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Transporte fluvial garante o deslocamento de pessoas e cargas na 
região Amazônica 
 

 
  Na região Norte, os rios são as estradas para o deslocamento de cargas e 
passageiros. A malha hidroviária de mais de 16 mil quilômetros de rios navegáveis na 
região é a conexão entre os grandes centros das capitais, os municípios do interior e as 
comunidades ribeirinhas, localizadas em áreas mais remotas. É também a solução 
logística para o desenvolvimento social, econômico e cultural da população local.  
  A movimentação é grande. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), a região Norte concentra cerca de 9% da população brasileira (quase 
18 milhões de habitantes) e, desse total, 26% encontram-se na zona rural. Todos os dias, 
milhares de pessoas se deslocam para as cidades maiores em busca de encomendas, 
cargas e mercadorias, que vão desde alimentos até medicamentos, materiais de higiene 
e de construção, entre outros. Há também aqueles que saem de suas casas, nas 
comunidades mais isoladas, para trabalhar, estudar ou para fazer um tratamento médico.  
  Atualmente, existem mais de 40 portinhos distribuídos em municípios do 
Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima que incrementam o comércio, garantem acesso à 
política agrícola, saúde, segurança, educação e cultura, além de aumentar o turismo na 
Amazônia. 
  A segurança e agilidade do transporte das embarcações são garantidas pelas 
estruturas de apoio ao embarque e desembarque nos municípios. Entre elas, estão as 
Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte (IP4), portos para embarcações de 
médio e pequeno porte, instalados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT). Atualmente, existem mais de 40 portinhos distribuídos em municípios 
do Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima que incrementam o comércio, garantem acesso 
à política agrícola, saúde, segurança, educação e cultura, além de aumentar o turismo na 
Amazônia. 
  Estudo realizado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), em 
parceria com a Universidade Federal do Pará, sobre a oferta e demanda do transporte de 
passageiros na Região Amazônica em 2017, revela que, ao todo, incluindo as IP4, 
existem 196 terminais hidroviários na região Norte, sendo 129 só no estado do Pará. De 
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acordo com o levantamento, no ano passado foram transportados, pelos rios da região, 
9,7 milhões de passageiros e cerca de 3,4 milhões de toneladas de cargas. 
 

Exercícios 
 
1 – (ENEM 2012) - A moderna “conquista da Amazônia” inverteu o eixo geográfico da 
colonização da região. Desde a época colonial até meados do século XIX, as correntes 
principais de população movimentaram-se no sentido Leste-Oeste, estabelecendo uma 
ocupação linear articulada. Nas últimas décadas, os fluxos migratórios passaram a se 
verificar no sentido Sul-Norte, conectando o Centro-Sul à Amazônia. OLIC, N. B. 
Ocupação da Amazônia, uma epopeia inacabada. Jornal Mundo, ano 16, n. 4, ago. 2008 
(adaptado). 
O primeiro eixo geográfico de ocupação das terras amazônicas demonstra um padrão 
relacionado à criação de 
a) núcleos urbanos em áreas litorâneas. 
b) centros agrícolas modernos no interior. 
c) vias férreas entre espaços de mineração. 
d) faixas de povoamento ao longo das estradas. 
e) povoados interligados próximos a grandes rios. 
 
2 - Entende-se como bacia hidrográfica o conjunto de terras drenadas pelas águas de um 
rio principal e seus afluentes. Embora o Brasil apresente problemas de escassez de água 
no Nordeste, reúne as maiores bacias hidrográficas do planeta. 
Analise a seguinte afirmativa. A maior bacia hidrográfica do mundo apresenta extenso 
percurso navegável e drena áreas do Brasil e de outros países sul -americanos, 
apresentando, também, um grande potencial hidrelétrico ainda muito fracamente 
aproveitado. 
O texto da afirmativa se refere à Bacia 
a) Platina. 
b) do Tocantins-Araguaia. 
c) Amazônica. 
d) do São Francisco. 
e) do Orinoco. 
 
3 - Em um país tão vasto e diverso como o Brasil, o papel das redes de transportes − de 
pessoas e mercadorias − é evidentemente fundamental.  
(THÉRY, Hervé e MELLO-THÉRY, Neli. Atlas do Brasil) 
 
A respeito das redes de transportes são feitas as seguintes afirmações:  
 
I. No centro da Amazônia, a bacia hidrográfica constitui uma das maiores redes 
navegáveis do mundo; no Sul e Sudeste, outras bacias cumprem o papel de vias de 
transporte de mercadorias. 
II. Diferente do que ocorre com as hidrovias, a configuração da rede rodoviária 
revela homogeneidade no espaço nacional garantida, principalmente, para atender aos 
interesses políticos e de planejamento do governo federal.  
III. As estradas de ferro brasileiras nunca constituíram uma rede nacional, pois se 
resumiam a um conjunto de linhas de exportação de minerais e produtos agrícolas de 
alcance estadual, no caso de São Paulo, ou regional, no Nordeste. 
 
Está correto o que consta APENAS em 
 
a) II e III. 
b) I e II. 
c) II. 
d) I e III. 
e) III. 
 
4 - Leia o fragmento de texto a seguir. 
 



“A Hidrovia Tietê-Paraná compreende uma via de navegação que liga a região sul, 
sudeste e centro-oeste do país. Nessa hidrovia ocorre o transporte de cargas e pessoas, 
esse fluxo é desenvolvido ao longo dos rios Paraná e Tietê. Nos locais que apresentam 
desníveis foram construídas represas para nivelar as águas. Essa hidrovia é d e extrema 
importância para o escoamento de grãos dos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Goiás e parte de Rondônia, Tocantins e Minas Gerais.”  
Fonte: http://www.brasilescola.com/brasil/hidrovia-tieteparana.htm. Acesso 15/01/2009. 
 
A hidrovia Tietê-Paraná escoa mercadorias, produtos agrícolas e pessoas até os países 
vizinhos do Brasil. Portanto, essa hidrovia integra os países:  
 
a) da Alca. 
b) da Apasul. 
c) do Mercosul. 
d) do Nafta. 
e) do Unisul. 
 
5 - Transporte hidroviário é o tipo de transporte aquaviário realizado nas hidrovias (são 
percursos pré-determinados para o tráfego sobre águas) para transporte de pessoas e 
mercadorias. As hidrovias de interior podem ser rios, lagos e lagoas navegáveis que 
receberam algum tipo de melhoria/ sinalização/balizamento para que um determinado 
tipo de embarcação possa trafegar com segurança por esta via.  
(www.transportes.gov.br) 
 
Dentre as características do transporte hidroviário brasileiro de mercadorias estão:  
 
a) alto custo de construção e manutenção, agilidade com melhor custo benefício para 
pequenas distâncias e possibilidades de trajeto diversificadas.  
b) rapidez para percorrer grandes distâncias, capacidade de transporte limitada e, para 
cargas leves, elevado custo de operação e com baixos índices de acidente. 
c) grande capacidade de carga, facilidade para percorrer longas distâncias, dificuldade 
para superar superfícies acidentadas e alto custo para construção e manutenção.  
d) restrição ao transporte de produtos em estado líquido ou gasoso, baixo custo para o 
transporte em médias e longas distâncias, necessidade de estações de bombeamento e 
baixo risco de poluição. 
e) grande capacidade de carga, baixo custo de transporte e de manutenção, baixa 
flexibilidade, transporte lento e influenciado pelas condições climáticas. 
 
Gabarito 
1 – E 
2 – C 
3 – D    
4 – C  
5 – E  

 


