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RESUMO 
 

As espacialidades da economia informal na Amazônia possuem características 

singulares, no caso da calha do rio Solimões, sua grande participação na 

economia regional alimenta a dinâmica de toda a rede urbana. Nesse sentido, 

destaca-se os serviços de mototaxistas, atividade que sustenta toda a mobilidade 

intra-urbana das cidades do Amazonas e está inserida em um processo de 

interiorização do consumo de motocicletas estimulado pelo Pólo de Duas Rodas 

de Manaus, em uma fuga ao desemprego e, no caso de Tabatinga, em uma 

dinâmica peculiar de fronteira. No sentido de estudar esta atividade e suas 
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interações espaciais, realizou-se atividade de campo durante o mês de fevereiro 

de 2012, onde foi aplicado formulários com os mototaxistas de Tabatinga. Os 

dados obtidos possibilitaram confirmar a importância dessa atividade para as 

cidades amazônicas e suas características espaciais, identificar uma relação de 

interdependência da atividade com a cidade colombiana de Letícia impulsionado 

pelo comércio de fronteira além de uma precarização do trabalho.  

 

Palavras Chave: Tabatinga, Economia Informal, Mototaxistas, Cidades Médias no 

Amazonas, Geografia Econômica, Geografia Urbana. 

 
 
 
1 – INTRODUÇÃO 

 

Durante as últimas décadas a atividade de mototáxi tornou-se uma 

atividade fundamental como opção de mobilidade  nas cidades amazônicas que, 

aliadas ao complexo e tradicional sistema de cabotagem, estabelece toda a 

articulação intra e interurbana na Amazônia. O objetivo deste estudo é refletir 

sobre a dinâmica informal da atividade dos mototaxistas na cidade de Tabatinga, 

inserida como variável importante para a compreensão da complexidade dos 

estudos de áreas fronteiriças.   

A análise consiste na aplicação de formulários semiestruturados aplicados 

com 43 mototaxistas (10% da frota de mototaxistas oficial) sem identificação, 

contemplando questões fechadas e abertas no intuito de melhor captar a 

realidade dos trabalhadores, realizou também entrevistas livres, observação e 

registro fotográfico no intuito de realizar um estudo aprofundado sobre a realidade 

dos trabalhadores que exercem a atividade de mototaxistas, coletando 

informações para construir um perfil socioeconômico e, ao mesmo tempo, discutir 

a distribuição espacial da atividade como importante variável explicativa da 

dinâmica intraurbana das cidades medias do amazonas. 

 
 
 



 

 
 

2 - CIDADES MÉDIAS E REDE URBANA NO AMAZONAS 
 
A interação entre as cidades no Amazônia possuem singularidades 

quanto as suas funções na rede urbana e ,no intuito de identificar as cidades que 

desempenham funções especificas, pesquisas diversas tem sido realizadas na 

região5 Entretanto, a própria classificação das cidades em pequenas, médias e 

grandes constitui em geral, uma primeira classificação das aglomerações urbanas 

(COSTA, 2002). Neste caso, o primeiro desafio é estabelecer o que se entende 

por cidade média, em especial no Amazonas, que em geral é definida por seu 

porte populacional, ou por características funcionais ou ainda pelo papel que 

desempenham na rede urbana regional, nacional e internacional. Porém, o próprio 

conceito de cidades médias constitui uma questão de debate no âmbito 

acadêmico inexistindo portanto, uma definição única de cidade média, que 

pudesse ser utilizada indistintamente pelos sociólogos, economistas, arquitetos, 

geógrafos, demógrafos, embora dentro de cada escala seja possível o 

consenso(BRANCO, 2006; AMORIM FILHO & SERRA, 2001). Sendo assim, uma 

das tentativas de tipologia das cidades médias consiste na classificação em dois 

grandes grupos: um diz respeito a sua dimensão e o segundo relacionada com as 

políticas de ordenamento e de desenvolvimento, interligadas, portanto, à escala 

regional (COSTA, 2002). As primeiras políticas regionalizantes foram idealizadas 

após a segunda Guerra Mundial, baseadas nos pólos de desenvolvimento 

valorizando as cidades médias, neste caso a França foi pioneira com o VI Plano 

de Desenvolvimento Econômico e Social (1971-1975) que fazia referência a 

criação de uma política de cidades médias, neste caso, estabelecidas 

principalmente por critérios demográficos.  

