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O presente trabalho responde ao Projeto 
Interdisciplinar do Curso de Política, 
Estratégia e Alta Administração do 
Exército (CPEAEx). Tendo como área de 
interesse o desenvolvimento nacional e 
considerando que a Amazônia Legal 
carece de estratégias para fazer evoluir a 
estrutura econômica regional de uma base 
extrativista e dependente de 
incentivos federais para sua 
autonomia econômica 
sustentável, o tema no 
quadro em destaque ao lado 
foi definido pelo Estado-
Maior do Exército para o 
ano de 2014. 

Como condicionante do 
trabalho, foi determinado o 
horizonte temporal de 2030 
para a implementação das 
estratégias propostas, as 
quais buscaram atender às 
necessidades da defesa 
nacional. 

Para a solução do problema, os alunos 
foram divididos em cinco grupos de 
trabalho (GT), ficando cada um deles 
responsável por um comitê temático 
específico: 

GT ALPHA: Transportes 
GT BRAVO: Energia 
GT CHARLIE: Telecomunicações 
GT DELTA: Saneamento 
GT ECHO: Integração e Cooperação Regional 

Um grupo integrador (GT FOXTROT), 
composto pelos chefes dos Grupos de 

Trabalho citados, integrou as 
soluções propostas em um 
documento único. 

O trabalho teve o cunho 
qualitativo e foi desenvolvido 
com base em: 

-pesquisa descritiva biblio-
gráfica e documental; e 

- consultas a especialistas de 
diversos órgãos públicos e 
privados. 

Para cada área temática, após 
uma breve descrição da 
situação atual e da 
identificação dos desafios a 

serem vencidos, foram levantadas 
estratégias, ações estratégicas e 
atividades propostas possíveis de serem 
implementadas dentro do horizonte 
temporal imposto. 

 
Visando facilitar o 

cumprimento da missão 
constitucional das 
Forças Armadas, 

contribuindo para a 
consolidação da 

integração nacional e a 
implantação do Projeto 
Estratégico Estruturante 
“Amazônia Protegida”, 

propor um Plano de 
Desenvolvimento 
Socioeconômico 

Sustentável para a 
Amazônia Legal. 
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A pesquisa revelou um extensa variedade 
de planos, projetos e iniciativas 
previamente elaborados, muitos em vigor, 
desenvolvidos por especialistas nas 
diversas áreas em estudo. As 
condicionantes deste trabalho escolar, 
neste contexto, recomendaram que as 

medidas propostas ficassem concentradas 
naquelas que, de alguma maneira, já 
foram estudadas anteriormente.  

Por fim, buscou-se mostrar os reflexos da 
implementação das diversas ações 
estratégicas para a defesa nacional. 

  

Encontro das águas dos Rios Negro e Solimões (AM) 
FONTE: http://www.visitamazonas.am.gov.br/ 
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A Amazônia Legal é uma imensa 

faixa territorial situada na porção norte do 

território nacional, atingindo nove estados 

da Federação. Com base em índices 

estruturais e conjunturais, o governo 

brasileiro reuniu regiões de idênticos 

problemas econômicos, políticos e sociais, 

com o intuito de melhor planejar o 

desenvolvimento socioeconômico da 

região, instituindo, assim, o conceito de 

Amazônia Legal. Essa imensa área, ainda 

dissociada do território nacional, 

apresenta índices sociais, demográficos e 

sanitários que merecem atenção do 

Governo brasileiro, a fim de reduzir 

desigualdades, nivelando-a com as demais 

regiões.  

A Amazônia Legal corresponde à 

totalidade dos estados do Acre, Amapá, 

Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e 

Tocantins e parte dos estados do Mato 

Grosso e Maranhão, perfazendo uma 

superfície de aproximadamente 

5.016.136,3 km2, que correspondem a 

cerca de 59% do território brasileiro, com 

uma população de 24 milhões de pessoas, 

segundo o Censo 2010.  

A região abriga todo o bioma 

Amazônia, o mais extenso dos biomas 

brasileiros, que corresponde a 1/3 das 

florestas tropicais úmidas do planeta, 

detém a mais elevada biodiversidade, o 

maior banco genético e 1/5 da 

disponibilidade mundial de água potável. 

Apresenta imenso potencial genético com 

princípios ativos de inestimável interesse 

econômico e social e oferta de produtos 

florestais com alto valor no mercado.  

São por demais conhecidas as 

dificuldades de se incorporar a Amazônia à 

dinâmica de desenvolvimento nacional, 

ora por culpa do modelo estabelecido, ora 

pela falta de tecnologia e capital ou, ainda, 

pela opção político-territorial equivocada. 
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A Amazônia Legal é uma imensa faixa 

territorial situada na porção norte do 

território nacional, atingindo nove estados 

da Federação. Com base em índices 

estruturais e conjunturais, o Governo 

brasileiro, reuniu áreas de idênticos 

problemas econômicos, políticos e sociais, 

com o intuito de melhor planejar o 

desenvolvimento socioeconômico, 

instituindo, assim, o conceito de Amazônia 

Legal. Essa imensa área, ainda dissociada 

do território nacional, apresenta índices 

sociais, econômicas, demográficos e 

sanitários que merecem atenção do 

Governo brasileiro, a fim de reduzir 

desigualdades, nivelando-a com as demais 

regiões.  

A Amazônia Legal corresponde à 

totalidade dos estados do Acre, Amapá, 

Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e 

Tocantins e parte dos estados do Mato 

Grosso e Maranhão, perfazendo uma 

superfície de aproximadamente 

5.016.136,3 km2, que correspondem a 

cerca de 59% do território brasileiro, com 

uma população de 24 milhões de pessoas, 

segundo o Censo 2010.  

A região abriga todo o bioma Amazônia, o 

mais extenso dos biomas brasileiros, que 

corresponde a 1/3 das florestas tropicais 

úmidas do planeta. Detém a mais elevada 

biodiversidade, o maior banco genético, 

1/5 da disponibilidade mundial de água 

potável e apresenta imenso potencial 

genético, com princípios ativos de 

inestimável interesse econômico e social e 

oferta de produtos florestais com alto 

valor no mercado. São por demais 

conhecidas as dificuldades de se 

incorporar a Amazônia à dinâmica de 

desenvolvimento nacional, ora por culpa 

do modelo estabelecido, ora pela falta de 

tecnologia e capital ou, ainda, pela opção 

político-territorial equivocada. 
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A compreensão de que o território 

amazônico é complexo e multifacetado, e 

de que a diversidade regional é antes de 

tudo uma oportunidade, nos remete à 

necessidade de compreendê-la melhor. A 

diversidade interna da Amazônia pode ser 

resumida em termos de três 

macrorregiões:  

1) Arco do Povoamento Adensado, que 

corresponde à borda meridional e 

oriental, do sudeste do Acre ao sul do 

Amapá, incluindo Rondônia, Mato Grosso, 

Tocantins e o sudeste e nordeste do Pará;  

2) Amazônia Central, que corresponde ao 

oeste e norte do Pará, ao norte do Amapá 

e ao vale do rio Madeira, no Amazonas; e 

3) Amazônia Ocidental, que consiste no 

restante do Amazonas acrescido de 

Roraima e do centro e oeste do Acre. 

Resumindo as diferenças entre as três 

macrorregiões propostas, observa-se que 

o Arco do Povoamento Adensado 

concentra a maior parte da produção 

agropecuária, do desmatamento e da 

população. Na Amazônia Ocidental estão 

concentrados os maciços florestais, as 

maiores unidades de conservação e as 

populações indígenas e tradicionais. A 

fronteira em vias de ocupação da 

Amazônia Central constitui-se em uma 

transição entre uma macrorregião e outra. 

Um dos principais desafios do 

planejamento do desenvolvimento 

regional sustentável, a fim de reduzir as 

desigualdades, é lidar com essa 

diversidade regional e local, nas diversas 

escalas e segundo múltiplos critérios. 

Tratar a Amazônia como uma grande 

região homogênea não é mais uma 

abordagem adequada. Algumas questões 

relativas ao planejamento regional podem 

ser tratadas em grandes agregados, mas 

outras, especialmente quando exigem a 

participação dos atores locais, demandam 

recortes específicos em espaços menores, 

buscando levar as ações governamentais a 

pequenas localidades, comunidades e 

tribos. 

De fato, o mais importante é levantar 

questões que atendam ao planejamento 

regional, com a participação ou não de 

atores locais, para atender pequenas 

localidades, comunidades e tribos, pois os 

grandes centros, onde vivem quase 70% 

da população amazônica, podem adotar as 

mesmas soluções utilizadas nos grandes 

centros de outras regiões. 

A fim de contribuir com o planejamento 

governamental para o desenvolvimento 

sustentável da Amazônia Legal, este 

trabalho levantou diversos vieses para 
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melhorar a execução dos 

empreendimentos nas áreas de 

telecomunicações, de transportes, de 

energia e de saneamento básico, bem 

como para integrar os países que 

compõem a chamada Pan-amazônia.  

O setor de telecomunicações, 

infraestrutura essencial para o 

desenvolvimento econômico e social de 

qualquer país, caracteriza-se pela sua 

transversalidade sobre os mais variados 

setores da economia. As características 

geográficas da região amazônica 

acarretam grandes dificuldades de 

operação dos sistemas de 

telecomunicações. As grandes distâncias, 

a baixa densidade populacional, o 

isolamento de várias comunidades e a 

carência de infraestrutura de transportes 

e de energia elétrica são os principais 

fatores que impactam diretamente o setor 

de telecomunicações. Ressalta-se que, 

apesar dos avanços verificados no setor 

das telecomunicações, a Amazônia 

brasileira permanece com elevada 

inacessibilidade aos serviços, 

especialmente fora dos distritos-sedes dos 

municípios da região. 

O setor de energia da Amazônia Legal tem 

como base dois sistemas energéticos 

distintos, um que contempla a geração de 

energia do Sistema Interligado Nacional e 

o outro que contempla a geração de 

energia em Sistemas Isolados, também 

conhecidos como sistemas alternativos de 

geração de energia elétrica. Neste último, 

estão incluídas as pequenas centrais 

hidrelétricas e as demais fontes, tais como 

carvão mineral e coque, lenha, carvão 

vegetal e outros.  

A disponibilização de energia elétrica em 

níveis adequados na região amazônica é 

primordial para proporcionar melhores 

condições para o desenvolvimento 

industrial, bem como para a melhoria da 

qualidade de vida da população local. 

O setor de transportes na Amazônia 

brasileira, não obstante a grande 

expansão ocorrida nas últimas décadas, 

ainda se apresenta aquém do 

atendimento das demandas locais, com 

baixo grau de eficiência e operação em 

condições bastante precárias.  

Infere-se, nesse contexto, que o sistema 

de transporte é essencial para interiorizar 

e viabilizar o desenvolvimento dessa 

região. Por tal fato, implementar projetos 

que melhorem o trânsito e o escoamento 

da produção irá elevar a produtividade e a 

competitividade, e consequentemente o 

desenvolvimento sustentável desta região. 
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O Plano Nacional de Saneamento Básico, 

lançado pelo Governo Federal em 

dezembro de 2013, define saneamento 

como sendo as medidas necessárias à 

fornecer água tratada à população, 

promover um adequado tratamento do 

esgoto residencial e empresarial e tratar 

adequadamente todos os resíduos sólidos. 

A Organização Mundial de Saúde estima 

que 6% de todas as doenças no mundo 

são causadas por consumo de água não 

tratada e pela falta de coleta de esgoto, e 

que a falta de água limpa mata 1,8 milhão 

de crianças com menos de 5 anos de 

idade, anualmente, o que representa uma 

morte a cada 20 segundos.  

Mas para que o desenvolvimento pleno da 

Amazônia Legal brasileira possa ser 

alcançado é imprescindível buscar ampla 

integração com as demais regiões do 

Brasil e com os países amazônicos 

vizinhos. A comunhão de objetivos 

políticos, econômicos e militares, a 

integração física dos sistemas de 

transporte, o compartilhamento de 

recursos energéticos a interligação dos 

sistemas de telecomunicações e a troca de 

soluções de saneamento básico serão 

decisivos para a melhoria da qualidade de 

vida da população regional, com claro 

benefício para a defesa nacional.  

Em síntese, verifica-se que a Amazônia 

Legal carece de estratégias para fazer 

evoluir a atual estrutura econômica 

regional, hoje extrativista e dependente 

de incentivos federais, tornando-a 

autônoma e economicamente sustentável. 

Assim sendo, esse trabalho buscará 

alinhar estratégias e ações estratégicas 

cuja implementação por diversas 

instâncias do Governo Federal, com 

participação direta ou indireta das Forças 

Armadas, ou mesmo sem o envolvimento 

dessas, contribuirão para a Defesa 

Nacional por meio do desenvolvimento 

econômico sustentável da Amazônia Legal.  
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4.1  SITUAÇÃO ATUAL 
 

Este estudo será realizado com base em 
dois sistemas energéticos distintos, o 
primeiro contempla a geração de energia 
do Sistema Interligado Nacional (SIN), o 
seguinte contempla a geração de energia 
em Sistemas Isolados. Neste último, 

estarão incluídas as Pequenas Centrais 
Hidrelétricas (PCH) e as demais fontes 
complementares, tais como carvão mineral 
e coque, lenha, carvão vegetal e outras, 
desde que não estejam interligadas ao SIN. 

 

 

4.1.1  Sistema Interligado Nacional 

 

O SIN é formado pelas empresas 
produtoras e/ou prestadoras de serviços de 
transmissão de energia elétrica das regiões 
Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e 
parte da região Norte. Sua extensão aliada 
com as características do território 
brasileiro o torna único, quando 
comparado aos demais sistemas existentes 
no planeta. É um sistema hidrotérmico de 
grande porte, com forte predominância de 
usinas hidrelétricas e com múltiplos 
proprietários, onde apenas 1,7% da energia 
requerida pelo País não faz parte do 
mesmo e caracterizam-se em pequenos 
sistemas isolados localizados 
principalmente na região amazônica. 

Segundo a empresa Transmissora Aliança 
de Energia Elétrica S.A. (Taesa), os ativos 
de transmissão que integram a Rede Básica 
do SIN possuem aproximadamente 100.000 
km de linhas de transmissão, e 
compreendem subestações e linhas de 
transmissão em tensões iguais ou 
superiores a 230 KV.  

A capacidade instalada da matriz de 
energia elétrica do Brasil alcançou, em 
março de 2013, 120.973 MW, potência 
61,17% maior do que os 74.800 mil MW 
instalados em dezembro de 2001. Este 
aumento é tão significativo que o SIN 
passou a exigir uma coordenação sistêmica 
para assegurar que a energia gerada pelos 
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2.800 empreendimentos em operação 
(Boletim Mensal de Monitoramento – 
março/2013 – Portal Brasil) chegue ao 
consumidor com segurança, além de 
garantir o suprimento de forma contínua, 
com qualidade e com preços acessíveis 
para todos (universalização do 
atendimento). 

Dentro deste aspecto, a figura a seguir 
retrata a situação geral do SIN, com a 
conclusão prevista para 2014, o que não 
ocorreu na sua totalidade até a presente 
data. 

 

FIGURA 4.1 - Situação Geral de implantação do SIN.  
Fonte: http://institucional.taesa.com.br/a-taesa/nosso-negocio/sistema-interligado-nacional-sin/ 

 

 

Em complemento ao que demonstra a 
figura 4.1, destaca-se que a cidade de 
Manaus/AM foi interligada ao SIN no dia 9 
de setembro de 2013, em caráter 
experimental. Segundo o Operador 
Nacional do Sistema Elétrico (ONS), além 
da capital do Amazonas, os municípios de 

Presidente Figueiredo, de Iranduba, de 
Manacapuru e de Rio Preto da Eva também 
estão conectados à rede básica de energia 
do país. 

As regiões de baixa densidade populacional 
existentes na região Amazônica 
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apresentam baixos índices de eletrificação 
em razão deste modelo, pois a implantação 
de rede elétrica para o atendimento de 
poucos consumidores é, geralmente, 
econômica e ambientalmente inviável 

(CENBIO, 2003ª apud VELÁZQUEZ, 2006). 
Atualmente, o planejamento de novas 
interligações ao SIN está em 
desenvolvimento, conforme se observa na 
figura a seguir. 

 

 

FIGURA 4.2 - Previsão de interconexão elétrica ao SIN.  
Fonte: FROTA E BAJAY (2004) 
 
 
 

A indisponibilidade de energia elétrica 
impede que o desenvolvimento de 
atividades produtivas, economicamente 
organizadas e potencialmente geradoras 
de emprego e renda sobreviva no interior 
da Amazônia, levando à pobreza, à 
exclusão social e à migração dos jovens em 
busca de estudo e trabalho nas regiões 
mais desenvolvidas. 

Esta indisponibilidade de energia elétrica 
tem reflexo direto nas condições de vida e 
no Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) desta região. O suprimento de 

energia elétrica para comunidades isoladas 
é, então, uma das formas de proporcionar 
melhorias nas condições de vida da 
população e inserção social, mediante a 
possibilidade de atrelar atividades 
produtivas à geração de energia (CENBIO, 
2003b apud VELÁZQUEZ, 2006). 

Conforme se pode observar na Tabela 1, a 
Região Norte possui uma capacidade 
instalada de energia elétrica – participante 
do SIN - de 16.935 MW, a qual representa 
14% do total instalado no país que é de 
120.973 MW. 
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TABELA 4.1  Capacidade Instalada no SIN de Energia Elétrica na Região Norte do Brasil, por 
unidade da federação em MW. (Ano de referência: 2012). 

País/Região/UF Capacidade Instalada em MW Participação % 

Brasil 120.973 100,0 

Região Norte 16.935 14,0 

Rondônia 962 5,7 

Acre 161 1,0 

Amazonas 3.864 22,8 

Roraima 225 1,3 

Pará 8.933 52,8 

Amapá 664 3,9 

Tocantins 2.125 12,5 
FONTE: Anuário Estatístico de Energia Elétrica 2013 (Brasil). Disponível em: <http://www.epe.gov.br/ 
AnuarioEstatisticodeEnergiaEletrica/Forms/Anurio.aspx> 
 
 

Portanto, a situação atual demonstrada, na 
tabela supramensionada, revela que ainda 
há muito que se fazer em termos de 
produção de energia para a Região Norte, 
visto que a produção existente atual 
representa 14% da disponibilidade do país 
e não proporciona o desenvolvimento atual 
das comunidades isoladas da região. 

Neste contexto, infere-se que a região 
carece de investimentos, face aos desafios 
do terceiro milêncio e ao grande potencial 
energético disponível na área. Ressalta-se, 

ainda, a ausência de uma coordenação das 
ações empreendidas por todos os estados 
da região, o que dificulta a coleta de dados 
mais precisos sobre a situação do potencial 
realmente instalado, principalmente nas 
comunidades isoladas. 

Em 2009, foi realizado um levantamento da 
capacidade instalada na região Norte do 
Brasil, e os dados divulgados representam 
as capacidades por unidade da federação 
em MW. Conforme se observa a seguir: 

 
 
TABELA 4.2  Capacidade Instalada em 31/12/2009 na região Norte do Brasil, por unidade da 

federação em MW. 

UF Hidráulica Térmica Total Instalado Importação Total Disponível 

Acre 0,0 31,8 31,8  31,8 

Amapá 78,0 210,5 288,5  288,5 

Amazonas 250,0 1.618,6 1.868,6  1.868,6 

Pará 0,0 143,3 143,3  143,3 

Rondônia 96,0 78,6 174,6  174,6 

Roraima 48,0 113,6 118,1 73,2(*) 191,3 

Mato Grosso 16,2 15,6 31,8  31,8 

TOTAL (MW) 445,0 2.211,7 2.656,7 73,2(*) 2.729,9 
(*) importação estimada de energia proveniente da Venezuela 

FONTE: Relatório do Plano de Operações de 2010/Eletrobrás. Disponível em: <www.eletrobras.com/elb/ 
services/.../FileDownload.EZTSvc.asp?>. 
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A importação de 73,2 MW da Venezuela, 
pelo estado de Roraima, demonstra a 
necessidade de investimentos no setor, 
uma vez que representou 38% da demanda 
daquele estado no ano de 2012.  

Outro empreendimento estratégico é a 
Usina Hidrelétrica de Ferreira Gomes no 
estado do Amapá. O cronograma oficial 
prevê o início da operação para 2015, o 
que contribuirá para a oferta de energia na 
região norte do País, além de proporcionar 

melhores condições para a implantação de 
empreendimentos civis e militares. Com a 
ativação da UHE de Ferreira Gomes, o 
estado do Amapá terá mais oferta de 
energia elétrica de fonte renovável e não 
poluente. O empreendimento gerou mais 
de 2 mil empregos diretos e outros 6 mil 
indiretos, especialmente em setores como 
serviços de comércio e gêneros 
alimentícios, material de uso na construção 
civil e de programas ambientais. 

 
 

 

FIGURA 4.3 - Localização da Usina Hidrelétrica de Ferreira Gomes/AP.  
FONTE: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Ferreira_Gomes>. Acesso em: 2 de julho de 2014. 

 

 
 
Atualmente, existem inúmeros projetos de 
geração e transmissão de energia elétrica. 
Dentre estes, destacam-se os projetos 
incluídos no Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC), onde os estágios atuais 

dos projetos se classifcam em: ação 
concluída; em obra; em licitação e ação 
preparatória, conforme demonstrado nas 
figuras a seguir: 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Amapa_Municip_FerreiraGomes.jpg
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FIGURA 4..4  PAC Energia Elétrica – Geração (UHE).  
FONTE: Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos/MPOG. Palestra proferida no CPEAEX/2014, em 
1º de julho de 2014. 

