
 



• Localizada na região norte do Brasil, é a maior bacia hidrográfica 
do mundo, possuindo 7 milhões de quilômetros quadrados de 
extensão (4 milhões em território brasileiro). 

• O rio principal desta bacia é o Amazonas que nasce no Peru e 
depois percorre o território brasileiro. 

• Possuí cerca de 23 mil quilômetros de rios navegáveis. 
Fazem parte desta bacia diversos afluentes do rio Amazonas como, 
por exemplo, rio Negro, Solimões, Branco, Juruá, Xingu, Japurá, 
entre outros. 

• Das bacias hidrográficas brasileiras, a Amazônica é a que possui um 
maior potencial hidroelétrico:                          105,5 milhões de 
kW(no entanto 0,4 desse enorme potencial é aproveitado por 
três usinas hidroelétricas: Balbina, no Rio Uatumã (Estado do 
Amazonas), Curuá-Uma, no Rio Curuá-Uma (Estado do Pará) e 
Samuel, no Rio Jamari (Estado de Rondônia) 

Bacia Amazônica 



Usina de Balbina(grande degradação ambiental) 

• Inaugurada no final da década de 1980, a usina é citada como 
um erro histórico por cientistas e gestores pela baixa geração 
em relação à área alagada, e pelas consequências disso. 
Balbina é apontada como problemática também no que diz 
respeito à emissão de gases de efeito estufa, considerados 
causadores do aquecimento global. 



Usina Hidrelétrica de Jirau 

usina hidrelétrica em construção no Rio Madeira, a 120 km de 
Porto Velho, em Rondônia. Foi planejada para ter um 
reservatório de 258 km², que terá capacidade instalada de 
3.750MW,1 (sendo 2.184 MW assegurados) e faz parte do 
Complexo do Rio Madeira. A construção está a cargo do 
consórcio "ESBR - Energia Sustentável do Brasil", formado pelas 
empresas Suez Energy (60%), Eletrosul (20%) e Chesf (20%).2 A 
usina, juntamente com a de Santo Antônio, também em 
construção no mesmo rio, são consideradas fundamentais para 
o suprimento de energia elétrica no Brasil a partir de meados de 
20133 e estão entre as obras mais importantes do Governo 
Federal. 



• Os principais rios navegáveis da região amazônica são o 
Solimões/Amazonas, o  

• Negro, o Branco, o Madeira, o Purus e o Juruá, e a navegação hidroviária é o  
• único meio de acesso a quase totalidade dos municípios da região. A calha  
• principal da bacia amazônica, que compreende o rio Solimões/Amazonas, 

possui  
• capacidade para receber desde embarcações fluviais até navios oceânicos.  
• A Bacia Amazônica - Principais Rios Navegáveis 
• PRINCIPAIS PORTOS 
• Os principais portos públicos são: Manaus; Belém; Porto Velho; Macapá; e e  
• Santarém. O tráfego entre os municípios de Manaus, Porto Velho e Belém  
• responde por cerca de 70% da movimentação total de cargas hidroviárias na  
• Amazônia. Em Porto Velho, toda a movimentação de cargas é realizada na 

área  
• do porto público; já em Manaus e Belém, a movimentação está concentrada 

em  
• terminais privativos de propriedade das empresas armadoras, localizados  
• fora da área dos portos públicos. Por esse motivo, a movimentação dessas  
• cargas não aparece nas estatísticas oficiais dos portos, induzindo à  
• subestimação sobre o tráfego efetivo da região.  

 

Transportes na Amazônia  
 



 



UHE DE BELO MONTE 

Existe o Projeto da construção da Usina de Belo Monte, 
cujos estudos iniciaram em 1970. 
Objetivo: 
Aproveitar o grande fluxo de água do Rio Xingu. 
Este projeto gerou protestos de ambientalistas e índios 
nativos da região.  
Em 2010, aconteceu leilão pra definir a construtora 
responsável pela realização da obra: Consórcio Norte 
Energia. 
Vários impactos ambientais sociais e econômicos são 
alegados por ambientalistas e acadêmicos.  

 

 



 



Bacia do rio Paraguai 

 
 
- O principal rio desta Bacia é o Paraguai. 
- Grande parte desta bacia estende-se pela planície 
do Pantanal Mato-Grossense. 
- Os rios desta bacia são muito usados para a navegação. 
- O rio Paraguai drena a água de uma região de 
aproximadamente 1 milhão de quilômetros quadrados. 
 