No que tange ao tamanho populacional, a diversidade de valores 

propostos pelas várias organizações internacionais e os diversos estudos 

realizados em vários países, demonstra a insuficiência de um critério moldado 

                                                 
5 A saber:; TRINDADE JUNIOR & PEREIRA, 2007; OLIVEIRA & SCHOR,2010; TRINDADE 

JUNIOR, 2011; SCHOR & COSTA,  2011 e SCHOR & OLIVEIRA, 2011. 



 

exclusivamente nesta dimensão, um dos fatores que explica a dificuldade de 

encontrar um valor quantitativo que identifique uma cidade média é o fato de a 

dimensão populacional variar com a escala e o tempo de análise (COSTA, 2002. 

p.105 – 106). Uma definição de cidades médias, portanto, não se vincula apenas 

à classificação exclusiva ao porte populacional, relaciona-se também ao papel 

que desempenham na rede às suas funções na rede urbana regional, nacional e 

internacional (BRANCO, 2006, p.246 apud HOLANDA, 2011),  está vinculada  ao 

seu papel intra-municipal e na rede(s) urbana(s) da qual participa6. O fator 

demográfico continua   importante, porém não é considerado isoladamente, caso 

contrário, surgem problemas de definição tal qual acontece para o estado do 

Amazonas que, com a mudança metodológica efetivada pelo IBGE em 2000, 

deixou de ter cidades médias (SCHOR & COSTA, 2011). 

Quando considerado critério demográfico, entretanto, temos a ilusão de 

que  a dinâmica urbana no Amazonas tivesse retrocedido, tal fato deve-se as 

diversas leituras econômicas da Amazônia serem realizadas a um mercado 

externo, desconsiderando  internamente as suas interações e fluxos. Neste 

sentido, esse quadro por si só reafirma a necessidade de associar ao critério 

demográfico de definição das cidades a outros de ordem históricas, econômicas, 

sociais e de funcionalidade, na perspectiva de reduzir a possibilidade de análises 

errôneas e/ou equivocadas sobre o papel real que algumas cidades do Amazonas 

exercem. No intuito de identificar as cidades que desempenham funções 

especificas na rede, Oliveira & Schor (2011) propõem uma tipologia urbana de 

classificação das cidades da calha Solimões-Amazonas, partindo da delimitação 

de um conjunto de arranjos institucionais que pudessem ser analisados e 

comparados de forma agregada  que, a partir de sua análise espacial, identifique 

os fluxo e o fixos entre as cidades  traçando um perfil urbano e entendendo a 

interação delas na rede urbana. Assim, cidades médias no Amazonas (Figura 1) 

são classificadas em: cidades médias de responsabilidade territorial (Tabatinga e 

Tefé), de dinâmica econômica externa (Coari e Parintins) e cidades médias com 

                                                 

6 Segundo BRANCO (2006, p. 248) na nova hierarquia urbana, a posição da cidade depende mais de sua 

inserção nas redes globais do que do seu tamanho populacional. 



 

função intermediária (Manacapuru e Itacoatiara).  Nesse sentido, a região do alto 

solimões concentra cidades com importante função de responsabilidade territorial 

a exemplo de Benjamin Constant, Fonte Boa, Santo Antônio do Iça e Tabatinga, 

localizadas no Alto Solimões. Estas cidades possuem uma dinâmica 

peculiar,fortemente atrelada a uma dinâmica internacional e, devido a ausência de 

inversões diversas, apresenta grande participação de uma economia informal 

exercendo funções essenciais no cotidiano. 