 

 

FIGURA 4.5 - PAC Energia Elétrica – Transmissão (Grandes Interligações).  
FONTE: Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos/MPOG. Palestra proferida no CPEAEX/2014, em 
1º de julho de 2014.  
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4.1.2 Sistemas Isolados 
 

Os sistemas isolados brasileiros são 
responsáveis pelo fornecimento de energia 
a consumidores localizados nos Estados do 
Acre, do Amazonas, do Pará, de Rondônia, 
de Roraima, do Amapá e do Mato Grosso, 
bem como na ilha de Fernando de 
Noronha. A geração nesses sistemas é 
predominantemente térmica, a base de 
óleo e caracteriza-se pelo elevado número 
de pequenas unidades geradoras e pela 
grande dificuldade de logística de 
abastecimento.   

No tocante aos sistemas isolados de 
geração de energia elétrica, segundo o 
Sumário para Tomadores de Decisão – 
BR/2012, “o Brasil dispõe de recursos 
significativos para a exploração das fontes 
eólica, biomassa, PCHs e solar fotovoltaica, 
incluindo grandes reservas de silício, 
matéria prima indispensável para a 
produção de energia solar”. Porém, apesar 
do grande potencial de geração de 
eletricidade por fontes alternativas, no 
Brasil, a implementação comercial dessas 
tecnologias enfrentam barreiras de 
mercado, visto que o parque industrial 
brasileiro atual não domina grande parte 
dessas tecnologias, o que dificulta a sua 
produção em grande escala e, 
principalmente, não garante uma logística 
satisfatória para a manutenção dos 
sistemas a serem instalados. 

Segundo consta no Banco de Informações 
de Geração da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), em abril de 2011 o Brasil 
contava com 2.400 empreendimentos de 
geração de energia elétrica em operação, 
dos quais 777 utilizam fontes renováveis 
alternativas, sendo 398 pequenas centrais 
hidrelétricas, 51 centrais eólicas e 328 

centrais de biomassa que utilizam bagaço 
de cana. Juntas elas podem produzir 12,3 
milhões de KW ou 9,03% do total 
outorgado no país. Outros 70 
empreendimentos que utilizam fontes 
alternativas foram outorgados, sendo 18 
para centrais eólicas e 52 para pequenas 
centrais hidrelétricas, que juntos podem vir 
a gerar quase 1,2 milhões de KW. A 
capacidade instalada e outorgada, no 
entanto, ainda não exploram todo o 
potencial de geração de eletricidade das 
fontes alternativas. 

No Anuário Estatístico de Energia Elétrica 
de 2012, o Brasil aparece como o 9º maior 
produtor de energia elétrica do mundo. 
Internacionalmente, apesar da 
manutenção da prevalência da utilização 
de termelétricas convencionais, houve um 
aumento da utilização de fontes 
complementares de energia elétrica 
(eólica, solar, geotérmica e biomassa) da 
ordem de 2,4%, visto que em 1980 o 
aumento foi da ordem de 0,4% e em 2010 
foi de 2,8%, com predominância para a 
fonte eólica (1,7%) e para a fonte de 
biomassa (1,5%). 

As comunidades isoladas existentes nas 
regiões Norte e Nordeste do país são 
aquelas onde se concentram a maior parte 
das comunidades brasileiras sem acesso à 
rede de distribuição de energia elétrica 
(SIN), modelo de fornecimento de 
eletricidade do Brasil, baseado na geração 
de grandes blocos de energia conectados à 
rede de distribuição. (Centro Nacional de 
Referência em Biomassa - CENBIO, 2001). 

A capacidade instalada de fontes 
complementares por região no mundo 
apresenta um crescimento da ordem de 
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25% ao ano, com destaque para o 
continente asiático, o que não foi suficiente 
para ultrapassar a Europa na geração total. 
Neste contexto, em 2010, o Brasil era o    
maior produ or de energia por in ermédio 

de  on es complemen ares, u ili ando 
apenas  iomassa  len a,  agaço de cana e 
li   ia , além da e lica.  omo e emplos, 
retratam-se, a seguir, os mapas eólicos e 
solares do país: 

 

FIGURA 4.6 - Mapa Eólico. Fonte: Atlas do Potencial Eólico Brasileiro, 2001.  
FONTE: http://www.osetoreletrico.com.br 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 4.7 - Mapa Radiação solar global diária - 
média anual típica.  
FONTE: Atlas solamétrico do Brasil. Disponível 
em:  http://www.aneel.gov.br 

  

Escala de Grandezas: 
Quilowatt-hora (kWh) equivale a 1.000 Wh ou 3,6×106 joules. 
Megawatt-hora (MWh) equivale a 1.000.000 Wh ou 3,6×109 joules 
Gigawatt-hora (GWh) equivale a 109 Wh ou 3,6×1012 joules. 
Terawatt-hora (TWh) equivale a 1012 Wh ou 3,6×1015 joules. 

 

. 
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Na figura a seguir mostra-se a previsão de 
implantação de fontes de produção de 
energia elétrica, onde se percebe que a 
Amazônia Legal também está sendo 
contemplada.  

O Brasil possui um perfil energético com 
potencial técnico promissor na adoção de 

estratégias específicas para a utilização de 
fontes renováveis não tradicionais. 
Notadamente, as pequenas centrais 
hidrelétricas (PCH) podem ser implantadas 
na região amazônica devido às 
características da sua hidrografia e do seu 
relevo. 

 

 
Figura 4.8 - Previsão de implantação.  
FONTE: Plano de Amazônia Sustentável (PAS) (BRASIL, 2008).  
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Figura 4.9 - Pelotões de Fronteira localizados na Região do Alto Rio Negro 
FONTE: Adaptado de www.ecoamazonia.org.br 

 

Sabe-se que existe um projeto básico inicial 
da PCH de São Gabriel da Cachoeira, 
elaborado pela Companhia Energética do 
Amazonas (CEAM), no início dos anos 90, e 
que se encontra parado em virtude da 
indisponibilidade de recursos do Governo 
do Estado do Amazonas. Porém, pelo 
interesse da Secretaria de Assuntos 
Estratégicos da Presidência da República e 
do Comando da Aeronáutica em resolver o 
assunto, a CEAM cedeu o aludido projeto a 
fim de que a Comissão de Coordenação do 
Sistema de Vigilância da Amazônia 
(CCSIVAM) e a Comissão de Implantação do 
Sistema de Controle do Espaço Aéreo 
(CISCEA) pudessem implantar o 
empreendimento. 

A implantação da PCH não foi concluída e o 
Comando da Aeronáutica, em 2013, em ato 
conjunto com a ELETROBRÁS, apresentou à 
ANEEL, proposta de transferência de 

outorga para exploração de potencial 
hidrelétrico, de modo que possam ser 
aproveitados os estudos realizados 
anteriormente.  

A Procuradoria-Geral da ANEEL opinou pela 
possibilidade jurídica de transferência da 
autorização da PCH São Gabriel da 
Cachoeira para a ELETRONORTE na 
condição de produtor independente de 
energia elétrica. Atualmente, aguarda-se a 
decisão da Secretaria do Patrimônio da 
União do Ministério de Planejamento, 
Orçamento e Gestão para que se retorne a 
construção da PCH em questão. 

Quanto ao aproveitamento das fontes de 
energias complemen ares – a  ioenergia 
 e anol e  iodiesel , a energia e lica e a 
energia solar, regis ra-se pouco a anço em 
sua e ploração na região ama  nica. 

2ª Bda Inf Sl 
São Gabriel da Cachoeira 
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4.2 DESAFIOS  

 
  conclusão do  oneamen o ecol gico-
econ mico       das su -regiões a serem 
beneficiadas por sistemas isolados, 
configura-se como um importante 
instrumento para o planejamento, visto 
que serão identificadas e indicadas as áreas 
com potencial para desenvolver culturas 
voltadas para a produção de energia. A 
conclusão do zoneamento permitirá um 
melhor planejamento para a aplicação dos 
recursos do Projeto Calha Norte (PCN) e do 
Programa de Incentivo às Fontes 
Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa).  

Destaca-se que o Proinfa prevê a 
implantação de 144 usinas, totalizando 
3.299,40 MW de capacidade instalada, 
sendo 1.191,24 MW provenientes de 63 
PCHs, 1.422,92 MW de 54 usinas eólicas, e 
685,24 MW de 27 usinas a base de 
biomassa. Toda essa energia tem garantia 
de contratação por 20 anos pela empresa 
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 
(Eletrobrás), servindo de estímulo à 
expansão desses tipos de usinas. Para o 
Proinfa 2 deverão ser contempladas áreas 
de interesse da Defesa, para isso, torna-se 
necessário o acompanhamento do MD 
junto ao MPOG. 

É importante ressaltar a oportunidade 
atual de se obter um aumento de energia 
elétrica na região amazônica por meio do 
Proinfa que, conforme descrito no Decreto 
nº 5.025, de 2004, foi instituído com o 
objetivo de aumentar a participação da 
energia elétrica produzida por 
empreendimentos concebidos com base 
em fontes eólicas, biomassas e PCH. 

Convém lembrar que as PCH podem 
contribuir de forma importante para 

exploração do potencial dos recursos 
hídricos da região amazônica, em função 
de suas características técnicas e de sua 
menor área de inundação, fazendo com 
que seus impactos ambientais sejam de 
menor magnitude, reduzindo a 
possibilidade de conflitos com população 
indígena e com as Organizações Não 
Governamentais (ONGs) locais.   

A inserção de fonte de energia de 
ocorrência local, como os resíduos 
florestais, trará benefícios ambientais, 
diminuindo o impacto causado pela 
disposição inadequada dos resíduos, 
muitas vezes queimados a céu aberto ou 
descartados nos rios. Estes aspectos, 
aliados aos resultados econômico-sociais, 
proporcionarão a geração de emprego e 
renda, contribuindo para melhoria dos 
indicadores sociais nas localidades 
beneficiadas.  

 o caso par icular de produção de 
 ioenergia, de e-se e i ar uma e pansão 
desordenada,  uscando-se iden i icar na 
região as  reas prop cias ao cul i o da 
cana-de-aç car e de oleaginosas cu a 
produção possa a ender a demanda 
regional. 

De acordo com a Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE), o governo precisará 
contratar 52 gigawatts (GW) de potência 
instalada para o SIN até 2021, dado o 
crescimento da atividade econômica do 
País – projeções levam em consideração 
uma expansão média anual do Produto 
Interno Bruto de 4,7% nos próximos dez 
anos – e, consequentemente, da demanda 
de energia, com uma elasticidade-renda do 
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consumo de energia de aproximadamente 
1,01. 

A ideia, ainda segundo a EPE, é que a maior 
parte das contratações seja feita apenas de 
fontes renováveis, como hidrelétricas, 
eólicas e termelétricas baseadas em 
biomassa, soluções ambientalmente 
vantajosas para o País. Com essa nova 
expansão, o total da capacidade do SIN 
passará dos atuais 120.973 MW e atingirá 
os 174.200 MW nos próximos dez anos. 

Desenvolver a região da Amazônia Legal, 
integrando-a definitivamente ao processo 
econômico brasileiro, preservando o meio 
ambiente e aproveitando o máximo do seu 
potencial energético é o desafio maior a 
ser superado.  

Neste contexto, convém destacar que, 
segundo o PDEE/2020-MME, os 
aproveitamentos hidrelétricos de Belo 
Monte (rio Xingu), Santo Antônio e Jirau 
(rio Madeira), serão responsáveis por um 
acréscimo de 10% da capacidade instalada 
no SIN ao final de 2020. Se forem incluídos 
os empreendimentos dos rios Teles Pires, 
Tapajós e Jamanxim, a participação no SIN 
será de mais 4%, o que aumentará a 
participação da Amazônia Legal em mais 
14%, passando para 28% da produção de 
energia elétrica interligada no SIN, caso 
não sejam realizados empreendimentos 
em outras regiões do país. 

A ativação das UHE de Ferreira Gomes, 
Cachoeira Caldeirão e Santo Antônio do 
Jari, todas no estado do Amapá, 
proporcionará um aumento na oferta de 
energia no Estado, permitindo que as 

instalações militares atuais e futuras 
possam ser contempladas com mais 
disponibilidade de energia elétrica. 
Portanto, é imperioso que se promova o 
lançamento de novas linhas de transmissão 
de energia elétrica que contemplem as 
sedes de tais aquartelamentos instalados 
naquele estado.  

Segundo divulgação do MPOG, de 27 de 
junho de 2014, os investimentos realizados 
em energia, desde 2007, aumentaram a 
capacidade de geração de energia elétrica 
no País em 32%, onde se destacou que as 
obras do eixo energia da segunda edição 
do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC 2), lançada em 2011, 
promoveram a entrada de 12,8 mil 
megawatts (MW) no parque brasileiro, 
sendo 2,6 mil MW nos quatro primeiros 
meses de 2014.  

Para que o arcabouço macroeconômico 
pretendido para a Amazônia Legal se 
consolide e permita o desenvolvimento 
sustentável daquela região, fortalecendo a 
sua integração com as demais regiões 
brasileiras e com os países limítrofes, urge 
a necessidade de se priorizar os 
investimentos para consolidação do Plano 
Decenal de Expansão de Energia (PDCE 
2010/20) do Ministério de Minas e Energia. 

Do exposto, verifica-se que o setor de 
energia elétrica se apresenta como um 
esteio fundamental da infraestrutura de 
apoio ao desenvolvimento econômico e 
social de quaisquer regiões ou países. 
Neste contexto, propõe-se para a 
Amazônia Legal a estratégia que se segue. 
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4.3   ESTRATÉGIA PARA O SETOR DE ENERGIA (EN) 

 

 

AMPLIAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA DE GERAÇÃO E DE TRANSMISSÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA NA AMAZÔNIA LEGAL. 

 

 

 

Para sua consecução, necessário se faz desdobrá-la em Ações Estratégias (Aç Ettg), as 

quais serão subdivididas em Atividades Propostas: 

 

 

  

• Aç Ettg EN.1.  Ampliar de forma sustentável o sistema de geração de energia 

elétrica na Amazônia Legal. 

• Aç Ettg EN.2.  Ampliar o sistema de transmissão de energia elétrica na 

Amazônia Legal. 

• Aç Ettg EN.3.  Ampliar o sistema de gasoduto na Amazônia Legal. 
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4.4 AÇÃO ESTRATÉGICA 
 

EN.1  AMPLIAR DE FORMA SUSTENTÁVEL O SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

NA AMAZÔNIA LEGAL. 

 

A Amazônia representa quase 60% do território nacional e possui uma excelente quantidade 

de quedas d’ gua a serem e ploradas,  ornando-se a região brasileira com maior potencial 

exportador de energia hidráulica. Neste contexto, a construção de hidrelétricas deve atender 

as exigências de sustentabilidade, considerando os impactos econômicos e sociais, sobretudo, 

ambientais. Portanto, ampliar de forma sustentável o atual sistema de geração de energia 

elétrica da Amazônia Legal é fator preponderante para se desenvolver a região e integrá-la ao 

sistema energético produtivo nacional. Para tanto, são propostas as seguintes ações: 

 
 
4.4.1 ATIVIDADES PROPOSTAS 

EN.1.1 Finalizar a construção das UHE Cachoeira Caldeirão, Ferreira Gomes e Santo Antônio 

do Jari, no estado do Amapá. 

A ativação do subsistema composto pelas UHE de Cachoeira Caldeirão (219 MW), Ferreira 

Gomes (252 MW) e Santo Antônio do Jari (370 MW) transformará o Amapá em um dos 

grandes produtores de energia do Brasil, além de proporcionar um aumento na oferta de 

energia no Estado, permitindo que as instalações civis e militares atuais e futuras possam ser 

contempladas com mais disponibilidade de energia elétrica, atraindo mais investimentos para 

a região. De qualquer modo, a energia abundante constitui o primeiro passo para a 

industrialização e oferece boas perspectivas para o Estado. 

O investimento em energia no Estado vai contribuir, ainda, para o desligamento de algumas 

usinas poluidoras que usam óleo diesel. Atualmente este tipo de tecnologia ainda atende a 

80% da demanda do Amapá.  
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EN.1.2 Viabilizar a construção das UHE Marabá, São Luiz do Tapajós, Jamanxim, Jatobá e 

Cachoeira dos Patos no estado do Pará. 

Com a construção das UHE Marabá (2.160 MW), São Luiz do Tapajós (6.133 MW), Jamanxim 

(881 MW), Jotobá (2,338 MW) e Cachoeira dos Patos (528 MW), formando um subsistema que 

fornecerá ao estado do Pará uma excelente fonte de fomento para o desenvolvimento das 

comunidades mais afastadas dos grandes centros. Uma maior disponibilidade de energia 

elétrica para a região de influência da cidade de Marabá favorecerá, também, a Defesa, pois 

proporcionará melhores condições de infraestrutura para as atuais e futuras instalações 

militares. 

A cidade de Marabá ocupa uma área de 15.092,268 km² e conta atualmente com 251 885 

habitantes, é o décimo município mais populoso da Amazônia. Está localizada no sudeste do 

Pará e limita-se com os municípios de: Novo Repartimento, Itupiranga, Nova Ipixuna e Rondon 

do Pará (ao norte); São Geraldo do Araguaia, Eldorado dos Carajás, Curionópolis e 

Parauapebas (ao sul); Bom Jesus do Tocantins, São João do Araguaia e São Domingos do 

Araguaia (ao leste); e São Félix do Xingu (ao oeste). Estes municípios serão beneficiados com o 

aumento da oferta de energia elétrica na região. 

 

EN.1.3 Finalizar a construção da UHE Belo Monte. 

Com a capacidade total prevista para 11.233,1 MW, a UHE de Belo Monte será a terceira 

maior do mundo, atrás da UHE chinesa Três Gargantas, com 22,5 mil MW, e da binacional 

Itaipu (14 mil MW), de propriedade brasileira e paraguaia. Assim, a UHE Belo Monte será a 

segunda maior do país. A magnitude deste empreendimento o torna fundamental para a 

região e sua importância estratégica ficará mais evidenciada quando da sua contribuição para 

o SIN. 

As obras deverão gerar 18 mil empregos diretos e 23 mil postos indiretos, de acordo com o 

Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). Pelas estimativas preliminares, deverão ser gerados 

R$ 174,8 milhões por ano, a serem distribuídos ao estado do Pará e aos municípios afetados, 

além dos ministérios de Meio Ambiente e Minas e Energia, e Fundo Nacional de 

Desenvolvimento de Científico e Tecnológico (FNDCT).  
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Quando pronto, o empreendimento irá demandar uma atenção especial da Defesa, o que 

poderá proporcionar mais investimentos para as Organizações Militares que ficarão com o 

encargo de prover a defesa da UHE em questão. 

 

EN.1.4 Finalizar a construção das UHE São Manoel, Teles Pires, Dardanelos, Colider e SInop 

no estado do Mato Grosso. 

Segundo os estudos do Inventário Hidrelétrico da Bacia do Rio Teles Pires (ELETROBRÁS, 2005)  

aprovados pela ANEEL, foi identificado um potencial de geração de 3.697 MW nessa bacia,  

compreendido em 6 aproveitamentos hidrelétricos. Desse total, 5 UHEs estão em processo de  

licenciamento ambiental.  

Estes empreendimentos são tratados como estratégicos pelo governo federal, tanto do ponto 

de vista da sua importância para a dinamização da atividade econômica, quanto da sua 

importância para ampliação da geração de energia limpa, cuja previsão para operação é 2017. 

As UHE proporcionarão melhores condições de desenvolvimento na região noroeste do estado 

do Mato Grosso, bem como a geração de emprego e renda para as cidades beneficiadas pelos 

empreendimentos em questão. 

 

EN.1.5 Viabilizar a construção da PCH São Gabriel da Cachoeira. 

A construção da PCH em São Gabriel da Cachoeira proporcionará melhores condições 

estruturais de apoio ao crescimento econômico e social da cidade e de sua área de influência, 

contribuindo para que se torne um polo irradiador de desenvolvimento regional e de ligação 

com as comunidades menores que orbitam no entorno dos PEF. Neste contexto, o 

desenvolvimento sustentável da cidade de São Gabriel da Cachoeira/AM se constituirá em 

mais um centro de vivificação na Amazônia Legal. Uma maior oferta de energia elétrica nesta 

região proporcionará a instalação de equipamentos, instalações militares e civis, além de 

sistemas de telecomunicações previstos no SISFRON, fortalecendo o sistema de segurança e 

de defesa na região. 
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4.5 AÇÃO ESTRATÉGICA 
 

EN.2  AMPLIAR O SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA AMAZÔNIA LEGAL. 

 

A ampliação do sistema de transmissão de energia elétrica na Amazônia Legal e sua 

interligação com o SIN aumentará significativamente, a oferta de energia elétrica em todo o 

País. Além disso, a transmissão de energia elétrica para as comunidades isoladas da região irão 

corrigir o regime de exclusão que estas comunidades se encontram até os dias atuais.  

As construções das UHE só terão o efeito pretendido se houver uma rede de transmissão que 

promova a universalização da energia elétrica a um preço compatível com a renda per capita 

local. Neste caso, por vezes, os investimentos não devem ser analisados apenas pelo lado 

econômico, pois os aspectos social e ambiental são preponderantes para a aprovação da 

sociedade local. 

No Brasil, segundo a empresa Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (TAESA), os ativos 

de transmissão que integram a Rede Básica do SIN possuem aproximadamente 100.000 km de 

linhas de transmissão, bem como compreendem subestações e linhas de transmissão em 

tensões iguais ou superiores a 230 KV. 

 

 

4.5.1 ATIVIDADES PROPOSTAS 

 EN.2.1  Interligar ao SIN as UHE Cachoeira Caldeirão, Ferreira Gomes e Santo Antônio do 

Jari, no estado do Amapá. 

As UHE mencionadas são empreendimentos de grande interesse estratégico para o País, visto 

que além de compor a infraestrutura necessária para o desenvolvimento do interior do estado 

do Amapá, contribuirá para o fortalecimento do SIN assim que estiverem interligados ao 

mesmo. 

O SIN é uma malha integrada de linhas de transmissão distribuída por todas as regiões. A 

partir da interligação do Amapá ao SIN, a energia gerada no estado irá compor o volume total 
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disponível no Brasil. Teoricamente, essa energia local estará acessível a todas as regiões, o que 

fará do Amapá um exportador após utilizar o volume necessário para o seu dia a dia. 

