado de 

Roraima. Essa construção colocou em risco os Waimiri-atroari, grupo indígena cujo território foi atravessado por essa rodovia.

“A construção da Transamazônica trouxe graves consequências para os povos indígenas, ao acenar com a abertura da região para 

outras rodovias, símbolos da pujança do milagre econômico. [...] Povo orgulhoso de suas tradições, com uma cultura perfeitamente 

integrada ao mundo da Floresta Tropical, os Waimiri-atroari escreveram com bravura uma das mais belas páginas de resistência e 

perseverança de toda a história da Amazônia. Nenhuma etnia lutou tanto nos tempos recentes para defender seu território. […]

Os Waimiri-atroari, que os sertanistas tinham estimado em 3.000 indivíduos, caíram para menos de 332 pessoas. [...] Após a série 

de ataques dos Waimiri-atroari, suas aldeias foram atacadas por aviões e helicópteros das forças armadas [...]. E como se não 

bastassem os ataques aéreos e as ações isoladas que surpreendiam as aldeias, cuidou-se de completar o serviço negando aos 

Waimiri-atroari o tratamento adequado nos casos de epidemias. [...]

A partir de 1974 as epidemias começaram a dizimar em massa os índios, tornando desnecessários os ataques com arma de fogo.

[…] Os Waimiri-atroari ganharam a guerra. Sua reserva foi reconhecida e demarcada, a estrada só pode ser usada durante o dia e 

até hoje não aceitam missões religiosas. Há escolas nas aldeias e seu idioma é ensinado por professores nativos, em cartilhas e 

livros didáticos em Waimiri-atroari […].”

https://viewer.moderna.com.br/lumis/api/rest/provisioning/media/8A808A8470084C6901700AD167684B51/index_prof.html#7248e90f45217655b6c04de0d6d58f78
https://viewer.moderna.com.br/lumis/api/rest/provisioning/media/8A808A8470084C6901700AD167684B51/index_prof.html#b82132509883922cd8c367f11f00aea5
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O rodoviarismo

Os brasileiros nascidos após 1950 nasceram em um Brasil rodoviário, isto é, em um país que deu maior 

importância às rodovias do que às ferrovias e à navegação fluvial.

Quando da instalação das primeiras montadoras de automóveis no Brasil, o governo brasileiro se comprometeu a 

construir mais rodovias. E isso ocorreu, incentivando o uso do automóvel, de ônibus e de caminhões pela população, 

assegurando, assim, as vendas de veículos produzidos pelas montadoras.

Nesse contexto, a integração territorial brasileira foi beneficiada pela ampliação da rede rodoviária. Entretanto, o 

desenvolvimento de ferrovias e hidrovias ficou em segundo plano.

Observe os dados da figura 14 (página 98)  e perceba a predominância da rodovia no Brasil para o transporte de 

carga em comparação com outros países.
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Problemas da rede rodoviária

A rede rodoviária brasileira apresenta muitos problemas: falta de pavimentação em muitas rodovias; má 

conservação, com o consequente perigo de acidentes para os motoristas; sinalização deficiente; mau 

escoamento da água da chuva; além da baixa densidade rodoviária para um país de imensa dimensão 

territorial, como é o caso do Brasil (figura: página 98).
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Rede ferroviária

No ano de 1954 — ou seja, dois anos antes da implantação de grandes indústrias montadoras de automóveis no 

país —, a extensão da rede ferroviária brasileira era de cerca de 38 mil quilômetros (figura 15- página 99).  A 

Argentina, com área territorial que corresponde a cerca de um terço do território brasileiro, possuía 42 mil 

quilômetros de ferrovias, e os Estados Unidos, com área semelhante à do Brasil, possuíam mais de 320 mil 

quilômetros de vias férreas e já tinham realizado, desde o final do século XIX e início do XX, a ligação ferroviária do 

litoral do Oceano Atlântico até o Oceano Pacífico, integrando o território de leste a oeste.

Além da pequena extensão ferroviária, as linhas férreas brasileiras eram periféricas, concentradas 

espacialmente e não integravam todo o território. Considerando que, nessa época, a economia brasileira tinha por 

base a exportação de bens primários (produtos agrícolas, minérios etc.), as ferrovias foram construídas com o 

objetivo de ligar áreas de produção e escoar produtos até os portos marítimos, de onde eram exportados (portos de 

Santos, Rio de Janeiro, Vitória etc.). Fazia exceção a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, hoje denominada 

Ferrovia Novoeste, que já ligava os municípios de Bauru (SP) e Corumbá (MS), na fronteira com a Bolívia.
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•As ferrovias nos dias atuais

O Brasil chegou ao ano de 2017 com 30,6 mil quilômetros de ferrovias, extensão menor que em 1954, pois desde 

então foram desativadas linhas que perderam importância econômica ou que davam prejuízos em virtude da falta de 

modernização, da morosidade no transporte e da concorrência das rodovias.