Fonte: Oliveira & Schor, 2011 
Org. Ronam Gato 

 

 

3 – ECONOMIA INFORMAL E A DINÂMICA DE FRONTEIRA 

 

Desde a gênesis de um mercado de trabalho livre no Brasil, parcela 

considerável da população, não conseguiu se incorporar ao mercado de trabalho 

e, posteriormente, já inserida em uma economia industrializada, a 

regulamentação desse mercado deixou também de fora os trabalhadores rurais e 

muitas categorias de trabalhadores urbanos (COSTA, 2010). Entretanto, os 

 
Figura 1: Cidades médias do Amazonas                             



 

primeiros estudos sobre o setor informal da economia urbana surgem apenas em 

1970, entendido como relações econômicas que não incorporaram significativa 

parcela da população no padrão de emprego capitalista (formal), possibilitando o 

aparecimento de outras estratégias de sobrevivência – consolidando-se em uma 

fuga ao desemprego, atribuído como um fenômeno típico de países  chamados 

“subdesenvolvidos”. Nesse sentido, os termos “formal” e “informal” aparecem em 

substituição à dicotomia entre “setor tradicional” e “setor moderno”, uma vez que o 

setor informal é entendido como fenômeno moderno e resultado do processo de 

urbanização (KREIN & WEISHAUPT, 2010).   

Hoje existem divergências conceituais a respeito do que seja a Economia 

do setor informal. Um deles, o critério legalista, identifica o setor como um 

conjunto de atividades produtivas realizadas fora da lei ou um conjunto de 

atividades econômicas não-registradas, não-declaradas ao Estado,  porém 

socialmente aceitas como lícitas. O outro critério é o da forma de organização do 

modo de  produção,  o setor informal como o conjunto de unidades de produção 

capitalistas não convencionais. Nelas, existe uma pouca ou nenhuma distinção 

entre trabalho e propriedade dos meios de produção, o trabalho assalariado não 

constitui a base do funcionamento dessas unidades. As unidades produtivas 

informais não são plenamente capitalistas também porque a taxa de lucro não é a 

prioridade de seu funcionamento e sim o faturamento total de seu dono com o fim 

de subsistência da família (POMPLONA, 2004)7. Levando em conta o último 

critério, a economia do setor informal na Amazônia possui  singularidade em suas 

espacialidades: abarca os mais diversos setores e, muitas vezes, inserida de 

forma a se tornar essencial a toda uma dinâmica urbana local e regional integrada 

e  subordinada aos rios e as suas sazonalidades, expressando-se, a exemplo,  

nos fluxos de abastecimento e comercialização de produtos alimentícios, 

                                                 
7 Como resultado do crescimento no período do número de trabalhadores nas ruas dos grandes 

centros urbanos vendendo de tudo: roupas, alimentos, produtos importados chineses, uma 
atividade acompanhada por uma economia, também subterrânea, composta de redes de 
pequenas e médias firmas clandestinas que intermediam trabalho barato, muitas vezes em 
condições quase escravas, para firmas capitalistas de grande porte. o crescimento do número 
de antigas atividades jamais reconhecidas como trabalho regular ou regulamentado: 
guardadores de carro nas ruas, catadores de lixo, outdoors humanos ambulantes, 
carregadores de feira, trabalhadores domésticos casuais, entre outros (COSTA, 2010 p.172) 



 

abastecimento energético e nos transportes.  

As origens de atividades econômicas informais na região amazônica 

remontam o seculo XVIII e consolidando-se no XIX com a presença do Regatão8, 

exercendo  comercio e credito predominantemente informal aos pequenos 

produtores de borracha, ajustando-se as suas necessidades e adaptando-se as 

contingencias do meio natural, estendendo suas atividades para toda a Amazônia 

(TEIXEIRA, 2009). Contemplando a temática de transporte na Amazônia, estudos 

recentes elaborados pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas das Cidade na 

Amazônia Brasileira – NEPECAB, foi possível  visualizar uma clara articulação e 

dependência do transporte interurbano fluvial com a sazonalidade do Rio 

Solimões (MORAES & SCHOR, 2010).  Nesse sentido, a organização dos fluxos 

de transportes inter-municipais, tanto de cargas quanto de passageiros, é informal 

no sentido de que a informação sobre horários e embarcações é praticamente 

inexistente na capitania dos portos em Manaus e as relações de trabalho que 

configuram estes sistemas também são informais. Obter informações sobre 

viagens intermunicipais em Manaus, principalmente entre as pequenas cidades, é 

de extrema dificuldade.  Nesse sentido, o transporte hidroviário torna-se a regra, o 

modal que dinamiza toda a economia da Amazônia dos grandes rios. 