As obras, quando concluídas e interligadas ao SIN vão trazer melhorias à questão energética 

do Estado, com energia contínua e de qualidade, eliminando sua dependência de usinas 

térmicas movidas a óleo diesel. A expectativa é que a melhoria na infraestrutura ajude a 

desenvolver a economia do Amapá, onde quase 50% do Produto Interno Bruto (PIB) é oriundo 

da Administração Pública e a produção industrial é irrelevante. 

 

EN.2.2  Interligar ao SIN as UHE Marabá, São Luiz do Tapajós, Jamanxim, Jatobá  e Cachoeira 

dos Patos, no estado do Pará. 

O subsistema formado pela UHE São Luiz do Tapajós (6.133 MW), Jamanxim (881 MW), Jatobá 

(2.338 MW) e Cachoeira dos Patos (528 MW), quando instalado, proporcionará uma excelente 

oportunidade de desenvolvimento para as comunidades do oeste do Estado do Pará, bem 

como para comunidades do Estado do Amazonas que estarão sob sua área de influência. A 

interligação deste subsistema ao SIN proporcionará um acréscimo estimado de 9.880 MW, o 

que ressalta a sua importância. 

A UHE de Marabá se destaca pela importância estratégica para a Defesa haja vista a 

importância das Organizações Militares na região, contribuindo para o desenvolvimento 

econômico e proporcionando a instalação de mais empreendimentos na cidade e em sua área 

de influência. 

 

EN.2.3  Viabilizar a interligação da UHE Belo Monte ao SIN. 

Com uma potência instalada de 11.233 MW, a UHE de Belo Monte suprirá aproximadamente 

10% da atual demanda do País, além de contribuir para a receita do estado do Pará. 

Sua interligação ao SIN possibilitará o desenvolvimento industrial em todas as regiões do País. 

Quando pronta se revestirá de grande importância para a Defesa em função da sua 

contribuição para a melhoria da infraestrutura regional e nacional. 
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EN.2.4  Interligar ao SIN as UHE São Manoel, Teles Pires, Dardanelos, Colider e Sinop no 

estado do Mato Grosso. 

Com a interligação do subsistema composto pela UHE São Manoel (800 MW), Teles Pires 

(1.820 MW), Dardanelos (261 MW), Colider (300 MW) e Sinop (400 MW), contribuirá com  

2.781 MW para o SIN, além de proporcionar o desenvolvimento e a melhoria de vida nas 

cidades localizadas no noroeste do estado do Mato Grosso. 

 

EN.2.5  Viabilizar a interligação do trecho de transmissão de energia elétrica Tucuruí II – 

Itacaiúnas – Colinas. 

A interligação do trecho Tucuruí II – Itacaiúnas – Colinas, complementará a interligação ao SIN 

que já foi concluída em Tucurí II, aumentando a contribuição deste subsistema para o SIN. 

Portanto, este investimento garantirá mais segurança e confiabilidade ao suprimento de 

energia elétrica, o qual, após de ser interligado ao SIN e aos sistemas isolados adjacentes, 

promoverá o escoamento da energia elétrica, além de contribuir para o incremento natural do 

sistema em relação às cinco regiões do País. 

 

EN.2.6  Finalizar a interligação da linha de transmissão Manaus(AM) – Boa Vista (RR) ao SIN. 

Segundo o Portal Brasil, este investimento proporcionará diversos os benefícios da 

interligação da cidade de Boa Vista, em Roraima, ao SIN, tais como: 

- a redução da Conta de Consumo de Combustíveis (paga pelas empresas concessionárias de 

distribuição e de transmissão de energia elétrica) pela redução da geração térmica; 

- redução na importação de energia elétrica da Venezuela; 

- possibilidade de exportação de energia elétrica para a Venezuela; 

- possibilidade de escoamento de aproximadamente 700 MW provenientes de usinas 

geradoras já inventariadas e com possibilidade de conexão nas Subestações Boa Vista e 

Equador; e 

- possibilidade de atendimento futuro das comunidades na região da divisa dos Estados do 

Amazonas e Roraima por meio da instalação de transformadores na subestação Equador. 
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As linhas de transmissão e subestações que compõem a interligação Manaus- Boa Vista, terão 

extensão aproximada de 715 km. A estimativa de investimentos para o empreendimento é da 

ordem de R$ 1,2 bilhão. 

A conclusão desta interligação contribuirá para a melhoria das instalações militares existentes 

no estado de Roraima e contribuirá, também, para a instalação de novos empreendimentos 

industriais na região. 

 

EN.2.7  Finalizar a interligação N-CO III Rio Branco - Abunan – Porto Velho 

A conclusão desta interligação contribuirá para a melhoria da oferta de energia elétrica no 

estado do Acre, onde haverá a possibilidade de cooperação com o Peru e/ou com a Bolívia, 

atendendo a estratégia do Brasil em aumentar a cooperação com os países limítrofes. Neste 

contexto, contribuirá também para instalação dos equipamentos e instalações previstos no 

SISFRON, além de proporcionar melhores condições de vida para a população acreana. 

  

Linhão de Tucuruí 
FONTE: http://www.ibama.gov.br 
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4.6 AÇÃO ESTRATÉGICA 
 

EN.3   AMPLIAR O SISTEMA DE GASODUTO NA AMAZÔNIA LEGAL. 

 

O gás proveniente de Urucu/AM configura-se como uma importante fonte alternativa de 

geração de energia que poderá substituir a utilização do Óleo Diesel nas UTE existentes na 

região e, complementando o sistema hidrelétrico, contribuirá para o desenvolvimento 

socioeconômico do noroeste da Amazônia Legal.   

 

4.6.1 ATIVIDADES PROPOSTAS 

EN.3.1  Construir o gasoduto Urucu – Porto Velho 

Além da oferta de gás natural para a capital roraimense, a construção do gasoduto Urucu/AM 

- Porto Velho/RR proporcionará, também, o lançamento de fibra ótica, o que contribuirá para 

a redundância do desse sistema que atualmente chega até a cidade de Manaus/AM, visto que 

já foi lançada a fibra ótica ao longo do gasoduto Coari-Manaus (AM).  

O emprego dual deste empreendimento proporciona redundância ao sistema de energia e 

telecomunicações, bem como melhores condições de infraestrutura para a implantação do 

Sistema de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON).  

 

EN.3.2  Construir o gasoduto Porto Velho – Rio Branco 

 

Assim como no gasoduto Urucu-Porto Velho, a construção do gasoduto Porto Velho/RR – Rio 

Branco/AC trará os mesmos benefícios elencados acima. Além disso, contribuirá para o 

atendimento do estado do Acre e posterior cooperação com o Peru. 

  



Exército Brasileiro 

 

|  38  | Projeto Interdisciplinar 

4.8   BENEFÍCIOS PARA A DEFESA 
 

A construção dos diversos modais de energia abordadas neste trabalho contribuirá de maneira 

importante com o desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal. Na esteira deste 

desenvolvimento, a Defesa, em sua área de atividade, se beneficiará no potencial energético e 

industrial instalados. 

As construções de PCH, de gasodutos, de UHE, de PCH, bem como de fontes isoladas 

geradoras de energia, irão gerar um grande potencial de inclusão social das comunidades 

isoladas, principalmente através da geração de empregos e da consequente fixação da 

população local. No tocante ao interesse da Defesa, a fixação da população nas áreas isoladas 

favorecerá o sistema de mobilização da região e, consequentemente do País.  

As linhas de transmissão e os gasodutos possuem, normalmente, o lançamento contínuo de 

fibra ótica, melhorando, desta forma, a possibilidade de otimização das comunicações no 

âmbito da Defesa, beneficiando as futuras demandas do SISFRON. 

Outro benefício incontestável refere-se ao natural acréscimo do fluxo econômico, que 

proporciona uma melhor condição de vida da família militar, bem como da população local. 

A melhoria da oferta de energia proporcionará melhores condições para  investimentos civis e 

militares na região. Destarte, caracterizará a presença do estado brasileiro em uma região de 

alto valor estratégico para o País. 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Transportes 
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PÁGINA EM BRANCO INTENCIONALMENTE 
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5.1  SITUAÇÃO ATUAL 
 

5.1.1  Modal Ferroviário 

 
                                   
                      -                
     -                                  
                                         
                                            
                                           
atual das ferrovias a ser apresentada tem 
como referencial os dois eixos de 
integração tratados neste projeto. 

No eixo de integração da saída para o 
Pacífico, não há ferrovias a considerar. 

O eixo de integração da saída para o 
Atlântico, possui uma ferrovia, parte da 
Norte-Sul, em direção a Imperatriz/MA, 
permitindo acesso à ferrovia Carajás e ao 
porto de Itaqui, em São Luís/MA. 

Tal trecho é operado pela concessão à 
VALEC - Engenharia, Construções e 
Ferrovias S.A., possuindo direito de 
construção, uso e gozo dos seguintes 
ramais ferroviários: 

     I - Ramal Norte, com o traçado entre 
Colinas de Tocantins-TO até Açailândia-MA, 
com 461 km de extensão; 

     II - Ramal Sul que partirá de Porangatu-
GO até o sistema ferroviário existente em 
Senador Canedo-GO (502 km).  

A seguir, serão apresentados os demais 
trechos ferroviários e sua situação atual. 

América Latina Logística Malha Norte S.A. 
(Ferrovia Norte Brasil S.A. – FERRONORTE) 

A Ferronorte, que conecta a fronteira 
matogrossense ao Centro-Sul do país, 
encontra-se em fase de expansão, estando 
em curso a construção do trecho Alto 
Taquari-Rondonópolis, que, 
posteriormente com sua extensão até 
Cuiabá, possibilitará a plena ligação 
ferroviária do Mato Grosso com os portos 
de Santos (SP) e Paranaguá (PR). 

 

5 
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Estrada de Ferro               

A Estrada de Ferro Carajás é operada pela 
Companhia Vale do Rio Doce. Realiza-se o 
transporte de passageiros e os trens 
carregam granéis sólidos (soja e outros 
grãos), líquidos (combustíveis e 
fertilizantes, entre outros), além do 
minério de ferro. Ligando Carajás/PA ao 
Porto de Ponta da Madeira, em São Luís 
(MA). A EFC está ainda interligada com 
outras duas ferrovias: a Companhia 
Ferroviária do Nordeste (CFN) e a Ferrovia 
Norte-Sul. 

                             

A Estrada de Ferro Amapá é operada pela 
MMX Minerais e Metálicos. Foi construída 
para transporte de minério de manganês 
da Serra do Navio/AP até o porto de 
Santana, em Santana/AP. 

Estrada de Ferro Trombetas (EFT) 

A Estrada de Ferro Trombetas é operada 
pela Companhia Vale do Rio Doce e se 
presta ao transporte de minério de bauxita 
da Serra do Saracã/PA até o Porto 
Trombetas, em Oriximiná/PA, possuindo 35 
km de extensão, servindo ao transporte de 
minério extraído da mina. 

Estrada de Ferro Jarí (EFJ) 

A Estrada de Ferro Jari é operada pela 
Empresa Jarí de Celulose S.A., prestando-se  
transporte de madeira e bauxita refratária. 
Localizada ao norte do estado do Pará, 
bem próximo a divisa com o estado do 
Amapá, liga o povoado de Monte Dourado 
ao porto de Mungubá e possui 68 km de 
extensão. 

  

FIGURA 5.2 -  Principais Ferrovias do Brasil 
FONTE: Ministério dos Transportes  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pará
http://pt.wikipedia.org/wiki/Amapá
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5.1.2 Modal Hidroviário e Marítimo 

 
A Região Hidrográfica Amazônica é 
constituída pela Bacia Hidrográfica do Rio 
Amazonas, situada em território nacional, e 
pelas bacias hidrográficas da Ilha de Marajó 
e do estado do Amapá. Portanto, a Região 
Hidrográfica diferencia-se da Bacia 
Hidrográfica por estar totalmente 
localizada em território brasileiro, 
abrangendo os estados do Amazonas, Acre, 
Rondônia, Roraima, Pará, Amapá e norte 
do Mato Grosso. Ocupa uma área de 3,8 
milhões de quilômetros quadrados, 
correspondendo a 45% da área total do 
país. 

A Região Hidrográfica Amazônica é 
formada por uma vasta malha de rios 
                  ’                    

órgãos responsáveis por sua gerência: a 
Administração da Bacia Amazônica 
Hidrovias da Amazônia Ocidental (AHIMOC) 
e a Administração das Hidrovias da 
Amazônia Oriental (AHIMOR). Segundo a 
AHIMOC, as responsabilidades das 
Administrações abrangem a execução, o 
acompanhamento e a fiscalização de 
estudos, de obras e serviços de vias 
navegáveis interiores e portos fluviais e 
lacustres. 

As hidrovias da região são os principais 
meios de transporte utilizado no percurso 
intermunicipal. Transporta carga e 
passageiro, abastecendo e escoando 
produtos entre o interior e a Capital.

 

 
FIGURA 5.3 -  Região Hidrográfica Amazônica com seus principais rios e afluentes. 
FONTE: www.inpi.gov.br  
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A principal hidrovia da região Amazônica é 
o rio Amazonas, o maior do mundo em 
        ’                       
Amazonas se faz sem restrição, mesmo 
para embarcações oceânicas, que podem 
atingir sem dificuldades os portos de 
Letícia, na Colômbia, e Iquitos, no Peru, 
este a cerca de 3.600km da foz.  
 
Sob esses aspectos, a navegação pelo rio 
Amazonas é considerada marítima e seus 
principais portos, Santarém, Itacoatiara e 
Manaus, recebem navios oceânicos de até 
60.000 toneladas. Da foz até Manaus, a 
profundidade média é de 13,50m. A 
navegação interior se faz sem nenhuma 
restrição, da foz até os portos de Pucalpa, 
no rio Ucayale, ou até Borja, no rio 

Maranhão, ambos no Peru. No trecho 
Manaus-Tabatinga (AM), as profundidades 
mínimas disponíveis são de 7m.  
 
O rio Madeira é, depois do Amazonas, a 
principal via de transporte da Amazônia. A 
hidrovia do Madeira se estende de Porto 
Velho à foz, no rio Amazonas, cerca de 
170km a jusante de Manaus, numa 
extensão de 1.100km. O período de 
enchente vai de dezembro a maio, com 
cota máxima no mês de abril. A vazante vai 
de junho a novembro, com águas mínimas 
no mês de setembro. O baixo curso, até as 
proximidades de Novo Aripuanã (AM), 
sofre influência das enchentes do rio 
Amazonas, que ocorrem entre maio e 
julho. 

 

  FIGURA 5.4 -  Principais Hidrovias da Bacia Amazônica. 
FONTE: Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ 
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O transporte hidroviário na Bacia 
Amazônica, devido à extensa área 
abrangida por seu sistema fluvial, 
apresenta-se sobre os mais diversos 
aspectos. Desde o de subsistência, com o 
transporte de pequenas cargas e 
passageiros, até o de maior vulto, isto é, de 
cabotagem ou de longo curso, onde são 
utilizadas grandes embarcações e portos 
classificados como marítimos, como Vila do 
Conde e Manaus. 
 
No tocante ao transporte de cargas, pode-
se distinguir, primeiramente, o de 
pequenas cargas em grandes quantidades, 

que atende às necessidades das 
populações ribeirinhas, além daquele que é 
feito utilizando-se carretas e contêineres 
                            “  -ro 
ca     ”                              
líquidos, destaca-se o de derivados de 
petróleo, que igualmente supre a 
população ribeirinha no abastecimento de 
usinas termelétricas. Quanto aos granéis 
sólidos, vem sendo objeto de incremento, 
em especial o transporte de grãos, como o 
realizado no rio Madeira para o 
escoamento dessa carga entre Porto Velho 
(RO) e Itacoatiara (AM), de onde é 
exportado em navios de longo curso. 

 
 

 

 

 

 

  

Hidrovia Tocantins - Araguaia 
FONTE: http://www.sedecti.to.gov.br/ 
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5.1.3 Modal Aeroviário 

 
O Transporte Aéreo representa dois papéis 
distintos no processo evolutivo de núcleos 
urbanos: primeiramente ele atua como 
alternativa modal para localidades carentes 
de acesso viário, segundo ele atua como 
decorrência do crescimento econômico, 
que por sua vez, é responsável pela de 
demanda por este tipo de serviço. 

Atualmente o transporte aéreo regional 
vem assumindo papel de destaque dentro 
do panorama do transporte aéreo nacional, 
promovendo a ligação entre diversas 
localidades e integrando as várias regiões 
dos estados como resultado do processo 
de interiorização do progresso econômico. 
Além disso a política para este setor do 
transporte aéreo vem sofrendo uma 
gradual flexibilização, a fim de atingir as 
diretrizes ministeriais de estabelecimento 
de livre mercado, proporcionando a 
entrada de novos investimentos privados e 

estimulando a operação dos sistemas 
regionais como alimentadores das linhas 
nacionais. 

A evolução da aviação regional tem, 
contudo, sofrido restrições devido à 
inexistência de infraestrutura aeronáutica 
adequada, fruto da ausência de 
planejamentos físicos e da aplicação de 
recursos financeiros. Em consequência o 
panorama dessa infraestrutura é 
caracterizado pela predominância de 
aeródromos que não oferecem condições 
para a operação segura e econômica das 
aeronaves e que, algumas vezes, 
apresentam conflitos de relacionamento 
urbano. 

O Governo brasileiro, por intermédio da 
Secretaria de Aviação Civil (SAC-PR), lançou 
                            “P        
de Investimento em Lo í     :           ”  

FIGURA 5.5 -  Aeropotos da Amazônia Legal 
FONTE: www.portalamazonia.com.br 
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O referido programa tem como principais 
objetivos: melhorar a qualidade dos 
serviços e a infraestrutura aeroportuária 
para os usuários, ampliar a oferta de 
transporte aéreo à população brasileira e 
reconstruir a rede de aviação regional do 
País. 

Medidas importantes para o alavancar da 
aviação regional podem ser listadas, tais 
como: Parcerias com Estados e Municípios, 
isenção e subsídios, concessão 

administrativa e investimento maciço de 
recursos financeiros do Governo Federal. 

Na região Norte estão contemplados cerca 
de 67 aeroportos no referido programa. 
Com o lançamento do Programa 
supracitado, vislumbra-se a possibilidade 
de investimentos da ordem de 1,7 bilhão 
para a região, somente nessa primeira fase. 

 
 
 
 

 
 

 

Aeroporto de Carauari - AM 
FONTE: www.portalamazonia.com.br 
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5.1.4 Modal Rodoviário 

 
A estratégia de ocupação adotada desde a 
década de 1960 privilegiou a abertura de 
eixos rodoviários capitaneados por grandes 
rodovias federais, que foram construídas, 
em sua maioria (cerca de 90%), pelo 
Exército Brasileiro. 

O plano inicial previa que o traçado de tais 
rodovias obedecesse a um plano integrado 
de povoamento, colonização e 
desenvolvimento da área, que não logrou 
atingir os objetivos estabelecidos em 
muitos dos casos, por questões ambientais, 
fundiárias, indígenas e de falta de apoio 
aos colonos. 
 
Em sua concepção, o papel do modal 
rodoviário na Amazônia é complementar 
ao sistema hidroviário e foi concebido de 
acordo com quatro critérios básicos a 
serem considerados na definição da rede 
básica de transportes da Amazônia (IPEA, 
1998). O primeiro deles é o que diz 
respeito às conexões entre pólos (urbanos 
e fronteiriços) e entre si e a rede básica de 
transportes dos países que integram a 
Bacia Amazônica. 
 
O segundo critério diz respeito à geografia 
da área intensamente irrigada por grandes 
rios e por cursos d'água de variado 
tamanho e volume de vazão. Essas 
condições naturais, especialmente a 
grande extensão de vias navegáveis, fazem 
com que o transporte hidroviário seja 
tomado como ponto de referência para a 
rede de transporte da Amazônia. Assim as 
demais modalidades de transportes são 
chamadas a integrar-se com o sistema 
hidroviário e a complementá-lo. 

 

O terceiro critério é o de integração 
nacional e de exercício da soberania 
brasileira. É crucial para o País ocupar suas 
fronteiras políticas através de um processo 
de ocupação econômica e de integração 
destes territórios ao restante da Nação. A 
rede de transportes da Amazônia deve 
levar em conta, também, este objetivo. 
 
O quarto critério refere-se à política de 
cooperação e de integração continental. 
Respeitando a soberania de cada nação, 
busca-se um esforço na cooperação para 
desenvolver a Bacia Amazônica e, através 
dela, chegar a uma maior integração 
econômica dos Países nela situados. 
 
A política de integração comercial e 
econômica com os países da América 
Latina supõe uma estrutura viária 
desenvolvida no continente, capaz de 
assegurar o fluxo contínuo e seguro de 
bens, serviços e fatores de produção, 
proporcionando segurança à nossa 
soberania. 
 
A política que o Governo desenvolve, com 
vistas a integrar o território brasileiro, e a 
política externa brasileira complementam-
se mutuamente, porquanto visam a 
interligar os diversos pólos econômicos 
brasileiros com as áreas produtivas e os 
pontos de  escoamento situados nos países 
vizinhos. Esses critérios não são 
excludentes, mas, ao contrário, 
complementares e interdependentes, 
reforçando-se mutuamente na maioria dos 
casos. 
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Nesse sentido, destacam-se: 
- Rodovias que ligam o Nordeste à 
Amazônia Oriental: BR-222 e BR-316; 
- Rodovias penetrantes de integração 
nacional, que ligam a região central do 
Brasil à Amazônia Oriental: BR-010, BR-153 
e BR-163; 
- Rodovias pioneiras, construídas com o 
objetivo de ocupar os grandes espaços 
vazios do interior da Amazônia: BR-210, 
BR-230 e BR-307; 
- Rodovias de integração com os demais 
países amazônicos: BR-156 (saída para o 

Caribe pelo Amapá, via Guiana Francesa), 
BR-174 (saída para o Caribe por Roraima, 
via Venezuela), BR-317 (saída para o 
Pacífico pelo Acre, via Peru), BR-364 (saída 
para o Pacífico pelo Acre, via Peru), BR-401 
(saída para o Caribe por Roraima, via 
Guiana) e BR-425 (saída para o Pacífico por 
Rondônia, via Bolívia); 
- Outras rodovias, como a BR-319, que 
proporcionará a abertura de mais um 
corredor de escoamento dos produtos 
agrícolas do Centro-Oeste brasileiro em 
direção ao Caribe, via BR-174.  

