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A navegação marítima e fluvial sempre possuiu papel relevante no 

desenvolvimento das  civilizações.  No Brasil, propiciou a chegada e efetiva 

ocupação dos Europeus no continente americano, além do desbravamento do 

interior através das bacias fluviais, como a do Rio São Francisco, do Prata e a 

Amazônica. Esta última, corresponde a uma área de quase 7 milhões de km², 

drenadas por milhares de quilômetros de rios navegáveis. A vida econômica 

desta porção do espaço, logo, tem sua gênese e seu estabelecimento ligados 

ao rio, especialmente aquela atrelada às técnicas rudimentares de transporte 

via pequenas embarcações. Contudo, o processo de organização da 

navegação na área dependeu da ação de interesses estrangeiros, 

acentuadamente o inglês, e do boom da borracha no final do século XIX, que 

suscitou a organização de um modal mais eficiente. Assim, a “portuarização” da 

Bacia do Rio Amazonas passou a se inserir em uma lógica global de 

industrialização, pautada principalmente na necessidade de matérias-primas 

das nações do centro do sistema capitalista. Este cenário contrasta com o atual, 

onde os portos da região servem como escoadouros de matérias-primas 

nacionais, como minérios e grãos, em portos altamente especializados e 

inseridos na economia mundializada. 
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OBJETIVO 

Este artigo busca, através de uma análise histórica, por levantamento 

bibliográfico e observação  em  campo,  traçar  uma  linha  evolutiva  da  

navegação  na  região,  visando entender fatores como a ação de políticas 

estatais na sua organização e a influência dos interesses estrangeiros. 

CONTEXTUALIZAÇÃO E DISCUSSÕES 

A Bacia Amazônica corresponde a uma área de quase 7 milhões de quilômetros 

quadrados, que se estende pelo interior da América do Sul. Conforme Prado Jr. 

(1967), esta configuração física do Extremo-norte do continente permitiu a fácil 

penetração dos portugueses, tendo em vista os “cursos d'água de grande 

volume, em boa parte perfeitamente navegáveis até por embarcações de vulto” 

(PRADO JR., 1967), algo não encontrado  pelos  espanhóis  no  litoral  pacífico,  

por  conta  da  barreira  imposta  pela Cordilheira dos Andes. Já se nota aqui 

uma forte relação entre a formação do espaço amazônico e o rio. 

A  primeira  tentativa  de  colonização  da  região  ocorreu  através  do  plantio  

da cana-de-açúcar, principal cultivo do restante do litoral da América 

Portuguesa. Todavia, as plantações sofriam com as condições adversas da 

região, especialmente com inundações constantes provocadas pelo rio e com o 

solo pobre amazônico. 

Durante as décadas de 1880 e 1920, a economia do vale amazônico recebeu 

mais um  impulsionamento.  Desta vez, a atividade central foi a extração do 

látex da hevea brasiliensis, utilizada para a confecção da borracha. 

Conforme explica Leite (2018), a exploração da borracha esteve muito ligada 

aos agentes internacionais, tanto no sentido da necessidade desta matéria-

prima, quanto na própria  organização  da  exploração  no  vale  amazônico.  

Neste  período,  mundialmente, eclodia o surto dos automóveis, proporcionado 

pela criação da linha de montagem, por Henry Ford, que possibilitou a venda 

de veículos por preços mais baixos, acessíveis para um mercado consumidor 

muito mais amplo. A organização da navegação no Rio Amazonas era, logo, 

fundamental para a exploração e o escoamento da borracha, produto que vinha 

tendo um grande aumento na demanda mundial desde 1850. 



SoareS de jeSuS – meSSiaS baStoS  
 

62 
 

Sabida a necessidade da navegação a vapor para o desenvolvimento 

econômico regional, diversas discussões políticas acerca de quem deveriam 

ser os administradores das linhas foram feitas. Inicialmente, o governo imperial 

estava inclinado a promover a navegação organizada da bacia amazônica 

através de um monopólio, o que foi feito através da criação de uma companhia 

de navegação por Irineu Evangelista de Souza, futuro Barão de Mauá. 