Bacia do rio Paraná 
 
- Possui uma extensão de, aproximadamente, 800 mil quilômetros 
quadrados; 
- Localiza-se em grande parte na região sudeste e sul do Brasil (região 
de maior desenvolvimento econômico do país). 
- Seu principal rio é o Paraná que recebe as águas de diversos 
afluentes como, por exemplo, rio Tietê, Paranapanema e Grande. 
- Possui grande potencial gerador de energia elétrica. Nesta bacia 
encontram-se as usinas hidrelétricas de Itaipu (maior do Brasil) e Porto 
Primavera. 
- A hidrovia Tietê-Paraná é uma importante rota de navegação nesta 
bacia. 
- Além de abastecer com energia elétrica a maior região geoeconômica 
do país(Centro-Sul), a bacia do Paraná transformou-se com a 
implantação da hidrovia Tietê-Paraná na possível espinha dorsal do 
sistema transporte do Mercosul. 



Bacia do rio Parnaíba 
 
 
- Localiza-se na região nordeste, entre os estados do Ceará, 
Maranhão e Piauí. 
- Possui, aproximadamente, 340 mil quilômetros quadrados de 
extensão. 
- O principal rio é o Parnaíba que recebe as águas de diversos 
afluentes, sendo que os principais são: rios Gurguéia, Balsas, 
Uruçuí-Preto, Poti, Canindé e Longa. 
- A principal atividade econômica desenvolvida no rio Parnaíba é 
a piscicultura (criação de peixes). 
 



Bacia do Araguaia-Tocantins 
 
 
- Localiza-se nas regiões central e norte do Brasil, entre os 
estados de Tocantins, Goiás, Pará e Mato Grosso do Sul. 
- Os dois rios principais que fazem parte desta bacia são o 
Araguaia e o Tocantins.  
- O rio Tocantins possui bom potencial hidrelétrico, sendo que 
nele está instalada a usina de Tucuruí. 
 



Bacia do rio São Francisco 
 
 
- Localiza-se em grande parte em território do Nordeste, entre os estados da Bahia, 
Sergipe e Alagoas. Porém, o trecho inicial da bacia está localizado no norte de 
Minas Gerais. 
- Possui uma área de, aproximadamente, 650 mil quilômetros quadrados de 
extensão. 
- O rio São Francisco é muito importante para a irrigação de terras em seu percurso 
e também para a navegação. 
- Os principais afluentes do São Francisco são: rios Pardo, Ariranha, Grande e das 
Velhas.  
- IRRIGAÇÃO: Fruticultura (melancia, manga, uva, melão e umbu) e 
aspargos(grande parte no baixo-médio do Rio). 
- TRANSPORTE: Deslocamento de várias cargas, nos seus dois mil quilômetros 

navegáveis ( soja, trigo, milho, mamona, algodão, frutas, fertilizantes, minérios, 
cimento e máquinas agrícolas). 

- ENERGIA: Paulo Afonso, Xingó, Moxotó, Itaparica, Sobradinho(BA, PE, SE e AL) e 
Três Marias(esta última em MG). 
* O lago de Sobradinho é o maior lago artificial do país(3.972,3 Km²), que 
inundou as cidades de Pirão Arcado, Sentro Sé, Remanso e Casa Nova, 
deslocando 175 mil pessoas paras novas cidades construídas  pela CHESF: Novo 
Pirão Arcado, Nova Sentro Sé, Nova Remanso e Casa Nova 



 



DESVANTAGENS 

Perda do emprego: da população nas regiões desapropriadas e 
dos trabalhadores ao término das obras. Ao término da obra, a 
dispensa de trabalhadores podem ser focos de conflito. 
 
Modificação nos ecossistemas dos rios da região receptora: 
alterando a população de plantas e animais aquáticos. A criação 
de ambientes aquáticos distintos dos existentes, a alteração dos 
volumes de água nos rios receptores promoverá uma seleção 
das espécies. Peixes e outros organismos aquáticos são 
importantes na reconstrução da história biogeográfica das 
bacias hidrográficas. A alteração dos ecossistemas pode 
impactar no conhecimento da história da região. 

 



                     Vantagens 

 
Geração de Emprego: Geração de cinco mil empregos durante a construção da obra 
(quatro anos), sobretudo nas cidades onde serão implantados os canteiros de 
obras. Entretanto, ao término das obras, não haverá um impacto significativo em 
termos de geração de empregos. 
Aumento a renda e o comércio das regiões atingidas: Durante a obra, haverá 
grande incremento no comércio e renda nas cidades que abrigarão os canteiros de 
obra. A longo prazo, a elevação do emprego e renda virão da agricultura irrigada e 
da indústria que serão consequência da transposição. 
Abastecimento rural com água de boa qualidade: O projeto prevê a construção de 
chafarizes públicos em 400 localidades urbanas do sertão inseridas na região do 
projeto que não possuem sistema de abastecimento adequado. 
A qualidade da água: dos rios e açudes das regiões receptoras será beneficiada com 
as águas do São Francisco. 
- Abastecimento de até 12,4 milhões de pessoas das cidades, através de sistemas 
de abastecimento urbano já implantados, em implantação ou em planejamento 
pelas autoridades locais. 
- Aumento da água disponível e diminuição da perda devido aos reservatórios. 
 

Transposição do Rio São Francisco: 