  
 
 
 

 
FIGURA 5.6 -  Malha rodoviária da Amazônia Legal. 
FONTE: Ministério dos Transportes (2014) 
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5.2 DESAFIOS  

 
O sistema de transportes na Amazônia 
brasileira, não obstante a grande expansão 
ocorrida nas últimas décadas, ainda se 
apresenta aquém do atendimento das 
demandas locais, com baixo grau de 
eficiência e operação em condições 
bastante precárias. 

A opção estratégica pela implantação e 
ampliação da malha rodoviária como 
política de Estado, tem resultado na falta 
de investimentos adequados em ferrovias, 
portos e aeroportos, seja para transporte 
de carga, seja de passageiros. 

Além disso, as peculiaridades fisiográficas 
da região que dificultam a circulação 
interior, o alto custo dos materiais de 
construção e manutenção, a dificuldade de 
se encontrar matéria prima, o excesso de 
desperdício de material, as distâncias 
consideráveis, a dificuldade de contratação 
de mão de obra especializada, a 
inexistência de projetos adequados, o uso 
de tecnologias ultrapassadas e o 
licenciamento ambiental demorado, são 
alguns dos fatores que impactam 
diretamente não somente na implantação 

de novos sistemas de transporte, como 
principalmente na manutenção dos já 
existentes. 
 

No caso do transporte aeroviário, some-se 

ainda:  

- Dificuldades das empresas aéreas na 
operação em alguns aeroportos da região, 
principalmente os de médio e pequeno 
porte; 
-  Carência de aeroportos regionais para 
transporte de pessoal e carga; e  
- Definição pelo Governo Federal, 
juntamente com Estados e Municípios, 
daqueles aeródromos que são de interesse 
regional e prioritários, que vão cobrir com 
os aeroportos de interesse nacional e com 
os demais modais de transporte, para 
poder realmente haver uma malha de 
infraestrutura aeroportuária devidamente 
conectada. 

Entretanto, o maior desafio a ser superado 
na Amazônia no que tange ao setor, talvez 
seja há uma tendência histórica de 
desconsiderar as alternativas de integração 
multimodal e de melhoria dos transportes 
fluviais, já que a abundante existência de 
rios navegáveis não deixa dúvidas quanto à 
vocação natural da região para o 
deslocamento de cargas e pessoas. 

Assim sendo, o Setor de Transportes 
representa elo essencial da infraestrutura 
amazônica, atuando decisivamente no 
desenvolvimento sócio-econômico da 
região. Com o intuito de contribuir com o 
desenvolvimento sustentável da Amazônia 
Legal, propõe-se a estratégia que se segue. 

  

Rodovia Transamazônica 
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5.3   ESTRATÉGIA PARA O SETOR DE TRANSPORTES (TR) 

 

 

MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRANSPORTES. 

 

 

 

Para sua consecução, necessário se faz desdobrá-la em Ações Estratégias (Aç Ettg), 

conforme a seguir: 

 

  

• Aç Ettg TR.1.  Ampliar a malha ferroviária e promover a dualidade do seu 

uso. 

• Aç Ettg TR.2.  Fortalecer os corredores hidroviários e as instalações 

portuárias. 

• Aç Ettg TR.3.  Fortalecer e adequar a capacidade da rede de aeroportos da 

Amazônia. 

• Aç Ettg TR.4.  Promover a adequação e o melhoramento da malha rodoviária 

federal. 

 

 
 
Tais Ações Estratégicas serão, na sequência deste capítulo, subdivididas em Atividades 
Propostas. 
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5.4  AÇÃO ESTRATÉGICA 
 
 

TR.1  AMPLIAR A MALHA FERROVIÁRIA E PROMOVER A DUALIDADE DO SEU USO. 

Realizar os investimentos necessários nos empreendimentos em curso por meio de programas 
governamentais de melhoria de obras em infraestrutura. 
 
 
 
5.4.1 ATIVIDADES PROPOSTAS 

TR.1.1  Concluir a Ferrovia Norte-Sul. 

Construir os trechos Belém/PA-Açailândia/MA; Anápolis/GO-Panorama/SP, com a finalidade 
de levar a ferrovia até sua saída para o oceano Atlântico, no primeiro trecho, e integrar a 
ferrovia à Ferrovia Centro-Atlântica, complementando sua malha ferroviária na região Centro-
Oeste e abrindo-a para a região Sudeste.  

Construir o trecho Eliseu Martins/PI - Estreito/MA, com a finalidade de realizar a conexão da 
Ferrovia Norte-Sul com a Ferrovia Transnordestina.  

 
 

TR.1.2  Concluir a Ferrovia FERRONORTE. 

Construir o trecho Paracatu/MG - Brasília/DF - Porto Velho/RO - Rio Branco/AC - Boqueirão da 
Esperança/AC, com a finalidade de levar a ferrovia até a fronteira com o Peru, buscando sua 
saída para o oceano Pacífico. 

Integrar à Ferrovia Centro-Atlântica, complementando sua malha ferroviária na região Centro-
Oeste e abrindo-a para a região Sudeste. 

 
 

TR.1.3  Ampliar, para a região amazônica, o Programa de Resgate do Transporte Ferroviário 

de Passageiros. 

Inserir a região amazônica no programa, possibilitando o atendimento à população local para 
deslocamentos regionais ou com as demais regiões.  
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TR.1.4 Ampliar a capacidade de operacionalização de obras no modal ferroviário a cargo da 

Engenharia Militar. 

Implantar uma organização militar de engenharia de construção tipo batalhão ferroviário no 
estado do Mato Grosso. 

Construir o aquartelamento da organização militar de engenharia, bem como dotá-la de 
material necessário à promoção de obras ferroviárias e capacitar recursos humanos para a 
condução dos trabalhos especializados, com sede em um município do Estado do Mato Grosso 
eixado nos trechos planejados das ferrovias FERRONORTE e Norte-Sul sob a condução do 
Ministério da Defesa. 

 
  

FERRONORTE 
FONTE: Secom/MT 
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5.5 AÇÃO ESTRATÉGICA 
 

TR.2  FORTALECER OS CORREDORES HIDROVIÁRIOS E AS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS. 

 
                               q                                      q                   
                                                                                           
            í                          q                                           

P                        í                                                            
                                                                                             
                                                                    í                     
                         3                  õ                                        q   
                       í       P                                      ó              q         
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5.5.1 ATIVIDADES PROPOSTAS 

TR.2.1  Realizar obras de melhoria da infraestrutura hidroviária na Amazônia. 

R        obras de melhoria da infraestrutura hidroviária nos rios abaixo relacionados: 
 

 Rio Solimões, de Tabatinga (AM) até a confluência com o Rio Negro; 

 Rio Amazonas, da confluência dos rios Negro e Solimões e até a sua foz no Oceano 
Atlântico; 

 Rio Negro, de Cucuí (AM) até a sua confluência com o Rio Solimões; 

 R   B        e Caracaraí (RR) até a sua foz no Rio Negro, de Caracaraí até Boa Vista; 

 Rio Jari, do sopé da Cachoeira Santo Antônio à sua foz no Rio Amazonas; 

 Rio Trombetas, do sopé da Cachoeira Porteira, situada em Oriximiná (PA), até a sua foz no 
Rio Amazonas; 

 Rio Madeira, de Porto Velho (RO) até a foz no Rio Amazonas; 

 R        ó   de Itaituba até a sua foz, no Rio Amazonas da confluência dos rios Juruena e 
Teles Pires até Itaituba (PA); 

 Rio Teles Pires, de Ipiranga do Norte (MT) à confluência com o Rio Juruena; 

 Rio Xingu, da sua foz, no Rio Amazonas, até o Porto de Vitória do Xingu (PA); e 

 Rio Pará, da confluência com o Rio Amazonas até a Confluência com o Rio Tocantins. 
 
 

T.2.2  Implantar novos terminais hidroviários 

Implantar novos terminais hidroviários nos trechos correspondentes às seguintes hidrovias: 
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 Solimões-Amazonas 
Rio Solimões: desde Tabatinga-AM até a confluência com o Rio Negro; 
Rio Amazonas: da confluência dos rios Negro e Solimões e até a sua foz no Oceano 
Atlântico; 
Rio Negro: da cidade de Cucuí (AM) até a sua onfluência com o Rio Solimões; 
Rio Branco: da confluência dos rios Uraricoera e Tacutu e até a sua foz no Rio Negro, 
formador do Rio Amazonas; 
Rio Jarí: do sopé da Cachoeira Santo Antônio à sua foz no Rio Amazonas; e 
Rio Trombetas: do sopé da Cachoeira Porteira, situada no município de Oriximiná (PA), 
até a sua foz no Rio Amazonas. 
 

 Madeira  
Da confluência dos rios Beni (rio boliviano) e Mamoré até a sua foz no Rio Amazonas. 
 

 Teles Pires-Tapajós 
Rio Tapajós: da confluência dos rios Juruena e Teles Pires até a sua foz no Rio 
Amazonas; e 
Rio Teles Pires: da foz do Rio Verde, seu afluente da margem esquerda, situada pouco a 
              °4 ’                                  ê           Rio Juruena, formador 
do Rio Tapajós. 

 
 

TR.2.3  Realizar a dragagem e ampliação da capacidade portuária da região. 

Realizar a dragagem e ampliação da capacidade dos portos de Belém e de São Luiz, ampliando 
a capacidade de carga e transporte de pessoal naqueles terminais. 

 
 

TR.2.4  Ampliar a capacidade do ensino técnico naval. 

Capacitação de mão de obra especializada para operar os novos meios de navegação em uso, 
bem como ampliar o sistema de ensino Naval para a formação de marítimos. 

Realizar gestões junto à Marinha do Brasil a fim de que seja ampliada a capacidade do ensino 
técnico naval em suas Capitanias e Delegacias Fluviais na área a fim de que se dobre a 
capacidade de formação até 2016. 
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5.6  AÇÃO ESTRATÉGICA 
 

TR.3  FORTALECER E ADEQUAR A CAPACIDADE DA REDE DE AEROPORTOS DA AMAZÔNIA. 

 
Realização de obras de infraestrutura, de modo a promover a integração regional e o 
desenvolvimento dos polos regionais, garantindo, ainda, o acesso às comunidades da 
Amazônia Legal. 
 
 
5.6.1 ATIVIDADES PROPOSTAS 

TR.3.1  Fortalecer a infraestrutura dos aeroportos regionais da Amazônia Legal. 

Realização de obras de infraestrutura tais como: recuperação de pavimentos deteriorados, 
pintura de sinalização horizontal desgastada; composição de sinalização vertical; drenagem 
adequada do complexo de pistas, retirada de obstáculos na faixa de pista e adequação de 
terminais de passageiros; 

Otimização da segurança patrimonial do aeroporto, com a construção de muros, instalação de 
cercas e contratação de segurança especializada; 

Flexibilização da legislação, a fim de possibilitar tratamento diferenciado aos aeródromos da 
região, sem contudo, comprometer a segurança; 

Capacitação de recursos humanos para operação e manutenção da infraestrutura 
aeroportuária. 

Aquisição de equipamentos de segurança contra atos de interferência ilícita; e 

Aquisição de carros contra incêndio, além da capacitação de bombeiros para operação dos 
veículos. 

 

TR.3.2  Adequar a capacidade dos aeroportos internacionais da Amazônia Legal. 

Adequar a capacidade dos aeroportos de Manaus, Belém, Macapá, Rio Branco, Boa Vista, 
Porto Velho, São Luís, Cruzeiro do Sul e Santarém, por intermédio das seguintes ações: 

- Realizar obras de infraestrutura tais como: ampliação de pistas para operação de aeronaves 
de maior porte, com vistas à exportação e transporte de cargas, ampliação dos terminais de 
passageiros (com vistas a atender à crescente demanda), recuperação de pavimentos 
deteriorados, pintura de sinalização horizontal desgastada; composição de sinalização vertical; 
drenagem adequada do complexo de pistas, retirada de obstáculos na faixa de pista; 

- Prover a segurança patrimonial do aeroporto, com a construção de muros, instalação de 
cercas e contratação de segurança especializada; e 

- Capacitação de recursos humanos para operação e manutenção da infraestrutura 
aeroportuária. 
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5.7 AÇÃO ESTRATÉGICA 
 

TR.4  PROMOVER A ADEQUAÇÃO E O MELHORAMENTO DA MALHA RODOVIÁRIA FEDERAL. 

 
Executar obras de pavimentação asfáltica, implantação e manutenção das principais rodovias 
federais na Amazônia, a fim de atender às demandas de cargas e ao volume de tráfego, de 
modo a buscar tanto a integração regional e interestadual quanto a integração com os demais 
países amazônicos.  
 
 
5.7.1  ATIVIDADES PROPOSTAS 
 

TR.4.1  Concluir o asfaltamento e manter em condições de tráfego as rodovias federais na 

Amazônia, responsáveis pela integração regional e interestadual. 

Concluir o asfaltamento das seguintes rodovias federais: BR-010, BR-153, BR-163, BR-210, BR-
230 e BR-319. 

Manter em condições de tráfego as seguintes rodovias federais: BR-222 e BR-316. 
 
 

TR.4.2  Concluir o asfaltamento e manter em condições de tráfego as rodovias federais na 

Amazônia responsáveis pela integração com os demais países amazônicos. 

Concluir o asfaltamento das seguintes rodovias federais: BR-156 e BR-364. 

Manter em condições de tráfego as seguinte rodovias federais: BR-174, BR-317, BR-401 e BR-

425.  

 
  

Asfaltamento da BR-174 
FONTE: DNIT 
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7.9   BENEFÍCIOS PARA A DEFESA 

 

As propostas referentes ao modal ferroviário permitirão o deslocamento estratégico de meios 

bélicos existentes no nordeste/sudeste/sul do país na direção da Região Norte, em particular 

nos estados do Pará, Maranhão e Tocantins, chegando à área estratégica da foz do rio 

Amazonas.  

Da mesma forma, os meios bélicos existentes no sudeste/sul do país, em caso de necessidade, 

serão mais facilmente concentrados na direção das regiões norte e centro-oeste, em particular 

nos estados de Rondônia, Acre e Mato Grosso chegando à área estratégica da fronteira com o 

Peru. 

O emprego da Engenharia Militar na implantação da infra-estrutura ferroviária fortalece a 

instituição na medida em que adestra seus recursos humanos e projeta a imagem do Exército 

na sociedade brasileira. 

No que se refere ao transporte hidroviário e marítimo, a partir do momento em que se possa 

circular pelas hidrovias sem restrições durante todas as estações do ano, o abastecimento de 

alguns dos Pelotões Especiais de Fronteira (PEF), o deslocamento de tropas para áreas 

próximas a fronteira, bem como o atendimento médico e assistencial à população carente 

ribeirinha seria extremamente facilitado.  

Quando as obras elencadas no trabalho estiverem concluidas, ocorrerá uma maior integração 

na região amazônica, o que facilitará o deslocamento de tropas bem como a ação da Marinha 

através de seus meios fluviais. 

A ampliação portuária a ser realizada no terminal de São Luiz poderá integrar o projeto da 

consolidação da Marinha do Brasil no estabelecimento de uma segunda Esquadra o mais perto 

possível da foz do rio Amazonas, conforme está previsto na Estratéigia Nacional de Defesa 

(END). 

A ampliação da capacidade do ensino técnico naval deve fomentar a ampliação da atuação das 

unidades da Marinha que atuam na região. 
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As propostas para o transporte aéreo, notadamente a melhoria dos aeródromos na Região 

Amazônica, são de interesse do Ministério da Defesa e estão inclusos no Programa da SAC-PR, 

podendo ser utilizadas estruturas e capacidades disponíveis na COMARA (Comissão de 

Aeroportos da Região Amazônica), subordinada ao Comando da Aeronáutica e, ainda, nos 

diversos Batalhões de Engenharia e Construção, subordinados ao Comando do Exército. 

A melhoria na infraestrutura de transporte rodoviário facilitará o deslocamento de comboios 

militares entre as principais localidades do território amazônico, bem como permitir o acesso 

por terra em boas condições até a linha de fronteira com os demais países amazônicos. 
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PÁGINA EM BRANCO INTENCIONALMENTE 
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 Saneamento 
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PÁGINA EM BRANCO INTENCIONALMENTE 
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Saneamento pode ser entendido como o 

conjunto de medidas que visa preservar ou 

modificar condições do meio ambiente 

com a finalidade de prevenir doenças e 

promover a saúde. O sistema de 

saneamento básico de um município ou de 

uma região possui estreita relação com a 

comunidade a qual atende, sendo 

fundamental para a salubridade ambiental 

do município e para a qualidade de vida da 

população. Com algumas medidas de 

saneamento básico é possível garantir 

melhores condições de saúde para as 

pessoas, evitando a contaminação e 

proliferação de doenças. Ao mesmo tempo 

em que se garante a preservação do meio 

ambiente. 

Já Saneamento básico é definido como a 

atividade relacionada com o abastecimento 

de água potável, o manejo de água pluvial, 

a coleta e tratamento de esgoto, a limpeza 

urbana, o manejo dos resíduos sólidos 

(lixo) e o controle de pragas e qualquer 

tipo de agente patogênico, visando à saúde 

da população. 

 

 

6.1   SITUAÇÃO ATUAL 

 

O Brasil é grande e sua diversidade se 

reflete, também, nos índices gerais de 

saneamento básico. Considera-se um dos 

principais desafios das ações 

governamentais mitigar os reflexos das 

desigualdades regionais no Brasil que são, 

de forma flagrante, percebidas na região 

amazônica. Para isso, diversos planos, de 

diversos governos foram elaborados 

buscando melhorar os índices 

socioeconômicos dessa região. Um desses 

planos que visa melhorar os índices de 

saneamento básico, não só dessa região, 

mas, de forma ambiciosa, de outras regiões 

do país. É o Plano Nacional de Saneamento 

Básico (PNSB). 

6 
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O PNSB, lançado pelo Governo Federal em 

Dezembro de 2013, define saneamento 

básico como as medidas necessárias a 

fornecer água tratada à população, 

promover um adequado tratamento do 

esgoto residencial e empresarial e tratar 

adequadamente todos os resíduos sólidos.  

Para demonstrar a carência de saneamento 

básico da região amazônica, apresentamos 

o gráfico abaixo que representa o nível de 

tratamento de esgoto do Brasil. 

 

 

Amazônia possui um quinto de toda a 

reserva de água potável do planeta, sendo 

que 45% de toda a água subterrânea do 

Brasil encontra-se nesta região. Apesar de 

guardar a maior reserva de água doce no 

mundo e ter 40% de seu território 

protegidos sob forma de áreas de 

conservação, ou territórios indígenas, o 

acesso ao abastecimento de água 

adequado na Amazônia ainda é 

insatisfatório. Esta situação tem 

provocado, ainda, a ocorrência de doenças 

na população. 

O crescimento e formação de comunidades 

no entorno dos chamados Pelotões 

Especiais de Fronteira e outros municípios 

tem evidenciado a necessidade do 

aumento da oferta de água potável, 

trazendo consigo as demais ações de 

saneamento, uma vez que o inadequado 

tratamento do esgoto e manejo dos 

resíduos contaminam o lençol freático e 

FIGURA 6.1 -  Práticas utilizadas para afastamento de esgotos sanitários em proporção da população 
por macrorregião e Brasil, 2010. 

FONTE: Censo Demográfico (IBGE, 2011) 
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demais mananciais da região. Como 

consequência aumentam-se as demandas 

ao ainda precário suporte de saúde, custos 

de evacuação médica e perda da 

capacidade produtiva para a economia 

local. 

A vivificação regional, materializada pela 

formação de núcleos populacionais nas 

regiões longínquas da Amazônia, 

representa uma contribuição efetiva à 

defesa.  A realização de ações do Estado na 

área do saneamento juntamente com os 

demais setores da infraestrutura, 

garantirão a formação e desenvolvimento 

de núcleos populacionais bem estruturados 

e produtivos, favorecendo a soberania 

nacional.    

A figura abaixo complementa o quadro 

anterior e mostra que os volumes de 

tratamento de esgoto da região N são 

baixíssimos. 

 

 

 

FIGURA 6.2 -  Volume de esgotos coletados e tratados por macrorregião e Brasil, 2008. 
FONTE: PNSB (IBGE, 2009) 
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Com relação à água, os índices não são diferentes, permanecendo extremamente baixos 

conforme mostra a figura abaixo. 

 

 

No que se refere ao tratamento dos resíduos sólidos, o IBGE nos mostra dados alarmantes: 

  
  

FIGURA 6.3 -  Soluções e práticas utilizadas para abastecimento de água em proporção de domicílios 
por macrorregião e Brasil, 2010. 

FONTE: Censo Demográfico (IBGE, 2011) 

 

FIGURA 6.4 -  Destinação de resíduos sólidos na RN. 
FONTE: Censo Demográfico (IBGE, 2011) 
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No PNSB, o Governo Federal mostrou que 

entre 2003 e 2011, o montante total de 

recursos orçamentários comprometidos 

com iniciativas de saneamento foi da 

ordem de R$ 41,5 bilhões, o que 

representou 0,13% do PIB nacional nesse 

mesmo período 

Não são poucos os recursos 

comprometidos pelo Governo Federal com 

saneamento básico. O fato é que o valor 

comprometido não corresponde ao valor 

investido. A manutenção do superávit 

primário, a falta de interesse de estados e 

municípios em apresentar projetos 

consistentes e exequíveis, relacionados ao 

saneamento básico e outros fatores 

políticos fazem com que o desembolso de 

recursos seja bem inferior ao valor 

comprometido (ver figura 6.5). 