A partir da década de 1860, a companhia do futuro Barão de Mauá teve grandes 

lucros com a navegação na Amazônia. Além do crescente aumento no número 

de passageiros transportados, a quantidade de carga transportada também 

crescia, bem como a arrecadação imperial. Com este cenário, se via que o 

predomínio da companhia na navegação na região, bem como a subvenção 

pecuniária paga a ela, eram um empecilho para um crescimento ainda maior da 

navegação amazônica. Assim, houve um aumento do apoio dentro do Poder 

Legislativo imperial à abertura da navegação fluvial para outras nações. Ainda 

que o temor à perda da soberania brasileira ainda fosse presente, a ideia da 

entrega do serviço de navegação à livre concorrência acabou vencendo. 

Finalmente, em 

1871, Irineu Evangelista de Souza consegue vender sua companhia de 

navegação ao capital inglês, que alteram seu nome para The Amazon 

Steamship Company, agora uma empresa constituída exclusivamente de capital 

estrangeiro e que mantinha o monopólio virtual que a companhia interior detinha 

(GREGÓRIO, 2009). 

Embora o surto das drogas do sertão e da borracha tenham tido seu papel na 

integração do Norte Brasileiro no contexto nacional, é fato que, no despertar 

do regime ditatorial no país, esta integração ainda era incompleta, 

especialmente quando analisada no escopo da industrialização. Apesar disso, 

como apresenta Mahar (1978), por muito tempo a mentalidade  do  governo  

brasileiro  era  de  recuperar  os  anos  dourados  da  economia gomífera, que 

havia entrado em crise a partir da redução do preço do látex no mercado 

internacional, visto a concorrência com a borracha produzida na Malásia e 

administrada pelos ingleses (BARBOSA, 2013). Estas tentativas de 

recuperação são bem ilustradas pelo Plano de Defesa da Borracha, de 1912, 
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e pela “Batalha da Borracha”, de 1942. Assim, o desenvolvimento econômico 

amazônico ficou limitado a uma mentalidade extrativista por muitas décadas, 

mentalidade esta que determinou um cenário de estagnação. 

Esta situação só foi revertida no pós-1964. Conforme Seráfico e Seráfico 

(2005), existia a necessidade de equipar o vale amazônico com as condições 

necessárias para atração da força de trabalho e do capital, elementos 

“imprescindíveis para a dinamização das forças produtivas locais, objetivando 

instaurar na região condições de ‘rentabilidade econômica global’” (SERÁFICO; 

SERÁFICO, 2005). 

Nota-se, logo, que houve uma mudança intencional da atividade base da 

economia amazônica. Sai de cena o extrativismo que, embora iniciado ainda no 

contexto colonizatório com as drogas do sertão, atingiu seu ápice com a 

borracha, entra em cena a atividade industrial, sustentada pela instalação da 

Zona Franca de Manaus. Tal mudança, todavia, se baliza na introdução da 

navegação moderna na Bacia Amazônica, condição sine qua non para sua 

integração econômica com o resto do país. 

A instalação da Zona Franca teve papel de modernizar os portos localizados 

na Bacia do Rio Amazonas, que passaram, por sua vez, a receber navios de 

grande dimensão, fator facilitado pelo grande volume d’água que a bacia 

dispõe, possibilitando a chegada de grandes embarcações no interior do 

continente. Com o avanço da fronteira agrícola no Norte Brasileiro, mais 

recentemente, estes portos passaram também a ser uma opção o escoamento 

de commodities, como a soja e minérios. 