No caso do transporte terrestre, mais especificamente o de duas rodas – 

inicialmente com as bicicletas e posteriormente com as motocicletas, ganha 

importância em escala intra-urbana suprindo a ausência do transporte público 

convencional. Na região da tríplice fronteira a importância das atividades informais 

e sua expressão espacial são ainda mais fortes, possuindo uma dinâmica 

internacional, expondo a complexidade da temática fronteira na Amazônia, a falta 

de alternativas econômicas da população e, não raramente, a ausência do 

Estado. A exemplo, a única forma de abastecimento de combustível em  Benjamin 

Constant  dá-se pela venda de gasolina contrabandeada do Peru e Colômbia e a 

                                                 
8 Comerciante em embarcação precária que possui uma rede arborescente de fregueses cujas 

embarcações cada vez menores penetram os altos rios em busca de clientes e ofertando toda 
sorte de gêneros requisitados pela população do interior amazônico e tendo sua origem pela 
necessidade da expansão do comercio e do credito mercantil, sendo responsável por sua 
disseminação aos lugares mais longínquos da Amazônia (LIMA & POZZOBON, 2005; 
TEIXEIRA, 2009) 



 

importância para a segurança alimentar do comercio de produtos peruanos em 

Tabatinga (Figura 2). 

 
 
 

 
Figura 2 – Comercio informal na faixa de fronteira da  Amazônia 
(A) banca de gasolina em Benjamin Constant como única fonte de abastecimento; (B) a feira de 
alimentos in natura em Tabatinga é dinamizada pelos trabalhadores informais peruanos, ofertando 
produtos de qualidade a baixo custo 
FONTE: Acervo NEPECAB 
Autor: Moisés Augusto 
 
 
 
 
4 - MOTOTAXISMO: UMA CARACTERÍSTICA INTRAURBANA DAS CIDADES 
NO AMAZONAS 

 

Diferente do que ocorre na capital do estado, onde o serviço informal de 

transporte surge, dente vários fatores, a partir da fragilidade do serviço público de 

transporte (NASCIMENTO, 2011), nas cidades do interior o serviço surge devido a 

sua total ausência, a forte políticas de marketing das montadoras do Pólo 

Industrial de Manaus – PIM ao ponto de criar uma cultura da motocicleta e, 

principalmente, como uma alternativa ao desemprego (PINTO, 2011).  

A escolha pela motocicleta, sustentada pela oferta de crédito,  é altamente 

condicionada pela falta de alternativas. A inexistência dos meios públicos de 

transporte na maioria das cidades na Amazônia colocou a motocicleta em uma 

A B 



 

posição singular e, em alguns casos, como o único meio de transporte capaz de 

garantir circulação satisfatória, em comparação a outros meios de transporte 

(FILHO, 2007). Nas cidades do interior do Amazonas, a motocicleta é utilizada de 

forma popularizada, como meio de trabalho, lazer e transporte. É no interior que a 

necessidade pelos serviços de mototáxi e pequenas entregas a torna uma 

mercadoria singular, onde a presença de outras alternativas, tal como bicicletas e 

ciclovias, é baixíssima nas diversas cidades analisadas, inexistindo incentivo ao 

transporte urbano não-motorizado nestas cidades, fortalecendo a importância do 

serviço de mototáxi como alternativa a mobilidade urbana no Amazonas. 

Apesar da dispersão espacial do serviço ao longo de toda a calha, o 

mesmo não possui características homogêneas tendo cada cidade suas 

peculiaridades em padronização, organização social, preços praticados, tamanho 

da frota, conflitos internos e políticos  etc. Sua gênesis, entretanto, é comum: o 

desemprego. As particularidades quanto a precariedade e do trabalho são 

diversas e, em cada cidade, apresenta um perfil único que merece ser 

contemplado em um estudo mais aprofundando. Nesse sentido, foi estruturado 

um formulário-base no intuito de captar  o máximo de informações dos 

mototaxistas no intuito de construir um perfil destes trabalhadores. 