 

 

FIGURA 6.5 – Relação entre recursos comprometidos e desembolsados e destinados ao saneamento básico. 

FONTE: Censo Demográfico (IBGE, 2011) 

 

 

De 2011 a 2014, o Programa de Aceleração 

do Crescimento - 2ª fase (PAC2) fez a 

previsão de gastar 45,1 bilhões de reais. 

Também não é pouco dinheiro. O mapa 

abaixo na mostra que só para o ano de 

2014, os recursos destinados ao 

saneamento básico chegam ao montante 

de 2,8 bilhões de reais. Esse valor será 

investido em 635 municípios, sendo que 

101 desses municípios estão em estados da 

Amazônia Legal. 

Como vimos acima, os Estados da 

Amazônia Legal terão 101 municípios 

beneficiados com ações da segunda fase do 

PAC, no tocante ao saneamento básico. 
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Figura 6.6 – Mapa temático do Plano Nacional de Saneamento Básico. 
FONTE: http://www.pac.gov.br/ 

 

Problemas relacionados com o saneamento 

básico estão dispersos pelo mundo afora, 

mormente em países onde há baixo índice 

de desenvolvimento social. Associado a 

isso, há o concomitante aumento na 

incidência de doenças relacionadas à falta 

de saneamento: amebíase, ancilostomíase, 

ascaridíase, cisticercose, cólera, dengue, 

diarreia, disenterias, elefantíase, 

esquistossomose, febre amarela, febre 

paratifoide, febre tifoide, giardíase, 

hepatite, infecções na pele e nos olhos, 

leptospirose, malária, poliomielite, teníase 

e tricuríase. 

Essas doenças acima relacionadas têm sua 

disseminação associada à contaminação da 

água, fator diretamente relacionado aos 

fatores de poluição ambiental que se 

associam à falta de saneamento básico.  

Com a contaminação da água, seja por 

poluentes a céu aberto ou pela infiltração 

dos lençóis freáticos, observamos o 

aumento da incidência de doenças 

gastrointestinais, como a diarreia, 

causarem o maior número de baixas 

relacionado à ausência de saneamento 

básico. 

A OMS estima que 6% de todas as doenças 

no mundo são causadas pelo consumo de 

água não tratada e pela falta de coleta de 

esgoto. Essa organização estima, também, 

que a falta de água limpa mata 1,8 milhão 

de crianças com menos de 5 anos de idade 

anualmente, o que representa uma morte 

a cada 20 segundos. 

Do exposto, esse trabalho buscará propor 

medidas na área de saneamento básico 

que levem à redução de desigualdades 

dentro da própria Amazônia legal e entre 

ela e outras regiões.  

Tais medidas deverão prever saneamento 

básico para todos com tecnologias 

sustentáveis respeitando as características 

físicas e socioculturais de cada localidade. 

Tais ações serão estruturadas em 

Estratégias, que serão desdobradas em 

Ações Estratégicas e detalhadas em 

Atividades popostas. 
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6.2   DESAFIOS   

 

As características peculiares da região 

amazônica, como as longas distâncias, 

dificuldades de transporte e comunicação e 

as precárias condições de saneamento, 

geram o grande desafio da inclusão das 

comunidades ribeirinhas às condições 

básicas de saúde. A saúde adquire caráter 

emergencial, pois doenças simples, de 

origem primária, acabam se tornando 

graves pela falta de intervenção efetiva e 

adequada ainda hoje percebidas na região. 

Segundo especialistas, a falta de 

saneamento básico causa mais impacto 

ambiental negativo ao Brasil do que o 

desmatamento ou a execução de projetos 

para a obtenção de energia. As enchentes 

recorrentes produzem efeitos ainda mais 

danosos à população pela falta de coleta e 

destinação adequada dos detritos sólidos. 

Verifica-se anualmente um cenário em que 

um evento natural periódico é agravado 

pelo lixo, que ao invadir ruas e casas, 

provoca a contaminação e proliferação de 

doenças. 

No caso da região amazônica, cabe 

destacar que o acesso a saneamento 

ambiental está relacionado além da saúde 

pública com a preservação do meio 

ambiente, exigindo uma gestão sustentável 

e de controle dos impactos decorrentes. 

Sendo, portanto, o saneamento básico uma 

pré-condição para sustentar o 

desenvolvimento sustentável, propõe-se 

para a Amazônia Legal a estratégia que se 

segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
   Figura 6.7 – Domicílios com rede de esgotos. 
   FONTE: IBGE (2008) 
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6.3   ESTRATÉGIA PARA O SETOR DE SANEAMENTO (SA) 

 

 

IMPLANTAR O SANEAMENTO BÁSICO ADEQUADO NA AMAZÔNIA LEGAL  

 

 
 

Para atingir este objetivo, esta Estratégia ramifica-se nas seguintes Ações Estratégias (Aç Ettg), 

cada uma voltada para uma das áreas abreangidas pelo saneamento: 

 

• Aç Ettg SA.1 Realizar o manejo adequado dos resíduos sólidos. 

• Aç Ettg SA.2 Ampliar o serviço de água tratada para áreas urbanas inferiores 

a três mil habitantes. 

• Aç Ettg SA.3  Ampliar o serviço de água tratada para Ampliação do serviço 

áreas urbanas superiores a três mil habitantes. 

• Aç Ettg SA.4 Implantar e/ou ampliar o Esgotamento Sanitário da Amazônia 

Legal. 

 

Na sequência são apresentadas as Atividades Propostas, pelas quais se pretende listar as 

principais ações que contribuirão para compor cada uma das Ações Estratégicas. 
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6.4   AÇÃO ESTRATÉGICA  

 

SA.1    REALIZAR O MANEJO ADEQUADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Ampliar ou implantar serviços de coleta e destinação adequada de resíduos sólidos nos 

municípios da Amazônia Legal, especialmente em localidades com população inferior a 25.000 

habitantes e em áreas rurais, em particular nas regiões dotadas de Organizações Militares ou 

Pelotões de Fronteira do Exército Brasileiro. Esta é uma ação estratégia fundamental para a 

melhoria das condições de saúde da população e do meio ambiente. 

 

6.4.1 ATIVIDADES PROPOSTAS 

 

SA.1.1   Substituir áreas ou depósitos de acúmulo de lixo por aterros sanitários regionais, de 

acordo com as normas ambientais. 

Desativar áreas de acúmulo de lixo e implantar aterros sanitários em pequenos municípios da 

Amazônia Legal, dotados de Organizações Militares ou Pelotões de Fronteira do Exército 

Brasileiro, para a recepção de resíduos sólidos de origem doméstica, do comércio e varrição 

de vias públicas. Os resíduos industriais devem ser destinados a aterro de resíduos sólidos 

industriais.  

A base do aterro sanitário deve ser constituída por um sistema de drenagem de uma camada 

impermeável de polietileno de alta densidade, sobre uma camada de solo compactado para 

evitar o vazamento de material líquido para o solo, evitando assim a contaminação de lençóis 

freáticos. Como sugestão, seria interessante que a área selecionada passe pela análise técnica 

do CENSIPAM (Centro Gestor do Sistema de Proteção da Amazônia), a fim de evitar-se a 

escolha de local que possa, mesmo adotando as medidas acima, contaminar o lençol freático. 

 

SA.1.2   Ampliar a rede de coleta seletiva de lixo. 

Incrementar o recolhimento seletivo do lixo nos municípios da Amazônia Legal, em particular 

naqueles dotados de Organizações Militares ou Pelotões de Fronteira do Exército Brasileiro, 

aumentando o volume de material seco descartado a ser reaproveitado ou reciclado, o que 

contribui para diminuir a poluição do meio ambiente. 
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Para tal, é necessário incentivar a separação do lixo na fonte e pelo destino que lhe pode ser 

dado, tornando mais fácil e eficiente a recuperação dos materiais a serem reaproveitáveis. 

Ademais, evita a contaminação, diminui os custos e aumenta o valor agregado do material 

reciclado, gerando empregos e novas fontes de renda. 

Nas regiões onde não é possível reciclar o lixo, sendo necessária sua remoção para os grandes 

centros, devem ser implantados além dos postos de coleta seletiva, postos de preparação para 

o transporte do material reciclado, a fim de que esse seja conduzido às usinas de reciclagem, 

localizada nos grandes centros, de forma adequada em embarcações e /ou aeronaves. 

 

 

SA.1.3   Ampliar a quantidade de usinas de reciclagem de lixo. 

Instalar pelo menos uma usina de reciclagem de lixo em todas as sedes de municípios da 

Amazônia Legal, principalmente naqueles onde existem Organizações Militares ou Pelotões de 

Fronteira do Exército Brasileiro, ampliando o volume de material descartado a ser convertido 

em matéria prima que será reutilizada pela indústria. 

A instalação de tais usinas na Amazônia Legal aumentará a oferta de trabalho e a renda da 

população. Além disso, proporciona crescimento econômico e protege o meio ambiente, 

utilizando os recursos de forma mais sustentável e ecologicamente correto. 

 

 

SA.1.4  Implantar usinas de reciclagem de papel, plásticos, alumínio, vidro, madeira e lixo 

tecnológico. 

Instalar usinas utilizando matéria primas processadas nas usinas de reciclagem de lixo nos 

municípios da Amazônia Legal, principalmente naqueles onde existem Organizações Militares 

ou Pelotões de Fronteira do Exército Brasileiro, para produzir, por meio de um processo 

industrial, novos produtos de maior valor agregado. 

A implantação das usinas caracteriza a última fase do ciclo de reciclagem do lixo. Sem esta 

etapa, a coleta seletiva e o papel das usinas de reciclagem não teriam nenhuma finalidade. 

Além disso, as fábricas proporcionariam emprego, renda e melhores condições de vida a 

população da Amazônia Legal, principalmente dos municípios mais carentes de recursos. 
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SA.1.5   Implantar centros de recolhimento de pneus descartados e inservíveis. 

Implantação centros de recolhimento de pneus em municípios ou localidades da Amazônia 

Legal, em particular naqueles onde existem Organizações Militares do Exército Brasileiro, é 

uma prática correta de preservação ecológica, proporcionando desenvolvimento sustentável. 

Os pneus seriam encaminhados às indústrias de recapagem de pneus ou às indústrias onde 

serão reprocessados como matéria prima reaproveitada, gerando uma fonte de recurso 

alternativa. Ademais, evitaria a prática de queimadas, o acúmulo de água e, como 

consequência, a proliferação de insetos causadores de doenças, melhorando as condições do 

meio ambiente e de saúde da população. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 6.8 – Ponto de Entrega Voluntária (PEV) - Manaus - AM. 
FONTE: Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (http://semulsp.manaus.am.gov.br) 
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6.5   AÇÃO ESTRATÉGICA  

 

SA.2   AMPLIAR O SERVIÇO DE ÁGUA TRATADA PARA ÁREAS URBANAS INFERIORES A TRÊS 

MIL HABITANTES. 

 

Tal ação estratégica visa dotar municípios inferiores a três mil habitantes e áreas rurais 

(comunidades tradicionais, áreas de preservação ambiental, comunidades indígenas, agrovilas, 

assentamentos agrários, Pelotões ou Destacamentos de Fronteira e outros aglomerados rurais 

e urbanos e outras áreas rurais de natureza coletiva) com um adequado sistema de coleta, 

armazenamento, tratamento e distribuição tubular subterrânea de água tratada. 

 

6.5.1  ATIVIDADES PROPOSTAS 

 

SA.2.1   Implantar sistema de coleta de água pluvial em cisternas comunitárias. 

Tal atividade se caracteriza primordialmente pela implantação de estrutura de coleta de água 

fluvial por meio de bombas de sucção submersas ou superficiais, com a destinação da água 

coletada direcionada a reservatórios adequados com capacidade total suficiente para o 

abastecimento de toda a comunidade por três dias.  

Alternativamente, nos períodos do ano quando o rio está baixo demais e a qualidade do leito 

fluvial não recomenda sua coleta, promover um sistema coletivo de coleta de água de forma 

aérea nas calhas dos telhados de cada casa da comunidade, com a água coletada sendo 

direcionada para um sistema de tubulações submersas que seria conduzido para um conjunto 

de cisternas a fim de que essa água fosse bombeada para a Estação Central de Coleta e 

Tratamento de Água (ECCTA). Esse sistema seria adequado para o início da estação das 

chuvas. 

Alternativamente também, seriam preparados poços artesianos que coletassem a água e a 

conduzissem para a ECCTA. Esse sistema seria adequado para ser utilizado durante o período 

de estiagem e antes do início da estação das chuvas. 
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SA.2.2  Implantar infraestrutura para realizar o tratamento e a fluoretação da água 

coletada.  

Seriam implantados nessa atividade imposta tanques que serviriam ao armazenamento da 

água coletada conforme a atividade imposta anterior com capacidade para armazenar três 

vezes o consumo médio diário da localidade. Nesses tanques também seria realizada a 

fluoretação da água. 

Implantar sistema de purificação de água. Essa purificação deve ser feita por decantação e/ou 

filtragem. A ECCTA deverá ter capacidade para purificar um volume de água correspondente a 

três dias de consumo médio da localidade. 

 

 

SA.2.3 Implantar sistemática de tratamento químico de água em cisternas coletivas. 

Ao lado dos tanques de armazenamento de água, e dentro da ECCTA, implantar sistema de 

tratamento químico da água. Inclui equipamento, treinamento de tratadores e material 

químico para tratamento. A ECCTA deverá ter capacidade para tratar um volume de água 

correspondente a três dias de consumo médio da localidade.  

 

 

SA.2.4  Adquirir cisternas comunitárias, que sirvam para a coleta de água pluvial ou água 

coletada em lençóis freáticos.  

Adquirir e implantar cisternas comunitárias, sistema de tubulação a fim de coletar, conduzir e 

armazenar a água pluvial coletada em toda a comunidade para posterior direcionamento à 

ECCTA por meio de bombas hidráulicas e reservatório de distribuição (caixa d’água elevada) da 

comunidade.   
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6.6   AÇÃO ESTRATÉGICA  

 

SA.3   AMPLIAR O SERVIÇO DE ÁGUA TRATADA PARA AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO ÁREAS 

URBANAS SUPERIORES A TRÊS MIL HABITANTES. 

 

Tal ação estratégica visa dotar municípios acima de três mil habitantes com um adequado 

sistema de coleta, armazenamento, tratamento e distribuição tubular subterrânea de água 

tratada. 

 

6.6.1  ATIVIDADES PROPOSTAS 

 

SA.3.1   Implantar sistema de coleta fluvial de água. 

Esta atividade se caracteriza primordialmente pela implantação de estrutura de coleta de água 

fluvial por meio de bombas de sucção submersas ou superficiais, com a destinação da água 

coletada direcionada a reservatórios adequados com capacidade total suficiente para o 

abastecimento de toda a comunidade por três dias.  

 

SA.3.2   Implantar sistema de coleta de água em lençóis freáticos. 

Esse sistema funcionaria de forma alternativa. Assim, seriam construídos poços artesianos e 

torres de água para seu armazenamento, a fim de funcionar de forma emergencial em caso de 

baixa substancial no nível de água dos igarapés, integrando esse sistema à rede de distribuição 

de água, a fim de que a água seja tratada e distribuída. As torres serviriam para armazenar a 

água coletada e para reconduzi-la por gravidade à ECCTA. 

  

SA.3.3   Implantar infraestrutura para armazenar a água coletada pelo sistema fluvial e 

possibilitar o tratamento da água tratada. 

Seriam implantados nessa atividade imposta tanques que serviriam ao armazenamento da 

água coletada conforme a atividade imposta anterior com capacidade para armazenar pelo 

menos três vezes o consumo médio diário da localidade. Nesses tanques também seria 

realizada a fluoretação da água. 
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Implantar sistema de purificação de água. Essa purificação deve ser feita por decantação e/ou 

filtragem. 

A ECCTA deverá ter capacidade para purificar um volume de água correspondente a pelo 

menos três dias de consumo médio da localidade. 

 

SA.3.4   Implantar infraestrutura para realizar o tratamento por osmose reversa e a 

fluoretação da água coletada no sistema fluvial.  

Dentro da ECCTA deverá ser implantado um sistema de tratamento de água utilizando-se o 

sistema de osmose reversa, o que possibilita o tratamento rápido de grande volume de água a 

um custo baixo. 

 

SA.3.5  Implantar infraestrutura para realizar o tratamento e a fluoretação da água coletada 

nos lençóis freáticos. 

A água coletada nos lençóis freáticos e bombeada para depósitos intermediários e 

posteriormente conduzida para a ECCTA, visando tratamento e posterior distribuição. Assim 

deverão ser adquiridas tubulações para realizar esse transporte da água à ECCTA de forma 

subterrânea. 

Pode ser necessária a utilização de cisternas e/ou bombas de água a fim de poder realizar esse 

transporte onde não for possível fazê-lo por gravidade. 

 

SA.3.6   Implantar rede de tubulações para realizar a distribuição de água às casas de forma 

individualizada. 

Uma vez coletada, tratada e armazenada caberá sua distribuição casa à casa, para isso é 

necessário a implantação de tubulações subterrâneas a fim de realizar o transporte dessa água 

a toda comunidade. Para isso é imprescindível um adequado planejamento de forma a evitar 

perdas ou incapacidade de armazenamento por falta de vazão. 
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6.7  AÇÃO ESTRATÉGICA 

 

SA.4    IMPLANTAR E/OU AMPLIAR O ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA AMAZÔNIA LEGAL. 

 

Uma região onde 40% da população ainda não têm acesso a coleta e tratamento de esgoto, o 

que traz problemas de saúde e contaminação da água que é consumida, dificulta o 

desenvolvimento regional e o do próprio País. Urge, então a necessidade de o Estado 

promover obras de implantação de sistemas de esgotamento sanitário e educação da 

população nos Municípios da Amazônia Legal como forma, inclusive, de prevenir problemas de 

saúde pública como a diarreia, demonstra que “Educação e mobilização da população sobre 

saneamento são imprescindíveis”.  

As Organizações Militares do Exército, principalmente as Unidades de Engenharia de 

Construção do 2º Grupamento de Engenharia são aptas para as obras de infraestrutura mais 

complexas, porém as demais Unidades localizadas em outros Municípios da Amazônia Legal 

podem participar da educação e mobilização da população, além de pequenas obras 

residenciais por meio de seus pelotões de obras (PO). 

Tal ação estratégica visa dotar os municípios com população inferior a 25.000 habitantes de 

redes de esgotamento sanitário para coletar o esgoto residencial e industrial nas sedes e nos 

respectivos distritos, incluindo a coleta de áreas rurais, pequenas comunidades e 

assentamentos centralizando em Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) para que sejam 

tratados e devolvidos ao ambiente. 

 

6.7.1  ATIVIDADES PROPOSTAS 

 

SA.4.1  Ampliar o acesso aos serviços de esgotamento sanitário, nas áreas urbanas e rurais 

dos municípios com população de até 50.000 habitantes e melhorar os já existentes. 

Ampliar o sistema de captação de esgotamento sanitário nos centros urbanos das cidades da 

Amazônia Legal e implantar microssistemas nas áreas rurais, nos municípios com população 

de até 50.000 habitantes, em particular, em localidades que possuem Organizações Militares 

do Exército Brasileiro é uma ação estratégica essencial para a melhoria das condições de 

saúde das populações, pois esta implantação reduzirá o nível de poluição dos recursos hídricos 

regionais melhorando a qualidade da água. 

 



Plano de Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável para a Amazônia Legal    

 
 

CPEAEx 2014     |  79  |

O uso maciço de fossas sépticas que por serem sistemas completamente passivos, ou seja, 

movidos pela gravidade e com campo de drenagem, não permitem a contaminação de lençóis 

freáticos ou dos próprios rios, não utilizam energia elétrica e são de baixo custo. Este 

tratamento privado deve ser subsidiado pelo Estado.  

O Departamento de Engenharia de Saúde Pública da FUNASA financiará a execução dos 

serviços acima com seus projetos de sistemas e coordenação de obras propostos pelas  

Comissões Regionais de Obras (CRO) das 8ª, 9ª e 12ª Regiões Militares. Os Batalhões de 

Engenharia de Construção sediados em municípios da Amazônia Legal serão responsáveis 

pelas construções ou melhorias das ETE e redes de coleta de esgoto nos centros urbanos, 

dentro de suas capacidades. Os PO das Unidades poderão fazer os serviços de esgotamento 

sanitário de pequenas comunidades, assentamentos das áreas rurais com os apoios das CRO, 

BEC, Executivos Municipais e integrantes das comunidades como mão-de-obra. 

 

SA.4.2 Assegurar que as obras de infraestrutura de esgotamento sanitário provoquem 

impactos socioambientais mínimos. 

A construção das Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) deverão utilizar pequenas áreas 

com baixo consumo de energia renovável, além da maior quantidade de material reciclado 

possível, permitindo que os poluentes sejam corretamente separados e destinados, além de 

devolver uma água tratada aos rios da região. 

A adaptação das instalações das ETE já existentes tornando-as ecologicamente mais eficientes 

podem ser realizadas pelos Batalhões de Engenharia de Construção ou por empreiteiras 

contratadas pela Comissão Regional de Obras da 12ª Região Militar e podem ser fiscalizadas 

em seus corretos usos pelas OM da área da Amazônia Legal. 

 

SA.4.3  Promover a melhoria das condições de esgotamento sanitário, visando à melhoria da 

qualidade de vida das populações humanas. 

Estimular o executivo municipal a promover uma política pública de racionalização inteligente 

da utilização do esgotamento sanitário municipal com palestras realizadas pelas Organizações 

Militares, incluindo Delegacias de Serviço Militar. 

A instalação de vasos sanitários com as respectivas instalações hidráulicas de esgoto 

residencial interligando-as nas redes de esgotamento sanitário das ruas nas respectivas áreas 

urbanas. 
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SA.4.4   Ampliar a cobertura de drenagem urbana.  