Conforme Bunker, Coelho e Lopes (2002), a construção das rodovias Belém-

Brasília e Transamazônica, nas décadas de 1960 e 1970, conjuntamente com 

os processos de colonização, pecuarização e posterior estímulo do extrativismo 

de madeira e mineral, estes últimos pautados nas diretrizes do II Plano Nacional 

de Desenvolvimento (1975-1979) e do POLAMAZÔNIA (1974-1987), mudou 

radicalmente a economia regional do Norte Brasileiro. Era  uma  tentativa  de  

desfazer  a  “ilha”,  como  evoca  Mamigoniam  (2009,  p.  52),  de isolamento 

do Norte Brasileiro, integrando a região com o restante da economia nacional, 
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respondendo aos anseios de integração nacional, recorrentes aos governos da 

época. 

Utilizando como exemplo o Porto de Manaus, localizado na margem esquerda 

do Rio Negro, cerca de 13 km da confluência com o Solimões, portanto dentro 

da área de influência  próxima  da  Zona  Franca  de  Manaus  e  do  Polo 

Industrial de Manaus, e o ano-base de 2017, a movimentação total (cerca de 

23.300.000 toneladas) é dividida principalmente  entre  óleo  de  petróleo  ou  de 

minerais betuminosos (5.247.709 t), soja (4.784.225 t) e milho (3.058.724 t) 

(Tabela 1). Todas estas mercadorias apresentam a maior parte da carga vinda 

por vias interiores, especialmente de Porto Velho (soja e milho), Itacoatiara 

(soja e óleos de petróleo) e Coari (óleos de petróleo). Neste último município, 

a movimentação é justificada pela extração de petróleo na Província Petrolífera 

de Urucu, descoberta em 1986 e que produz cerca de 40.000 barris de óleo por 

dia e 1.200 toneladas de GLP (PETROBRÁS, 2016). 

 

Tabela 1 - Principal movimentação no Porto de Manaus por grupo de 

mercadoria (2017) 

 

Grupo de mercadoria 

MoGrupo de mercadoria 

Movimentação (t) 

Movimentação (t) Contêiner 

Contêiner 

5.439.417 

5.439.417 Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos  

Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos 

5.247709 

5.247.709 Soja 

Soja 

4.784.225 

 Milho 

Milho 

3.058.724 

 Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos  

 

1.559.840 

1.559.840 Fonte: Antaq (2017) 

 

Esta movimentação foi feita, em sua maioria, por vias interiores, com 

10.139.186t totais. O longo curso e a cabotagem foram responsáveis, porém, 

por uma fatia grande de produtos movimentados no ano de 2017, com 

7.520.820t e 5.626.245t, respectivamente. 
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De maneira geral, conforme Machado (2016), pode-se generalizar que os 

portos mais próximos ao litoral, movimentam com mais frequência granéis 

sólidos, como minério de ferro, bauxita, alumina, alumínio e carvão. No Porto 

de Belém, todavia, o predomínio é de madeira, trigo, castanha, pimenta, entre 

outros. As cargas como milho e soja são mais frequentes  nos  portos  interiores  

afastados  do Polo Industrial de Manaus, tendo como destino portos como 

Rotterdam, Shanghai e New Jersey, embora a péssima infraestrutura destes  

portos  obrigue  boa  parte  da  produção  da  região ser exportada por portos 

do Centro-Sul.  Por fim, portos mais próximos ao Polo Industrial de  Manaus 

apresentam quantidade considerável de movimentação de matérias-primas 

para atividades industriais, além da movimentação de TVs, aparelhos de ar 

condicionado, madeira e motocicletas. 

A  partir  do  apanhado  histórico  feito,  nota-se  que  a  simbiose  amazônica 

entre economia e navegação vem sendo construída através do tempo, desde o 

processo de colonização. Pode ser visto também que, na organização da 

navegação na Amazônia, a intervenção do Estado foi muito evidente, apesar 

deste interesse estar relacionado especialmente à necessidade do 

estabelecimento da soberania nacional em uma região até então pouco 

povoada. Atualmente, todavia, a exemplo do Porto de Manaus, os portos da 

região servem como escoadouros de matérias-primas nacionais, como minérios 

e grãos, em portos altamente especializados e inseridos na economia 

mundializada. 
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