 

Figura 4: Distribuição espacial dos serviços de moto-táxi e associações na calha dos rios Solimões 
e Amazonas, 2006. 
Fonte: Acervo NEPECAB 

 

De uma maneira geral podemos destacar algumas cidades: Parintins com 

um bom nível de organização do serviço, serve de exemplo para a implantação e 

aperfeiçoamento para muitas cidades no estado; A sazonalidade dos rios que 

afeta a população de Uarini, que isolada durante a seca, é submetida a preços 

abusivos para seu deslocamento da sede até o porto temporário durante a seca; 

Benjamin Constant com a mobilização das mototaxistas femininas para vencer os 

preconceitos e entrar neste mercado de trabalho; Itacoatiara com sua grande frota 

relativa de mototaxistas (e motocicletas) que afeta o próprio faturamento dos 

mesmos e o dinamismo do funcionalismo público e do centro comercial de Tefé 

articulando uma grande oferta do serviço (Figura 3). 



 

 

Figura 3 – Atuação dos mototaxistas ao longo de todo calha Solimões – Amazonas. 
(A) Cansadas de ser excluídas das associações de mototaxistas devido ao gênero, mulheres 
fundaram associação exclusiva em Benjamin Constant; (B) Mototaxista em Alvarães durante a 
cheia histórica dos rios em 2011; (C) mototaxistas apresentando alto nível de organização e 
profissionalismo em Parintins.; (D) ponto de mototaxistas em horário comercial no centro de Tefé  
FONTE: Acervo NEPECAB 
Autor: Moisés Augusto 
 
 
 
4 – PERFIL E DINÂMICA DOS MOTOTAXISTAS NA TRÍPLICE FRONTEIRA 
 

A análise dos resultados obtidos constatou-se que o serviço de mototaxista 

é uma atividade com participação quase que igualitária entre gêneros e a área e 

concentração das atividades possui variação ao longo do dia de acordo com as 

atividades da população: A feira municipal, a fronteira com a cidade de Letícia 

onde realizam grande parte do seu faturamento transportando brasileiros para 

A 
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fazer compras no lado Colombiano e em frente de escolas e bares à noite. A 

concorrência existe dos dois lados da fronteira, onde é  efetivo o controle para 

atuação dos mototaxistas trajando colete no lado colombiano e, da mesma 

maneira, mototaxistas colombianos não podem embarcar clientes no lado 

brasileiro. Com a aplicação de um formulário-base foi possível obter mais 

informações sobre estes trabalhadores informais da fronteira: O grau de 

escolaridade predominante é o ensino médio completo com 46% da amostra, 

seguido do fundamental incompleto com 22%. A faixa etária predominante é de 

vinte e três aos vinte e oito anos com 28% e todos os entrevistados encontravam-

se em idade economicamente ativa,  32% deles estão  trabalhando na profissão 

de três a seis anos e 58 %  exercem a atividade como única fonte de renda 

(Figura 4). 
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Figura 4 – Perfil dos mototaxistas de Tabatinga. 
(A) Escolaridade; (B) composição pro faixa etária; (C) tempo em meses  atuando como mototaxista 
na cidade; (D) possui outra atividade remunerada   
FONTE: Pesquisa de Campo 
 

Uma outra característica contempla o veiculo utilizado e as dificuldades do 

controle do estado em área de fronteira. Nenhum dos mototaxistas entrevistados 

possui CNH - talvez por inexistir Departamento de Trânsito na cidade  -  e a 

origem das motocicletas é da mais diversa: modelos brasileiros, colombianos e 

peruanos. Nesse ponto destaca-se alguns relatos da pressão exercida pelas 

grandes montadoras de Manaus para proibir o uso de motocicletas colombianas 

na cidade. As motocicletas de origem colombiana custam menos da metade do 

preço das motocicletas nacionais, disponibilizando garantia e assistência técnica 

também a baixo custo em uma apenas algumas quadras – no lado Colombiano. 