Ampliar as redes de esgoto residenciais interligando-as em ETE construídas para captar o 

esgoto e realizar os tratamentos primário, secundário e terciário, sendo este último, 

dependente da comunidade e de recursos alocados oriundos do PAC 2 ou da FUNASA. Essas 

redes que coletam o esgoto doméstico devem ser separadas das redes pluviais para não 

contaminá-las. 

Ambas poderão ser construídas pelas Unidades ou Subunidades de Engenharia de Construção 

do 2º Grupamento de Engenharia ou por empreiteiras contratadas pela Comissão Regional de 

Obras da 12ª Região Militar e podem ser manutenidas e fiscalizadas pelas OM da área da 

Amazônia Legal. 
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6.8   BENEFÍCIOS PARA A DEFESA 

 

A implantação das ações estratégicas de realização do manejo adequado dos resíduos sólidos 

proporcionará melhores condições de vida na população da Amazônia Legal, tanto no aspecto 

econômico, como no aspecto sanitário e ambiental.  

A População dos municípios e das localidades mais longínquas do País sentir-se-á mais 

protegida e melhor amparada pelo Governo Federal e pelos Governos Estaduais. Isto 

contribuirá, sem sombra de dúvida, para o fortalecimento da integração nacional. 

Ressalta-se nesse contexto que a melhoria no saneamento básico terá um impacto direto na 

saúde local. Tal fato refletira na redução de doenças, ocasionando uma redução de baixas 

hospitalares, consequentemente, haverá uma economia de recursos destinados ao setor de 

saúde e um aumento do efetivo de força de trabalho para atuarem nas atividades para o 

desenvolvimento da região. 

A população perceberá com mais intensidade a presença do Estado, sentindo-se mais feliz, 

próspera e participativa, fixando-se mais em sua terra e interagindo com os militares das OM 

dos municípios, inclusive sendo voluntário para servir ou trabalhar em benefício da Força, 

fortalecendo os laços do povo e governo. 
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PÁGINA EM BRANCO INTENCIONALMENTE 
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As Telecomunicações estão inseridas no 

Setor de Tecnologia de Informação e 

Comunicação (TIC). No Brasil, segundo 

classificação do IBGE, os Serviços de 

Telecomunicações são parte dos Serviços 

de Informação, e incluem os seguintes 

sistemas: Telefonia Fixa, Telefonia Celular, 

Serviço Móvel Especializado (SME) ou 

Trunking, Telecomunicações por Satélites, 

provedores de acesso à Internet, 

transmissão e recepção de sinais de TV e 

Rádio, serviços de instalação e outros.  

O artigo 60 da Lei Geral das 

Telecomunicações - LGT, Lei n.° 9.472, de 

16 de julho de 1997,  define serviço de 

telecomunicações como o conjunto de 

atividades que possibilita a oferta de 

capacidade de transmissão, emissão ou 

recepção, por fio, radioeletricidade, meios 

óticos ou qualquer outro processo 

eletromagnético, de símbolos, caracteres, 

sinais, escritos, imagens, sons ou 

informações de qualquer natureza. 

Setor essencial da infraestrutura de um 

país, as telecomunicações exercem um 

papel relevante no desenvolvimento 

econômico e social  do país. O aspecto mais 

importante das telecomunicações é a sua 

transversalidade sobre os mais variados 

setores da economia, os quais se 

beneficiam pela utilização das tecnologias 

de informação e comunicação (OCDE, 

2004).  

Os demais tipos de infraestrutura também 

sentem os impactos do investimento em 

telecomunicações, ganhando 

produtividade. Há intensificação da relação 

capital-trabalho, aumentando a 

produtividade da mão de obra. É também 

uma poderosa ferramenta para inclusão 

social da população na medida em que faz 

circular informações e conhecimento, 

quebrando ainda as barreiras impostas 

pelas distâncias de um Brasil continental. 

7 
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7.1  SITUAÇÃO ATUAL 
 

7.1.1  Histórico no Brasil 

 

A compreensão da atual conjuntura do 

setor de telecomunicações passa 

necessariamente pelo seu percurso 

histórico que, em se tratando de uma área 

fortemente apoiada em tecnologia, não 

muito retroage no tempo. 

Até os anos 50 as concessões dos serviços 

de telecomunicações eram distribuídas 

indistintamente pelos governos federal, 

estaduais e municipais, o que gerou um 

crescimento de forma desordenada, com 

grandes dificuldades operacionais e de 

interligação. 

A década seguinte foi marcada pela 

aprovação do Código Brasileiro de 

Telecomunicações (Lei 4.117/62), 

disciplinando os serviços telefônicos e 

colocando-os sob o controle da autoridade 

federal, exercido pelo Conselho Nacional 

de Telecomunicações, subordinado à 

Presidência da República. Este mesmo 

dispositivo legal criou a EMBRATEL – 

Empresa Brasileira de Telecomunicações 

S/A com a finalidade de implementar o 

sistema de comunicações a longa distância, 

contando para isso com o também criado 

Fundo Nacional de Telecomunicações 

(FNT). Vale destacar, ainda na década de 

60, a implantação do Ministério das 

Comunicações, em 1967. 

No início da década de 70, a fim de 

melhorar a qualidade da telefonia urbana, 

foi criada a  Telecomunicações Brasileiras 

S/A – TELEBRAS, sociedade de economia 

mista vinculada ao Ministério das 

Comunicações, com atribuições de 

planejar, implantar e operar o Sistema 

Nacional de Telecomunicações (SNT). Isto 

foi feito pela incorporação das companhias 

telefônicas existentes em cada estado da 

federação, mediante aquisição de seus 

acervos ou de seus controles acionários. 

Este período foi marcado por uma 

expansão expressiva da planta telefônica, 

passando de 1,4 milhões para 5 milhões de 

terminais instalados. Foi também 

estabelecida uma política industrial e de 

pesquisa voltado à demanda do SNT. 

Os anos 80 foram marcados pela difícil 

situação econômico-social do País, 

dificultando a expansão do setor das 

telecomunicações conforme o esperado. A 

TELEBRAS operava mais de 95% dos 

terminais telefônicos em serviço. Mesmo 

com a crise, foram lançados os satélites de 

comunicações BrasilSat-I em 1985 e o 

BrasilSat-II em 1986, integrando todo o 

território brasileiro e possibilitando 

popularizar e interiorizar as 

telecomunicações a um maior número de 

brasileiros. 

A década de 90 ficou marcada pela 

privatização do sistema TELEBRAS, em 

1998, o que trouxe modernização e 

aumento do acesso da população aos 
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serviços, mas também alta concentração 

no mercado, tanto em grupos econômicos, 

em sua maioria de capital originalmente 

estrangeiro, quanto em regiões que 

receberam os principais investimentos. 

Foram priorizadas, como em todo mercado 

de capital, as áreas com mais lucratividade 

e menor risco de negócio.  

A Lei Geral de Telecomunicações, de 1997, 

estabeleceu no Brasil os princípios de livre 

concorrência. A legislação atribuiu ao setor 

privado o papel de prestador de serviços 

de telecomunicações, cabendo a ele 

investir na infraestrutura e na exploração 

dos serviços, em regime de competição. Ao 

Estado incumbe fornecer, portanto, 

concessões, permissões ou autorizações, 

atuando apenas complementarmente com 

investimentos, particularmente para 

garantir acessos coletivos e a redução das 

desigualdades de acesso regionais e sociais. 

A recente evolução das telecomunicações 

no Brasil foi e vem sendo impactada pela 

convergência entre tecnologias, bens e 

serviços antes separados 

(telecomunicações, tecnologia da 

informação e conteúdo). Os serviços de 

telecomunicações tradicionais, como 

telefonia, foram agregados a serviços de 

valor adicionado, como navegação na 

internet, envio de e-mails e comércio 

eletrônico. Essa nova infraestrutura 

conjunta fez a demanda explodir. 

Apesar da popularização do acesso aos 

meios tecnológicos de telecomunicações, 

perduram alguns desequilíbrios regionais 

no Brasil. Especialistas referem-se à 

existência de uma “Tordesilhas Digital”, 

que pode ser constatada no mapa a seguir: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
FIGURA 7.1 -   “Tordesilhas Digital” 
FONTE: Ministério das Comunicações 
(2014) 
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7.1.2   Situação na Amazônia Legal 

As características geográficas da região 

amazônica acarretam grandes dificuldades 

de operação dos sistemas de 

telecomunicações. As grandes distâncias, a 

baixa densidade populacional, o 

isolamento de várias comunidades e a 

carência de infraestrutura de transportes e 

de energia elétrica são os principais fatores 

que impactam diretamente o setor. 

Apesar de verificarmos ao longo dos anos 

um aumento significativo da capacidade 

instalada do setor na Amazônia brasileira, 

ainda percebe-se uma alta inacessibilidade 

aos serviços, especialmente fora dos 

distritos-sedes dos municípios. Descreve-se 

de forma sintética, a seguir, a situação 

atual das infraestruturas e dos serviços. 

 

7.1.2.1  Redes de transporte (fibra ótica) 

Os enlaces de fibra ótica existentes na 

Amazônia foram lançados ao longo dos 

últimos 16 anos, pelas seguintes entidades 

públicas e privadas: Eletronorte 

(1999/2001); Brasil Telecom (2002); 

Eletronorte (2003); Eletronorte (2005); 

Brasil Telecom (2008); Embratel (2009); Oi 

(2011); Oi (2013); Consórcio/TIM 

(2013/2014) e Petrobrás (2014).  A figura 

7.2 mostra o mapa desta rede. 

 

 

  

Eletronorte (1999/2001) 

Brasil Telecom (2002) 

Eletronorte (2003) 

Eletronorte (2005) 

Brasil Telecom (2008) 

Embratel (2009) 

Oi (2011) 

Oi (2013) 

Consórcio/TIM (2013/2014) 

Petrobrás (2014) 

FIGURA 7.2 -  Rede de Fibra Ótica 
FONTE: Ministério das Comunicações (2014) 
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7.1.2.2  Rede Satelital 

O satélite de comunicações é utilizado 

como meio de transporte por prestadoras 

que possuem licenças para prestar os 

serviços de telecomunicações: telefonia 

fixa e celular, comunicação multimídia, TV 

via satélite, Serviço Móvel Global por 

Satélite (SMGS). No Brasil a ANATEL 

outorga o direto de exploração dos 

satélites. Um satélite é considerado 

brasileiro quando ocupa uma posição 

orbital alocada pela União Internacional de 

Telecomunicações (UIT) para o Brasil.  

Todo o território nacional já é coberto por 

mais de 35 satélites estrangeiros e 19 

brasileiros, distribuídos entre 17 empresas 

com direito de exploração. Em 2016 está 

programado o lançamento do Satélite 

Geoestacionário de Defesa e Comunicações 

Estratégicas (SGDC), a ser operado 

conjuntamente pela TELEBRAS (banda Ka) e 

pelo Ministério da Defesa (banda X), 

provendo o país de autonomia nas 

telecomunicações satelitais, já que este 

será o primeiro satélite cujo controle será 

totalmente realizado no Brasil, em 

estações localizadas em áreas militares. 

 

 

 

FIGURA 7.3 -  Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas 
FONTE: Ministério das Comunicações (2013)  

 
  

 2016 
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7.1.2.3  Serviço Telefônico Fixo Comutável (STFC)  

Na Amazônia Legal, para uma população 

total de cerca de 25 milhões de habitantes, 

existem somente 2 milhões de linhas fixas 

e 145 mil telefones públicos, indicando 

uma teledensidade de somente 10%, um 

índice que corresponde a menos da 

metade da média nacional. A figura 7.4 

apresenta o mapa da quantidade de linhas 

por 100 habitantes em cada município. 

 

 

 

FIGURA 7.4 -  Telefonia Fixa 
FONTE: Atlas Brasileiro de Telecomunicações, TELETIME (2013)  
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7.1.2.4  Banda Larga Fixa  

Atualmente a Amazônia Legal conta com 

648 mil acessos de banda larga fixa, 

conforme dados do Ministério das 

Comunicações, de março de 2014. Este 

número corresponde a uma densidade 

domiciliar média de 13% para a região, 

bem inferior aos 22,5% da média nacional, 

distribuídas conforme a figura 7.5. 

 

 

 

 

FIGURA 7.5 -  Cobertura em Banda Larga Fixa 
FONTE: Ministério das Comunicações (2014) 
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7.1.2.5  Telefonia Móvel  

 

A telefonia móvel está presente em 100% 

dos municípios brasileiros. A explosão 

resultante da oferta e da redução dos 

preços nos últimos anos fez com que, com 

exceção do Pará e do Maranhão, os demais 

estados que compõem a Amazônia Legal 

tenham um número de linhas superior ao 

número de habitantes. Porém, a figura 7.6 

mostra que há um desequilíbrio na 

distribuição espacial destes celulares. 

Embora todos os municípios estajam 

contemplados, o serviço limita-se às sedes 

deles, ainda assim com deficiências na área 

de cobertura. 

A realidade entretanto revela uma baixa 

qualidade dos serviços. O pequeno número 

de operadoras - em grande parte apenas 

uma opção - aliado à fiscalização deficiente 

são fatores que contribuem para este fato.  

 

 

 

FIGURA 7.6 -  Telefonia Móvel - Penetração 
FONTE: Atlas Brasileiro de Telecomunicações (2013)  
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7.1.2.6  Banda Larga Móvel  

Dos 773 municípios que integram a 

Amazônia Legal, 179 estão cobertos com 

rede 3G, o que corresponde a 23,2% do 

total. A figura 7.7 mostra o mapa dos 

municípios com e sem cobertura 3G. Vale 

destacar que as áreas assinaladas como 

servidas pelo sinal correspondem à área de 

cada município e não à área de cobertura, 

esta normalmente restrita apenas ao 

distrito-sede do município. A tecnologia 2G 

já está disponível a 100% dos municípios 

brasileiros,  ressalvada a limitação 

territorial já exposta.  

Com a licitação das faixas de 450 MHz e de 

2,5 GHz realizada pela Anatel em 2012, os 

vencedores têm duas importantes 

obrigações a cumprir: 

- Cobrir as áreas rurais até 30 km da sede 

de todos os municípios com STFC 

individuais (mais de 300 habitantes) na 

faixa de 450 MHz, com serviços de voz e 

dados, até 31 de dezembro de 2015; e 

- Cobrir com tecnologia 4G todos os 

municípios com mais de 100 mil 

habitantes, até 31 de dezembro de 2016. 

 
 

 
FIGURA 7.7 -  Cobertura em Banda Larga Móvel 
FONTE: Ministério das Comunicações (2014) 
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7.1.2.7  TV por Assinatura 

O processo de convergência tecnológica, 

que gera convergência de serviços e 

economia de escopo, parece ainda não ser 

realidade em nosso mercado de 

telecomunicações. Há indícios de que o 

serviço alavancador da convergência no 

mercado brasileiro é a TV por assinatura. 

A TV por assinatura no Brasil teve alterado 

seu marco regulatório pela Lei nº 

12.485/2011. Ela amplia a oferta do serviço 

e estimula a diminuição do preço final ao 

assinante, além de estabelecer a obrigação 

de programação de conteúdos brasileiros 

nos canais de espaço qualificado, e de 

canais brasileiros dentro de cada pacote 

ofertado ao assinante. 

Apesar de ainda ser um produto distante 

da maioria dos lares brasileiros, 

particularmente na Região Norte, que 

possui uma densidade de 14% (detalhes na 

figura 7.8), há que se considerar que a 

convergência já citada irá previsivelmente 

levar a oferta da TV por assinatura 

conjuntamente aos demais serviços de 

telecomunicações a todos os recantos do 

Brasil. 

 
 

 
FIGURA 7.8 -  TV por Assinatura - Penetração: acesso por 100 domicílios 
FONTE: Atlas Brasileiro de Telecomunicações (2013)  
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7.2   DESAFIOS  

 

Não se pode falar em desenvolvimento 

sustentável da Amazônia, em integração 

nacional, sem que a população da Região 

Norte tenha acesso à Internet de qualidade 

e a um satisfatório serviço de telefonia fixa 

e móvel. 

Um dos grandes problemas enfrentados 

pelas telecomunicações na Amazônia está 

relacionado com a interligação das redes 

locais com a rede nacional. Dois são os 

principais óbices nesta questão: rotas de 

transmissão e energia elétrica. 

As rotas de transmissão possibilitam a 

interligação com a rede nacional, 

considerando aí tanto a espinha dorsal da 

rede – o backbone nacional –, como 

também à chegada nas cidades, 

denominados backhauls. É por eles que se 

interliga o backbone às cidades onde estão 

as centrais, as estações rádio-base (ERB), e, 

em última análise, os usuários. 

A ligação para todo o tráfego de voz e 

dados da Amazônia é feita via satélite ou 

por duas principais rotas terrestres: a partir 

de Belém para o sul (Brasília) ou de 

Manaus para Porto Velho. Há ainda uma 

ligação da empresa Oi que segue para 

Caracas e de lá, por mar, para Fortaleza. Os 

municípios do interior da maioria dos 

Estados da região são interligados à rede 

por meio de satélite. Isso resulta em 

limitação de capacidade perante a 

demanda existente e gera custos muitas 

vezes proibitivos para grande parte da 

população. 

Outro problema grave é a indisponibilidade 

de energia elétrica com nível de 

confiabilidade adequada. Para a 

infraestrutura em fibra ótica, estado da 

arte em termos de tecnologia de 

infraestrutura, recomenda-se a cada 80 Km 

a instalação de um amplificador de linha, o 

qual requer energia elétrica para operar. 

Considerando que grande parte dos 

municípios tem energia gerada a partir de 

fontes locais, são poucas as linhas de 

transmissão de onde se possa obter 

energia elétrica ao longo das rotas. 

O desafio de levar infraestrutura às regiões 

mais distantes e de menor densidade 

populacional da Amazônia Legal não traz, 

se comparado às demais regiões do país, 

atrativos para que empresas privadas 

queiram espontaneamente investir na 

região. Assim, as soluções tecnológicas que 

já existem não alcançam as localidades 

mais isoladas, deixando de oferecer nelas 

melhores condições de desenvolvimento 

sustentável e de fixação do homem à sua 

terra, cujos indivíduos ressentem-se do 

conforto e dos benefícios proporcionados 

por aquela tecnologia ausente. Sem uma 

legislação que reconheça estas diferenças, 

o gap de infraestrutura e qualidade dos 

serviços nunca será reduzido. 

Em paralelo, de nada adianta ofertar um 

serviço para o qual a população não esteja 
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apta à utilizá-lo. No mesmo raciocínio, 

implantar infraestrutura demanda a sua 

operação e manutenção, o que requer 

mão-de-obra apta para tal. Hoje grande 

parte desta força de trabalho é 

proveniente de outras regiões do país, ou 

seja, a oferta de emprego e renda na área 

de telecomunicações não tem gerado 

benefício para a população local por falta 

de uma estratégia educacional direcionada 

à esta demanda. 

A estes óbices mencionados soma-se o fato 

da deficiente legislação e de planejamento 

que assegure o “direito de passagem” dos 

cabos de fibra ótica. É sabido que uma 

linha de transmissão por fibra ótica só 

torna-se viável, em termos de lançamento, 

operação e manutenção, quando ela utiliza 

rotas em áreas de concessão de rodovias, 

ferrovias, empresas prestadoras de 

serviços de energia elétrica e polidutos. A 

falta de regulamentação clara para uso das 

poucas rotas existentes configura-se em 

mais um óbice à expansão das redes físicas 

de telecomunicações na Amazônia Legal.  

Desde que foi instituído o modelo de oferta 

de serviços de telecomunicações em 

regime público, baseada em planos de 

metas de universalização e de 

continuidade, percebe-se o esforço do 

Ministério das Comunicações e do órgão 

regulador (ANATEL) em compatibilizar as 

novas e variadas demandas sociais com a 

obrigação de manter o equilíbrio 

econômico-financeiro dos contratos de 

concessão. Entretanto, em se tratando de 

Amazônia Legal, é preciso ter em em 

mente a figura da “Tordesilhas Digital” e, 

dessa forma, tratá-la diferentemente, de 

forma que suas condições de atendimento 

alcancem níveis próximos às demais 

regiões do País, reduzindo o gap social 

existente. 

O Setor de Telecomunicações é peça 

fundamental da infraestrutura de qualquer 

país e, por isso, um componente relevante 

para o desenvolvimento econômico e 

social.  A fim de contribuir com o 

desenvolvimento sustentável da Amazônia 

Legal,  propõe-se a estratégia que se segue. 

 

Postes de fibra ótica na BR 319 
FONTE: Embratel (2014) 
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7.3   ESTRATÉGIA PARA O SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES (TC) 

 

 

MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES. 

 

 

Para sua consecução, necessário se faz desdobrá-la em Ações Estratégias (Aç Ettg), que 

são abaixo listadas: 

 
  

• Aç Ettg TC.1 Desenvolver de forma sustentável a infraestrutura e a oferta de 

serviços de telecomunicações. 

• Aç Ettg TC.2 Promover a massificação do uso e do acesso à infraestrutura de 

telecomunicações em banda larga. 

• Aç Ettg TC.3  Promover a inclusão digital nos municípios com foco na 

melhoria da qualidade dos serviços e da gestão pública. 

• Aç Ettg TC.4 Fortalecer a radiodifusão sonora como alternativa imediata 

para atendimento às comunidades mais isoladas. 

• Aç Ettg TC.5  Ampliar a cobertura de sinal de TV digital. 

 

 
A seguir, estas Ações Estratégicas serão subdivididas em Atividades Propostas, que em 

última análise contém as ações, em nível estratégico, a serem adotadas na busca da superação 

dos desafios diagnosticados anteriormente. 
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7.4   AÇÃO ESTRATÉGICA  

TC.1    DESENVOLVER DE FORMA SUSTENTÁVEL A INFRAESTRUTURA E A OFERTA DE 

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 

 

A infraestrutura para sistemas de telecomunicações é composta por sistemas essenciais ao 

funcionamento dos equipamentos de transmissão e comutação. Ela é uma infraestrutura 

prioritária, que assume a condição de substrato econômico da economia da sociedade da 

informação. A oferta de serviços de telecomunicações será propulsora da mudança do perfil 

econômico da região amazônica, de um modelo sobretudo extrativista e danoso ao meio 

ambiente, para outro com atividades de maior valor agregado, como o turismo.  