Somente nos anos de 1990 a atenção governamental voltou-se para as ferrovias. Isso ocorreu por causa da 

necessidade de transportar produtos agrícolas (soja, milho, algodão etc.) e minérios em decorrência da expansão 

das fronteiras agropecuária e mineral em direção às regiões Centro-Oeste e Norte e ao estado do Maranhão. 

Observe as figuras 16 e 17 (página 100 e 101) .

Apesar dos avanços nos últimos anos, o Brasil ainda apresenta baixa densidade de rede ferroviária em relação ao 

território: 3,4 quilômetros de linha férrea por mil quilômetros quadrados de território; enquanto outros países 

apresentam redes ferroviárias mais densas, a exemplo da Argentina, com 12; França, com 60; Japão, com 62; 

Alemanha, com 130; e Estados Unidos, com 34 quilômetros de linha férrea por mil quilômetros quadrados de 

território.

Vê-se assim que, no Brasil, a densidade ferroviária é baixa, e a rede ferroviária não integra completamente o 

território nacional.
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Rede aquaviária

As aquavias ou hidrovias, isto é, os rios, lagos, mares e oceanos, também representam um importante 

papel na integração do território por meio do transporte de passageiros e cargas. De modo geral, para o 

transporte de cargas, a rede aquaviária tem o menor custo, pois com um litro de óleo diesel transporta-se 

uma carga de 575 toneladas por um quilômetro, enquanto, na rodovia, esse volume de combustível 

transporta 30 toneladas de carga e, na ferrovia, 125 toneladas. É por essa razão que muitos países do 

mundo têm investido na adaptação de suas vias fluviais para torná-las navegáveis, por meio da 

construção de canais, desvios de cursos de água, barragens, eclusas (figura 18- pagina 101), além de 

outras medidas (veja na página 272 a representação de uma eclusa e a explicação sobre seu 

funcionamento).
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Cerca de 80% das hidrovias (ou aquavias) navegáveis localizam-se na Bacia Amazônica, onde predominam rios 

de planície — o que facilita a navegação. Essa bacia ocupa grande parte da Região Norte, região brasileira com a 

menor rede de rodovias e ferrovias. Assim, o desenvolvimento econômico regional depende das hidrovias, da criação 

e da manutenção de portos fluviais (figura 20- página 103). Observe a tabela 2 (página 103).

Especialistas em transporte têm defendido que o transporte realizado por mais de uma modalidade —

intermodal —, combinando trechos por rodovia, ferrovia ou hidrovia, deveria ser ampliado na Amazônia e em outras 

regiões do Brasil, como já é realizado na região Centro-Oeste e largamente em outros países. Assim, ocorreria 

efetivamente uma integração espacial e territorial, beneficiando a circulação de pessoas (com incentivo ao turismo) e 

de produtos (soja, milho, algodão, minérios, mercadorias industriais etc.).



22



23

Transporte marítimo

O litoral do Brasil é vasto: possui 7.367 quilômetros de extensão. Se considerarmos as saliências e reentrâncias do 

litoral, como cabos, golfos etc., ele se estende por mais de 9 mil quilômetros.

Esse vasto litoral possibilita a instalação de portos e o transporte de produtos e pessoas.

A navegação marítima é classificada em: navegação de cabotagem ou costeira, realizada de um porto marítimo 

para outro porto marítimo de um mesmo país; e navegação de longo curso, entre portos marítimos de diferentes 

países.

Por meio dos portos marítimos, o Brasil realiza a maior parte do comércio internacional (exportação e importação).

Vale ressaltar que a navegação, fluvial ou marítima, é a modalidade de transporte mais indicada para cargas pesadas 

e a granel. Analise o gráfico da figura 21, na página seguinte, para conhecer os principais produtos transportados 

pelo sistema aquaviário no Brasil.
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Rede aérea

Apesar de a primeira empresa brasileira de aviação comercial ter sido fundada em 1927, foi somente após a 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945) que a aviação comercial se desenvolveu no Brasil. Aviões usados durante 

essa guerra foram comprados por pilotos brasileiros, dando origem a empresas de aviação comercial.

No Brasil, por causa de sua enorme extensão territorial, a aviação comercial (ou civil) assume grande importância 

na logística de transporte, graças à velocidade e à possibilidade de alcançar porções do território com poucas 

rodovias e ferrovias.

Observe a distribuição espacial dos principais aeroportos do Brasil no mapa da figura 22 (página 104).
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O modal aéreo está entre os meios de transporte mais caros, sendo mais utilizado 

para o deslocamento de passageiros e de cargas frágeis e de alto valor. No Brasil, o 

setor aéreo observou grande crescimento nas últimas décadas. Observe os gráficos 

das figuras 23 e 24 (página 105), que mostram o número de passageiros em voos 

domésticos e internacionais e os aeroportos brasileiros com maior fluxo de passageiros 

em voos domésticos, em 2017.
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Brasil: passageiros transportados em voos domésticos e internacionais com bilhetes pagos –

2010-2017

A soma percentual dos passageiros transportados 

nos principais aeroportos do Brasil corresponde a 

54,7%. Com base nas informações do gráfico, 

calcule esse valor em números absolutos.