 A pressão  das montadoras não surtiu efeito a longo prazo e hoje, devido 

D C 



 

a intervenção politica, os mototaxistas podem atuar com suas motocicletas 

importadas normalmente. Outro fator  importante na escolha pelas motocicleta é 

possibilidade de adquirir pecas na Colômbia pois, aliada a utilização do 

combustível também estrangeiro, reduz consideravelmente os custos de 

manutenção e abastecimento dos seus veículos, neste caso concorrência 

também existe com outros veículos à exemplo do “tuc – tuc”, triciclo que realiza 

serviço de táxi em Letícia e atua ocasionalmente em Tabatinga. Constatou-se 

também a presença de mototaxistas “ilegais” - chamados assim por exercer a 

atividade sem vinculo com o sindicato, o que gera pequenos atritos entre os 

associados. 

 

 

 
Figura 5 –  mototaxistas de Tabatinga. 
(A) mototaxistas brasileiros atuando em Tabatinga com motocicletas colombianas; (B) Presença do 
Tuc-Tuc em Tabatinga. 
FONTE: Acervo NEPECAB 
Autor: Moisés Augusto 
 

 
 A interação com a cidade e Letícia entretanto, não limita-se ao 

fornecimento de veículos e pecas: A atividade comercial na cidade vizinha é 

considerado um grande atrativo, funcionando como dinamizador das atividades 

dos mototaxistas que, concentram-se na fronteira na procura por clientes, tanto do 

lado brasileiro como no colombiano. O dinamismo econômico da fronteira reflete 

A B 



 

no faturamento destes trabalhadores onde, a maioria recebe faturamento e 

faturamento/hora acima do salario minimo oficial vigente na época9. O desvio da 

média, entretanto é alto,  o que evidencia grande heterogeneidade nos dados 

(Tabela 1). Quando consideramos a quantidade de dependente na residencia que 

atinge 39% entre 5 e 7 dependentes e 21% acima de 8. O financiamento do 

veiculo presente em 69% dos mototaxistas entrevistados e a estimativa horas 

trabalhadas com média de 9,85 horas diárias, evidenciando a sobrecarga de 

trabalho para manter o faturamento. Apesar de o faturamento médio ser superior 

ao salário mínimo oficial estabelecido no Brasil, faz necessária a ponderação com 

seus custos operacionais e o financiamento do veículo, o que pode levar a um 

faturamento real substancialmente inferior, a situação entretanto é mas amena em 

termos de vulnerabilidade social em comparação a estudos anteriores sobre 

mototaxistas, tendo como possível motivo o baixo custo de produtos como 

combustível e peças e o próprio dinamismo comercial, característico da região da 

tríplice fronteira da Amazônia, que alimenta um fluxo constante de clientes. 

 

 
Tabela 1 – Análise do Faturamento  
FONTE: Pesquisa de Campo 
 
 

 
4 – CONSIDERAÇÕES NÃO CONCLUSIVAS 
 
 

Foi confirmada a importância do mototaxismo, não somente como 

importante variável intraurbana, mas como uma variável explicativa da dinâmica 

de fronteira e da rede urbana na amazônia, caracterizando-se como um serviço 

urbano essencial do circuito da economia informal. Faz-se pertinente a realização 

de estudos comparativos  para traçar o perfil desse trabalhadores ao longo da 

calha do rio Amazonas no intuito de verificar as suas características e 

                                                 
9 DECRETO Nº 7.655 DE 23.12.2011 disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-

2014/2011/Decreto/D7655.htm> 

p. na família FAT./HORA Dependentes

MEDIA 1042,593 9,8518518519 5,6851851852 R$ 3,74 217,4275030525 3,058201058

DESVIO 529,6597 2,5964955149 2,6551770298 R$ 1,90 140,7972256228 1,253478168

Fat. H de Trab. Dia Fat. per capta familiar



 

vulnerabilidades que, podemos lançar como hipótese, estão relacionadas as 

funções especificas de  cada nó da rede urbana. 
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