 

 

7.4.1   ATIVIDADES PROPOSTAS  

TC.1.1  Aplicar efetivamente os recursos da União oriundos da exploração dos serviços de 

telecomunicações (FUNTTEL, FISTEL e FUST). 

Criar mecanismos eficazes e com amparo legal que viabilizem o uso dos recursos do FUST – 

Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações – para consecução dos 

programas, projetos e atividades, sobretudo os destinados ao acesso aos serviços em banda 

larga. O FUST foi instituído pela Lei nº 9.998, de 17 de agosto de 2000, com a finalidade de 

proporcionar recursos destinados ao cumprimento das obrigações de universalização de 

serviços de telecomunicações. Cabe ao Ministério das Comunicações formular as políticas, as 

diretrizes gerais e as prioridades que orientam as aplicações do FUST. 

Eliminar, paulatinamente, o contingenciamento do Fundo de Fiscalização das 

Telecomunicações (FISTEL), do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações 

(FUST) e do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (FUNTTEL). 
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TC.1.2 Ampliar o backbone para os eixos de desenvolvimento da Amazônia Legal 

desprovidos de enlaces por fibra ótica. 

Os projetos de ampliação das redes de fibra ótica na Amazônia Legal estão calcados, 

principalmente, na expansão das redes já lançadas e construção de outras novas redes. 

Em suma, são projetos e ações públicas e privadas, e que atenderão as demandas de diversos 

municípios da Amazônia Legal, favorecendo também demandas da Defesa Nacional nas 

regiões que receberem as ampliações da fibra ótica. 

Da análise do figura 7.2 - Rede de Fibra Ótica em conjunto com os eixos penetrantes da 

Amazônia Legal, que por sua vez coincidem com a articulação do Exército Brasileiro na região, 

verifica-se algumas oportunidades de fortalecimento destes aqui chamados “eixos de 

desenvolvimento” pelo lançamento de cabos de fibra ótica e sua integração ao sistema 

nacional. 

Resultam as seguintes as prioridades, a partir das quais espera-se a ramificação para o interior 

do território em uma fase futura (figura 7.9): 

 

 BR316, entre o norte MT e Itaituba (PA); 

 Rio Solimões, desde a fibra ótica existente no gasoduto Coari-Manaus (AM) até 

Tabatinga (AM), passando por Tefé (AM); e 

 Rio Negro, a partir de Manaus (AM) até São Gabriel da Cachoeira (AM). 

 

A baixa densidade demográfica, aliada ao alto custo de instalação e operação destes trechos, 

enfraquece o interesse privado em sua consecução e demanda o poder público para sua 

execução, para o quê pode lançar mão do FUST para o financiamento de ações 

interministeriais voltadas para a sincronização de programas de infraestrutura para a região. 

Em um passo seguinte à integração nacional, deve-se prosseguir no planejamento já existente 

no âmbito das Ministério das Comunicações para a implantação do Anel Ótico Sul-Americano, 

fim de proporcionar a interconexão dos países da América do Sul por rede de fibra ótica, 

operadas por agentes públicos e privados.  
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FIGURA 7.9 -  Prioridades para ampliação do backbone para os eixos de desenvolvimento da Amazônia. 
FONTE: Os autores (sobre imagem de Google Maps 2014)  

 

TC.1.3 Definir o papel do Estado na prestação de serviços de telecomunicações, 

considerando as parcerias público-privadas (PPP) como alternativa para prestação 

de serviços de telecomunicações. 

O Estado Brasileiro é corresponsável na inserção de seu povo no acesso aos serviços de 

telecomunicações. Essa corresponsabilidade traduz-se nas definições claras do papel do 

Estado Brasileiro em propiciar adequados serviços de telecomunicações às comunidades 

amazônicas, sem entretanto apresentar-se como uma ameaça à viabilidade comercial do setor 

privado. Regras bem definidas são fundamentais para a coexistência do setor público e 

privado em benefício da população. 

Fora dos grandes centros, as populações espalhadas pelas pequenas cidades na selva são 

inteiramente dependentes de políticas governamentais para o usufruto de serviços de 

telecomunicações. 
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A atuação do Estado na prestação de serviços de telecomunicações remete à outras formas de 

contratação da iniciativa privada pelo setor público, além do modelo atual de concessões, 

autorizações e permissões. Uma delas são as parcerias público-privadas (PPPs), normatizadas 

na Lei no 11.079/2004 e em diversas leis estaduais sobre o tema. 

Uma das diferenças entre PPPs e o modelo atual de concessões, autorizações e permissões, 

reside no fato de que o Estado se compromete a remunerar o parceiro privado, caso as fontes 

de remuneração deste último não sejam suficientes. Isto pode ser interessante em regiões 

geograficamente afastadas ou onde não haja demanda agregada para arcar com o 

investimento dos atores privados, o que seria uma alternativa à aplicação do Fundo de 

Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST). Outra vantagem reside no fato da 

lei prever que a remuneração do parceiro privado esteja vinculada ao seu desempenho, 

conforme metas e padrões de qualidade e disponibilidade definidos no contrato. 

Recomenda-se que as PPPs sejam consideradas como uma alternativa ao atual modelo de 

prestação de serviços de telecomunicações em regiões geograficamente afastadas, ou cuja 

demanda agregada seja pequena ou onde haja pouca competição. Isto exige um estudo sobre 

a necessidade de se adequar o marco legal e regulatório atual para a utilização de PPP 

específica para o setor de telecomunicações. 

 

TC.1.4    Implementar o sistema satelital geoestacionário brasileiro. 

O decreto presidencial nº 7.769, de 28 de junho de 2012, estabeleceu a gestão do 

planejamento, do monitoramento, da construção, do lançamento do Satélite Geoestacionário 

de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC). Atualmente o Brasil aluga os equipamentos ao 

custo anual de mais de R$ 100 milhões. 

O SGDC deverá ter capacidade em banda X para uso das Forças Armadas e em banda Ka para 

uso da Telebrás. O planejamento do Ministério da Defesa prevê o lançamento de três satélites 

com capacidade em banda X, um a cada cinco anos. O primeiro está programado para ser 

lançado em 2016, com dois anos de atraso em relação ao cronograma inicial, a um custo de 

1,3 bilhões de reais. 
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O satélite em questão trará benefícios como o Incremento na vigilância da Amazônia e a 

utilização da internet na banda Ka, melhorando sensivelmente a velocidade da Internet e 

reduzindo custos. 

Atualmente, existem mais de 2 mil municípios brasileiros com condições de difícil acesso para 

chegada de uma rede de fibra ótica terrestre, a maior parte deles na Amazônia Legal.  

 

TC.1.5    Regulamentar a implantação conjunta de infraestrutura e o direito de passagem. 

O custo para a construção da infraestrutura necessária à prestação do serviço é um fator 

limitador à concorrência, dificultando ou mesmo inviabilizando a entrada de novos 

competidores no setor. 

Cabe ao Estado, portanto, como ente regulador, assegurar o compartilhamento de 

infraestrutura previsto na LGT, o que não se deu nem se dará por iniciativa própria das 

prestadoras cedentes por representar uma ameaça aos seus negócios, no momento em que 

fortalece à concorrência. Ao mesmo tempo em que o marco regulatório que disciplinar esta 

matéria deve estabeler o controle de preços por esse compartilhamento, evitando abusos, 

também não pode coibir novos investimentos, seja pela concessão de uma carência temporal 

de uso privativo, seja por tratamento com preços de compartilhamento diferenciados durante 

o período de amortização do investimento feito na implantação da rede. 

No que tange ao direito de passagem, para evitar gastos desnecessários, é necessário haver 

uma coordenação em projetos de infraestrutura. Quando da instalação de rodovias, ferrovias, 

saneamento, dutos, o órgão responsável deve ser obrigado a abrir espaço para as operadoras 

de telecomunicações instalarem suas redes. Por ser um serviço de utilidade pública, há que se 

impedir a cobrança do direito de passagem para implantação de infraestrutura de 

telecomunicações, conforme já decidiu o STF em disputas decorrentes da ausência de 

legislação clara. O custo anual somente do direito de passagem de uma rede de fibra de 100 

km, por exemplo, pode atingir R$ 1 milhão, o que inviabiliza a infraestrutura de 

telecomunicações em alguns municípios de menor demanda. 
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7.5  AÇÃO ESTRATÉGICA 

TC.2 PROMOVER A MASSIFICAÇÃO DO USO E DO ACESSO À INFRAESTRUTURA DE 

TELECOMUNICAÇÕES EM BANDA LARGA. 

 

A infraestrutura de acesso a Internet em banda larga é vista como essencial para o 

desenvolvimento e competitividade das nações. As aplicações proporcionadas por essa 

infraestrutura trazem benefícios à vida cotidiana, por meio, por exemplo, do fornecimento de 

acesso a informações e serviços de saúde, educação, comércio e entretenimento, bem como à 

economia, por meio da mudança de hábitos e processos de indivíduos, empresas e governos, 

com reflexos na produtividade e competitividade. 

 

7.5.1   ATIVIDADES PROPOSTAS 

TC.2.1 Modernizar o marco regulatório, estabelecendo obrigações de universalização às 

peculiaridades da Amazônia Legal. 

Os serviços de telecomunicações são regulados pela Lei Geral de Telecomunicações (LGT), Lei 

no 9.472, de 16 de julho de 1997, e regulamentados pelos Decretos nos 2.338, de 7 de 

outubro de 1997, e 4.733, de 10 de junho de 2003. O primeiro decreto aprova o regulamento 

da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), enquanto o segundo dispõe sobre 

políticas públicas de telecomunicações. 

O marco regulatório não acompanhou os reflexos da convergência tecnológica e de serviços. 

Ainda hoje apenas a telefonia fixa é prestada em regime público, por meio de concessões que 

incluem metas de universalização. Assim sendo, é o único serviço no qual se pode aplicar os 

recursos do FUST. Há ainda diferenças  com relação às regras de qualidade e de formação de 

preço. 

Tendo em vista a convergência entre setores, tecnologias e serviços é presumível a unificação 

das regras de prestação de serviços, guardadas as peculiaridades de cada um deles. 
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Específicamente com relação à Amazônia Legal, é importante observar um tratamento 

diferencidado devido à condicionantes geográficas da região. Esta é a proposta do Projeto de 

Lei do Senado (PLS) no 250/2011. A proposta altera a Lei 9.472, de 1997, conhecida como Lei 

Geral de Telecomunicações (LGT). Diferencia, para localidades da Amazônia Legal, os critérios 

e parâmetros utilizados para se estabelecer obrigações de universalização relativas aos 

serviços públicos de comunicação. 

Pela proposta, a densidade de terminais de acesso coletivo – hoje de 4 telefones públicos/100 

mil hab. – será, no mínimo, 50% maior do que a prevista para as localidades das demais 

regiões do País. O projeto determina também que os parâmetros de distância utilizados na 

determinação das áreas de tarifação básica, dentro das quais as concessionárias são obrigadas 

a prestar o serviço com a tarifa local, sem ônus adicionais para o usuário, serão, no mínimo, 

três vezes superiores aos adotados para as localidades das demais regiões.  

 

TC.2.2  Disseminar programas educativos e profissionalizantes na área das TICs. 

Diferentemente de outras infraestruturas, as telecomunicações transportam informação, que, 

por sua vez, precisa ser compreendida pelas partes envolvidas na sua troca, por meio de 

competências cognitivas. 

O Ministério da Educação, em conjunto com as Secretarias Estaduais e Municipais de 

Educação, deverá implementar programas que busquem a inclusão digital, sobretudo no uso 

de computadores pessoais. A efetividade da universalização do acesso só faz sentido na 

medida em que os usários finais estiverem aptos ao uso das TICs. 

Da mesma forma, há que se viabilizar a formação de mão-de-obra para instalação, operação e 

principalmente a manutenção da infraestrutura de Telecomunicações, Informática e 

Computação, a fim de se minimizar a indisponibilidade dos equipamentos. A prioridade deve 

ser dada aos habitantes locais, gerando emprego e renda na região, o que em última instância 

favorece o desenvolvimento local e a fixação do homem à sua terra. 

Por derradeiro, não se pode esquecer da capacitação dos agentes públicos, sobretudo na 

esfera municipal, para o uso produtivo das ferramentas de governança colocadas à disposição 

das estruturas governamentais. 
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TC.2.3 Incentivar a expansão e melhorias em serviços de banda larga, considerando suas 

potencialidades como suporte para políticas de educação, saúde, segurança pública, 

entre outras. 

O Decreto Nº 7.175 de 12 de maio de 2010, do Governo Federal, instituiu o Plano Nacional de 

Banda Larga. O citado plano tem como objetivo principal massificar o acesso à internet em 

banda larga no país, principalmente nas regiões mais carentes daquela tecnologia. 

Como consequência do citado plano, visualiza-se a geração de benefícios em diferentes áreas, 

como indústria, comércio, saúde, educação, entre outras. 

Outro aspecto positivo é a possibilidade de conectar as instituições das esferas municipal, 

estadual e federal, de maneira a garantir prestação de serviço de melhor qualidade à 

população, proporcionando benefícios, também, para a Defesa Nacional. 

Dessa forma, o Plano Nacional de Banda Larga deverá continuar a sua expansão na Amazônia 

Legal, buscandos-e priorizar os municípios onde estão localizadas Organizações Militares ou 

Pelotões de Fronteira do Exército Brasileiro. 

 

TC.2.4  Instalar telecentros e outros meios de democratização do acesso à informação pelas 

populações locais. 

A implantação de telecentros como um espaço público permite ao cidadão a sua inserção na 

sociedade da informação por meio da utilização de ferramentas de TICs, visando a redução da 

exclusão digital e social. 

Nos telecentros se dá a utilização de ferramentas (computadores, impressoras, conectividade 

e outros equipamentos audiovisuais e/ou multimídia) para uso em capacitações e atividades 

diversas, facilitando o acesso popular a inovações tecnológicas, em articulação com as redes 

sociais, escolas, correios, SIPAM, e órgãos públicos existentes. 

Da mesma forma, a popularização de dispositivos portáteis, como smartphones e tablets, 

sugere a oferta de zonas com acesso livre à internet (free wifi zones) em locais públicos, como 

escolas, praças, órgãos governamentais, hospitais, etc. Dessa forma, fica disponível à 

população em geral o acesso aos serviços dos sistemas públicos, como INSS, FGTS, bancários e 

outros, de tal sorte que a população de baixa renda e baixo poder aquisitivo possam realizar o 
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acesso aos diversos sistemas públicos, programas de lazer, noticiários e outros, todos em 

tempo real, conforme a conveniência, sem ônus de pagamento do acesso, do uso do sistema e 

do provedor de serviço. Considerar a PPP como alternativa para esse tipo de prestação de 

serviços de telecomunicações. 

À exemplo do Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM), que realizou a inclusão de 43 

(quarenta e três) municípios do Arco Verde da Amazônia Legal no Programa Nacional de Apoio 

à Inclusão Digital,  outros programas como o SISFRON podem incluir benefícios sociais, 

aproveitando-se da infraestrutura a ser instalada para a construção de novos telecentros 

públicos, sobretudo na faixa de fronteira.  

 

TC.2.5  Desonerar bens e serviços da cadeia de valor do setor que estejam alinhados com a 

política setorial de massificação do uso de serviços de telecomunicações. 

A elevada carga tributária incidente sobre o setor de telecomunicações tem impacto em toda 

a cadeia de suprimento dos serviços, incluindo os meios de acesso do usuário final 

(computadores e aparelhos celulares, por exemplo). 

Apesar de haver uma política setorial em prol do setor de telecomunicações, a política fiscal 

mostra-se como um dificultador daquela. Corrobora esta assertiva o fato das alíquotas 

aplicadas sobre bens e serviços de telecomunicações se equipararem às de bens e serviços 

supérfluos.  

O governo federal e os governos estaduais devem ser convencidos de que a desoneração de 

bens e serviços do setor de telecomunicações e tecnologia da informação é forte contribuinte 

para o desenvolvimento econômico e social.  

Para exemplificar, segundo estudos feitos em 2011 pela Delloite consultoria para identificar o 

custo em impostos para um indivíduo possuir um telefone móvel, dentre 111 países 

analisados, o Brasil figura na 100ª posição, ou seja, tem uma das maiores cargas triburárias do 

mundo. 
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7.6   AÇÃO ESTRATÉGICA 

TC.3   PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DA GESTÃO PÚBLICA NOS 

MUNICÍPIOS. 

 

Embora o Estado seja complementar na prestação de serviços em telecomunicações, é 

fundamental essa atuação para realizar o papel benéfico que as TIC podem trazer a sociedade, 

em especial nos serviços e na qualidade da gestão. Os municípios, como grandes usuários em 

potencial das TIC, poderão melhorar a qualidade, a relevância e a utilidade dos serviços 

municipais on-line. Neste sentido, orienta-se que as ações de políticas públicas voltadas à 

promoção do governo eletrônico e à inclusão digital sejam intensificadas. Adicionalmente, 

visando avaliar se as metas previstas no PGMU estão sendo cumpridas, é imperioso uma 

fiscalização atuante e eficaz. 

 

7.6.1  ATIVIDADES PROPOSTAS 

TC.3.1  Aperfeiçoar o processo de avaliação do cumprimento de metas e dar publicidade à 

população das obrigações estipuladas no Plano Geral de Metas para a 

Universalização (PGMU). 

As concessionárias são as empresas que atuam em regime público e, por isso, possuem 

obrigações de universalização, determinadas pelo PGMU. O atual PGMU (Decreto nº 7.512, de 

30 de junho de 2011) estabeleceu metas para o período de 2011 a 2015. O prazo da concessão 

termina em 2025, mas em 2015 e em 2020 estão previstas revisões contratuais, pelas quais 

novos direitos e obrigações, inclusive novas metas de universalização, podem ser 

estabelecidas. 

O cumprimento das metas só será efetivo se um eficiente processo de fiscalização for 

executado. Para tal, há o FISTEL (Fundo de Fiscalização das Telecomunicações), cujos valores 

arrecadados devem ser mantidos nesta finalidade, algo que não tem ocorrido nos últimos 

anos. 
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Campanhas institucionais devem ser veiculadas em mídia nacional para dar conhecimento à 

população das contrapartidas em termos de serviços de telecomunicações que as 

concessionárias devem oferecer, tais como instalação de Telefones de Uso Público (TUPs) e 

oferta de telefonia móvel em zona rural, dentre outras obrigações. Assim, os cidadãos passam 

a ser agentes ativos na cobrança pelos resultados esperados. 

Importante também considerar os dados colhidos por órgão de defesa do consumidor como 

poderosa fonte de informações para a ANATEL, encarregada da fiscalização, na medida em 

que servem como indicadores de ineficiência na prestação de um determinado serviço. 

 

TC.3.2  Construir redes de fibra ótica que interliguem os órgãos públicos locais. 

Interligar os diversos órgãos públicos, nas três esferas de poder, permitindo uma maior 

articulação e sinergia desses atores, admitindo e promovendo as ações em conjuntos na 

localidade, além da fluidez da troca de informações e dados entre esses atores. Essa facilidade 

de interação permitirá a redução do desperdício de recursos governamentais em ações 

redundantes ou, até mesmo, conflitantes. Além disso, essa ligação abre a possibilidade de 

investimentos públicos com menor custo, por meio do uso do poder de compra do Estado no 

nível agregado, além de possibilitar considerar as necessidades específicas de cada região, 

conhecidas a pormenor pelos órgãos municipais. 

 

TC.3.3 Disponibilizar aplicativos de governo eletrônico para as prefeituras, nas áreas 

financeira, tributária, de saúde e educação. 

Ceder às diversas prefeituras da região amazônica aplicativos nas áreas financeira e tributária, 

os quais uniformizarão procedimentos de recebimento e emprego de recursos, além de 

proporcionar maior facilidade para acompanhamento e fiscalização dos gastos dos diversos 

órgãos públicos. Pelo lado da arrecadação, facilitará o recebimento de impostos, 

padronizando procedimentos e permitirá o acompanhamento dos recursos auferidos pelo 

Estado, além de visualizar devedores do fisco, permitindo realizar a cobrança dos impostos 

municipais e estaduais. 
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Intensificar o uso de aplicativos padronizados na área de saúde que permitam acompanhar as 

diversas situações, como número de crianças nascidas, óbitos, atendimentos emergenciais, de 

rotinas e os diversos procedimentos que interessam a saúde e a população para melhorar a 

recepção, o atendimento e a qualidade dos serviços, desde o simples agendamento de uma 

consulta, assim como exames complexos realizados em outra cidade de maior porte ou 

mesmo por meio da telemedicina.  

Implementar uso de aplicativos padrão voltados para a educação, tanto na esfera da docência, 

quanto da administração escolar, que permitirão uma maior qualidade de ensino para o 

discente, quer por modernos recursos audiovisuais ou por softwares específicos para aulas, 

além do controle, por parte da direção e professores dos seus alunos, como frequência, notas, 

problemas de aprendizagem, metodologia de ensino e várias outra possibilidades, incluindo, 

intuitivamente, o jovem na era digital. 

 

  

Infocentro do programa NavegaPará 

FONTE: http://www.infocentros.pa.gov.br/ 
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7.7   AÇÃO ESTRATÉGICA 

TC.4   FORTALECER A RADIODIFUSÃO SONORA COMO ALTERNATIVA IMEDIATA PARA 

ATENDIMENTO ÀS COMUNIDADES MAIS ISOLADAS. 

 

A radiodifusão, segundo a legislação brasileira, compreende os serviços destinados a serem 

recebidos direta e livremente pelo público em geral e é dividida em radiodifusão sonora 

(rádio) e radiodifusão de sons e imagens (televisão). 

A radiodifusão sonora caracteriza-se por ser um meio de comunicação ao qual a maioria da 

população tem acesso como ouvinte, exercendo uma maior incidência na vida diária das 

pessoas, tanto em zonas urbanas quanto rurais.  

Cabe à ANATEL elaborar, manter e atualizar os planos de canais a serem usados pelos 

prestadores de radiodifusão, bem como dos serviços ancilares e correlatos a esta atividade 

(como é o caso das repetidoras de TV). A outorga dos serviços, por outro lado, é de 

competência do Ministério da Comunicações.  

 

7.7.1   ATIVIDADES PROPOSTAS 

TC.4.1  Fortalecer a utilização do rádio como base de comunicação em lugares isolados, por 

meio da ampliação e melhoria de redes de rádios comunitárias. 

O Serviço de Radiodifusão Comunitária, criado pela Lei nº 9.612, de 19 Fev 1998, trata de 

radiodifusão de sons, em frequência modulada (FM), de baixa potência (25 Watts). Destina-se, 

entre outros aspectos, à difusão de idéias, elementos de cultura, tradições e hábitos sociais da 

comunidade; a oferecer mecanismos à formação e integração da comunidade, estimulando o 

lazer, a cultura e o convívio social e a prestar serviços de utilidade pública, integrando-se aos 

serviços de defesa civil, sempre que necessário. Uma rádio comunitária não pode ter fins 

lucrativos nem vínculos de qualquer tipo, tais como: partidos políticos, instituições religiosas 

etc. 
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A legislação necessita ser atualizada para acompanhar a evolução tecnológica e as demandas 

deste veículo. As rádios comunitárias no Brasil descobriram, na internet e na facilidade do uso 

das ferramentas tecnológicas de informação, aliados para difundir seus conteúdos. A criação 

das web-rádios comunitárias avança, porém os passos para obter uma concessão do governo 

federal constituem um processo longo ao surgimento de novas emissoras (de 2 a 7 anos) e 

contribuem para a proliferação de rádios funcionando na ilegalidade.  

Ademais, o regulamento da Lei estabelece potência máxima de 25 watts e limita o alcance a 1 

km. Em comunidades tradicionais amazônicas (indígenas, ribeirinhos, etc.), em que muitas 

habitações distam quilômetros entre si, essa limitação inviabiliza de início o funcionamento de 

uma emissora comunitária no local. 

 

TC.4.2   Conceder incentivos aos meios de comunicação de longa distância, como por 

exemplo radio amador e PX. 

O Radioamador é o serviço de telecomunicações de interesse restrito, destinado ao 

treinamento próprio, intercomunicação e investigações técnicas, levadas a efeito por 

amadores, devidamente autorizados, interessados na radiotécnica unicamente a título pessoal 

e que não visem qualquer objetivo pecuniário ou comercial.   

O radioamadorismo, desde o princípio, ganhou destacada reputação por facilitar as 

comunicações durante as emergências, ou quando os outros meios falham ou estão 

sobrecarregados. A Rede Nacional de Emergência de Radioamadores (RENER) tem por 

finalidade suprir os meios de comunicações usuais, quando estes não puderem ser acionados, 

auxiliando em todas as situações a Defesa Civil. 

Em regiões de grandes vazios demográficos e com ausência efetiva do Estado, como a 

Amazônia, pode-se implementar algo semelhante aos rangers das regiões remotas 

canadenses. Estes são cidadãos locais treinados e equipados pelo Estado para cumprir missões 

de vigilância, resgate e apoio às operações militares, para citar algumas. Neste escopo, as 

comunicações seriam viabilizadas nas comunidades mais isoladas por meio de equipamentos 

de radioamadorismo colocados à disposição destes indivíduos, cuja seleção por critérios de 

mérito lhes outurgará prestígio entre os seus, dando a eles a capacidade de solicitar por rádio 

amador apoio governamental em casos de emergências médias, calamidades, de segurança 

pública e de comprometimento da integridade nacional. 
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7.8   AÇÃO ESTRATÉGICA 

TC.5    AMPLIAR A COBERTURA DE SINAL DE TV DIGITAL. 

Em 2006, o governo criou o Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre (SBTVD-T), por 

meio do Decreto nº 5.820, de 29 de junho de 2006, que estabeleceu as diretrizes para que as 

emissoras e retransmissoras de televisão migrem o seu sistema de transmissão da tecnologia 

analógica para digital. 

Em maio de 2013, já eram mais de 3.000 emissoras e retransmissoras no Brasil com sistema 

digital implantado, cobrindo cerca de 50% da população. 

A transição do sistema de transmissão analógica para o SBTVD-T ocorrerá entre janeiro de 

2015 e dezembro de 2018. No fim deste processo, os canais utilizados para transmissão 

analógica serão devolvidos à União. 

 

7.8.1  ATIVIDADE PROPOSTA 

TC.5.1    Ampliar a cobertura de sinal de televisão digital e a sua utilização para fins 

educativos. 

Através de um meio de comunicação acessível, didático, simples e abrangente é que a inclusão 

digital ocorrerá de forma satisfatória, de maneira a envolver o mundo composto pelas pessoas 

que não têm acesso às evoluções científicas e tecnológicas. Destaca-se, então, a importância 

da TV digital no Brasil. 

O Decreto 8061/13 estabelece que o Sistema Brasileiro de Televisão Digital (SBTVD) tem por 

finalidade alcançar, entre outros, os objetivos de (1) promover a inclusão social, a diversidade 

cultural do País e a língua pátria por meio do acesso à tecnologia digital, visando à 

democratização da informação e (2) propiciar a criação de rede universal de educação à 

distância.  

Utilizando as ferramentas da TV digital, como a interatividade, pode-se proporcionar uma 

educação que promova uma intervenção social e coletiva crítica imprescindível para uma 

formação de cidadania. 

Universalizar o acesso a esta nova tecnologia deve ser uma meta de governo, bem definida 

para que as populações isoladas, que hoje tem acesso à TV aberta via satélite, não seja 

deixada à margem deste importante e abrangente meio de acesso social. 
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7.9   BENEFÍCIOS PARA A DEFESA 

 

As telecomunicações sempre foram um setor estratégico para qualquer estado-nação, não 

sendo diferente no caso do Brasil. Tanto assim que a Constituição Federal determina a 

competência exclusiva da União para explorar e legislar sobre os serviços de telecomunicação. 

A melhoria das telecomunicações, assim como a das demais infraestruturas, será 

imprescindível para um crescimento econômico e para fortalecimento de todos os segmentos 

do Estado, dentre eles a Defesa.  

Nesse viés, as Ações Estratégicas propostas contribuem para a Defesa da seguinte forma: 

•  A ampliação da infraestrutura na Amazônia Legal fortalece a rede nacional na 

medida em que lhe confere mais capilaridade e confiabilidade. Obtendo-se tais benefícios, os 

meios de comunicações militares também ganham, na medida em que se dispõe de redes 

redundantes que podem ser usadas na falta daqueles meios de uso específico. O satélite 

geoestácionário em particular e os sistemas de telecomunicações, em geral, são os 

instrumentos fundamentais que, em tempo de paz, contribuem para preparo da Força e que, 

em tempo de guerra, permitem o comando e controle no campo de batalha, sistema 

operacional particularmente necessário em se falando de ambientes operacionais amplos e 

com tantas características adversas como o daquela região. 

• A massificação do uso e do acesso à infraestrutura de telecomunicações é um forte 

instrumento de promoção da cidadania. A inserção das TICs em todas as áreas, inclusive a de 

material de defesa, requer recursos humanos aptos a lidar com elas. Desenvolver no povo tais 

habilidades irá proporcionar uma oferta de pessoal mais qualificado às instituições que tem 

participação ativa na defesa de nossa soberania. Os sistemas em desenvolvimento pelos 

Comando Militares, como o SISFRON e o SISGAAz, além do já operacional SIVAM/SIPAM, são 

exemplos de tecnologia de ponta com atuação na Amazônia Legal. 

• A inclusão digital nos municípios, com foco na melhoria da qualidade dos serviços e 

da gestão pública, tem seu propósito no fato das comunicações sempre desempenharam 

papel fundamental para o exercício da governança em todos os níveis da administração. 

Vivendo na era da informação, as telecomunicações atingiram um patamar incontestável 

como infraestrutura estratégica para uma nação. Municípios bem geridos desenvolvem a 

qualidade de vida, atraem investimentos e geram emprego e renda. Este é um fator 

preponderante para fixar o homem à sua terra, na medida em que traz desenvolvimento e 
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fortalece as políticas de inclusão social. Dentro do princípio do uti possidetis, hodiernamente 

ainda presente na disputa por territórios ao redor do mundo, integrar e ocupar é 

fundamental. 

• A radiodifusão, na medida em que se desenvolver para atendimento às comunidades 

mais isoladas, possibilitará a manutenção deste importante meio alternativo às redes que, 

como visto, convergem para o sinal digital transmitido por meios óticos ou satelitais. Esta 

dependência que se unifica em redes não totalmente seguras para a transmissão de dados 

sensíveis, com possível interferência e controle estrangeiro sobre seu uso, configura-se como 

uma vulnerabilidade. Os meios empregados em radioamadorismo ainda são a solução para as 

situações de calamidade pública, e certamente um meio secundário para uso em operações 

militares, particularmente em um ambiente de guerra cibernética. 

• Ao ampliar a cobertura de sinal de TV digital, vislumbra-se a difusão de 

conhecimento por meio de programas educativos para a população que ainda hoje vive em 

situação de relativo isolamento na região amazônica. Com foco na Defesa, a TV é um 

instrumento eficaz de comunicação social e de operações de apoio à informação, na medida 

em que é o meio de comunicação mais popular no país e seu sinal não reconhece fronteiras. 

 

 

 

 

Satélite Geoestacionário 
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PÁGINA EM BRANCO INTENCIONALMENTE 
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8.1 SITUAÇÃO ATUAL 

 

A região Amazônica perpassa as fronteiras 

de oito países. São eles: Bolívia, Brasil, 

Colômbia, Equador, Guiana, Peru, 

Suriname, Venezuela, além do 

Departamento francês da Guiana Francesa. 

Desses, o Brasil não compartilha fronteira 

apenas com o Equador. Essa rica área 

estratégica deve ser vista como um espaço 

para uma expansão econômica e social 

apoiada no conhecimento e na valorização 

do patrimônio ambiental. Nela existem 

oportunidades de negócios que respeitam 

a biodiversidade e agregam valor, em 

benefício do Brasil e dos demais países 

amazônicos. 

A assimetria entre o Brasil e seus vizinhos, 

gerando o receio de projeção imperialista 

sobre os países amazônicos; as diferenças 

ideológicas entre lideranças de alguns 

condôminos; os contenciosos históricos 

mal resolvidos e a força centrífuga da 

atração de poderosos atores 

extrarregionais presentes na região, tudo 

isso é fator importante no estabelecimento 

do perfil das iniciativas integracionistas 

conduzidas junto a esses países. 

Normalmente, os países da região são 

demandantes de cooperação, técnica e 

financeira. Por conseguinte, o Brasil, em 

parceria com os demais países, tem papel 

importante a desempenhar na busca da 

necessária cooperação e ação integrada na 

defesa de interesses comuns, que levem ao 

desenvolvimento dos países da Pan-

Amazônia. 

Há muito tempo o Governo federal 

estimula a distribuição de recursos na 

região amazônica com vistas ao seu 

desenvolvimento e à sua integração ao 

restante do país e aos territórios dos países 

vizinhos. Infelizmente, por inúmeras 

razões, o Brasil não tem alcançado pleno 

êxito nesse esforço. 

Nesse contexto, fica evidente que falta ao 

Brasil um projeto de Estado para a 

Amazônia Legal com uma vertente nacional 

8 
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apoiada em estratégias de ocupação e 

preservação seletivas, desenvolvimento 

orientado pelo Estado, integração aos 

centros de poder do País e dos países 

condôminos, controle de fronteiras e de 

áreas sensíveis e defesa de áreas 

estratégicas sob o ponto de vista militar. 

As oportunidades de desenvolvimento, se 

convenientemente estimuladas, 

funcionarão como motor do progresso 

econômico e social. Para tanto, é 

fundamental a construção de uma 

infraestrutura moderna de transporte, 

energia, telecomunicações e saneamento 

básico que se integre à natureza 

amazônica. Os investimentos em 

infraestrutura, orientados por Eixos de 

Integração e Desenvolvimento, destacam-

se como vetor decisivo de qualquer 

estratégia de integração e cooperação. 

Segundo a Iniciativa para a Integração Sul-

Americana, os Eixos de Integração e 

Desenvolvimento (EID) compreendem 

faixas multinacionais de territórios onde se 

concentram espaços naturais, núcleos 

populacionais, zonas produtivas e fluxos 

comerciais. Para cada EID são identificadas 

necessidades de infraestrutura física, a fim 

de articular o território com o resto da 

região, planejar os investimentos e 

melhorar a qualidade de vida de seus 

habitantes. 

Com o propósito de atender ao objetivo de 

sugerir propostas para se promover a 

integração e a cooperação da área 

FIGURA 8.1 - Região Amazônica. 
FONTE: www.moore.org/andes-amazon.aspx 
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amazônica, foram delimitados 2 (dois) EID: 

- Atlântico-Pacífico; e 

- Arco Norte. 

Além investir nos EID, o projeto deve 

contemplar uma iniciativa internacional 

estabelecida em conjunto com os países 

condôminos, no âmbito da União de 

Nações Sul-Americanas (UNASUL) e da 

Organização do Tratado de Cooperação 

Amazônica (OTCA), com o objetivo de 

promover o desenvolvimento 

socioeconômico da Amazônia e a 

incorporação de seus territórios às 

respectivas economias nacionais.  

No âmbito da UNASUL, o Conselho de 

Infraestrutura e Planejamento (COSIPLAN) 

é o órgão responsável pelos projetos de 

infraestrutura da integração física regional. 

Os projetos do COSIPLAN são 

fundamentais, pois a integração das 

infraestruturas é básica para projetos de 

vulto e para o fortalecimento do poder 

militar nacional na região, seja no tocante à 

dissuasão extrarregional, seja no que tange 

à cooperação com os condôminos 

amazônicos.  

Oportuno destacar que os principais polos 

de desenvolvimento existentes na fronteira 

amazônica devem servir de base para os 

projetos integracionistas nas áreas de 

FIGURA 8.2 - Eixos de Integração e Desenvolvimento Atlântico-Pacífico e Arco Norte 
FONTE: os autores (sobre mapa de Google Maps) 
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defesa, transporte, energia e 

telecomunicações, conforme a vocação de 

cada área. Esses projetos integracionistas, 

devem também contemplar a preservação 

seletiva do meio ambiente, o saneamento 

básico e a geração de empregos. Os eixos 

multimodais de transportes internos e seus 

prolongamentos internacionais serão 

importantes artérias na implantação de 

projetos.  

Os Governos federal e estadual necessitam 

assimilar essa concepção integracionista da 

Pan-Amazônia, equilibrando as visões 

desenvolvimentista e preservacionista, 

inclusive, incorporando a mentalidade de 

defesa nacional às questões regionais.  

A ideia de aumentar a presença do Estado 

na Pan-Amazônia é atendida aqui não 

somente com a execução de projetos 

desenvolvimentistas ou por meio apenas 

do aumento da presença militar. É 

importante que haja uma concertação 

política regional que passa pelo 

fortalecimento da Organização do Tratado 

de Cooperação Amazônica e pelo 

estreitamento dos laços políticos dos 

países vizinhos, independentemente de 

condicionantes ideológicas. 

Do ponto de vista da Política Nacional de 

Defesa, a Amazônia brasileira, com seu 

grande potencial de riquezas minerais e de 

biodiversidade, é foco da atenção 

internacional. Essa visão reforça o 

entendimento de que, para contrapor-se às 

ameaças à Amazônia, é imprescindível 

executar e manter uma série de ações 

estratégicas voltadas para o aumento da 

presença militar e para o fortalecimento da 

cooperação com as Forças Armadas dos 

países vizinhos, visando à proteção do 

patrimônio amazônico em benefício das 

futuras gerações de brasileiros. 

Assim, crescem de importância as ações 

que alguns designam por “diplomacia 

militar”, não no sentido da gestão dos 

assuntos da guerra, mas do uso dos 

instrumentos de aproximação que as 

Forças Armadas nacionais dispõem, a fim 

de evitar a guerra ou promover e 

consolidar a paz. Caracteriza-se, pois, por 

uma diplomacia preventiva, que se traduz 

na capacidade de antecipar-se às crises, de 

preveni-las ou geri-las, de mediar os 

conflitos ou contribuir de outras maneiras 

para a sua resolução. 

A diplomacia militar é uma realidade no 

subcontinente americano, abrangendo 

uma fonte muito ampla de medidas de 

cooperação para a construção da confiança 

entre os países sul-americanos. Esses 

instrumentos são utilizados de modo 

contínuo e duradouro há muito tempo e 

traduzem-se pelas iniciativas, sobretudo do 

Exército Brasileiro, para estreitar laços e 

promover intercâmbios regulares e efetivas 

medidas de cooperação. São exemplos 
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disso instrumentos como as Conferências 

Bilaterais de Estados-Maiores (CBEM), as 

Reuniões Regionais de Intercâmbio Militar 

(RRIM), a Conferência dos Exércitos 

Americanos (CEA), entre outros. 

Recentemente, a cooperação militar 

regional passou a dispor de uma nova 

ferramenta para a manutenção de um 

ambiente político harmonioso, o Conselho 

de Defesa Sul-Americano (CDS), que 

funciona como um fórum de debates sobre 

os temas de segurança e defesa, 

contribuindo em certa medida para a 

prevenção de conflitos e crises no âmbito 

do subcontinente.  

Segundo declaração do Governo brasileiro, 

em 2008, o CDS tem por objetivo: 

“promover uma articulação de políticas 

regionais de defesa, a organização de 

exercícios conjuntos e a harmonização de 

forças de paz.” (Celso Amorim. O Globo, 22 

Maio 2008). 

Esta proposta de Plano de 

Desenvolvimento Socioeconômico da 

Amazônia Legal, que tem como uma de 

suas premissas a integração e cooperação 

regional, sugere ao Ministério da Defesa 

liderar o fortalecimento de uma 

cooperação militar com os países 

amazônicos que seja capaz de articular a 

política de defesa brasileira com as 

políticas de defesa dos países vizinhos, em 

prol da expansão econômica, social e 

ambiental da Pan-Amazônia. 

Observa-se que o Exército Brasileiro 

tradicionalmente atribui alta prioridade ao 

ambiente regional amazônico, por 

entender que a manutenção de um clima 

de confiança e de cooperação entre os 

países dessa região tem reflexos 

significativos sobre a segurança nas áreas 

de fronteira. Consequentemente, as suas 

ações são sempre voltadas para a 

construção da confiança mútua, mediante 

ampliação da rede de relações inter-

pessoais e interinstitucionais com as Forças 

Armadas de países vizinhos, e, também, 

direcionadas para a cooperação, por 

intermédio do apoio da Força Terrestre a 

iniciativas regionais e bilaterais.
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8.2   DESAFIOS 

 

Além do desafio de integrar um território 

de cerca de 7,8 milhões km² (40% da 

América do Sul), avultam de importância 

para a integração e cooperação regional: a 

busca pelo equilíbrio na preservação e 

exploração do bioma amazônico em 

benefício dos países condôminos; a 

questão dos direitos humanos e de 

minorias como indígenas, quilombolas e 

comunidades extrativistas; os conflitos 

resultantes do manejo populacional em 

espaços impactados por projetos de 

desenvolvimento; os conflitos relacionados 

à posse, propriedade ou grilagem de terras; 

os ilícitos transnacionais; a ação da 

narcoguerrilha colombiana; a melhoria das 

condições de vida da população; e a 

instabilidade política regional. 

Embora esses problemas sejam da 

responsabilidade de outras instâncias do 

Estado brasileiro, que não as Forças 

Armadas, elas podem ser empregadas em 

apoio, conforme previsão legal. 

Para superar os desafios que se 

apresentam na área da integração e 

cooperação regional propõe-se a seguinte 

estratégia: 
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8.3   ESTRATÉGIA PARA O SETOR DE INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO REGIONAL (IR) 

 

 

 

PROMOÇÃO DE UMA MAIOR INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO REGIONAL. 

 

 

Para sua consecução, faz-se necessário desdobrá-la nas Ações Estratégicas (Aç Ettg) abaixo 

listadas: 

 

 

• Aç Ettg IR.1 Implementar o Eixo de Integração e Desenvolvimento 

Atlântico-Pacífico. 

• Aç Ettg IR.2 Implementar o Eixo de Integração e Desenvolvimento Arco 

Norte. 

• Aç Ettg IR.3 Fortalecer a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica 

• Aç Ettg IR.4 Fortalecer a cooperação militar. 

 

 

 

A seguir, estas Ações Estratégicas são subdivididas em Atividades Propostas, que, em última 

análise, encerram um conjunto de medidas que, não se esgotando em si mesmas, concorrem 

para a superação dos desafios diagnosticados. 
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8.4  AÇÃO ESTRATÉGICA 

 

IR.1  IMPLEMENTAR O EIXO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ATLÂNTICO-PACÍFICO.  

 

O EID Atlântico-Pacífico é definido pela região ao longo do sistema multimodal de transporte 

que liga determinados portos no Pacífico, como Buenaventura na Colômbia, Esmeraldas e 

Manta no Equador e Paita e Ilo no Peru aos portos brasileiros de Manaus, Belém e Macapá, 

que permitem a saída para o Atlântico. 

 
FIGURA 8.3 – Eixo de Integração e Desenvolvimento Atlântico-Pacífico 
FONTE: Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (www.cepal.org) 

 

8.4.1 ATIVIDADES PROPOSTAS 

IR.1.1  Financiar projetos de engenharia na Bolívia. 

Abrir linhas de crédito para o financiamento externo de obras que concorram para a 

consolidação das interconexões rodoviária e fluvial Brasil-Bolívia, particularmente no: 

- corredor rodoviário Rio Branco-Cobija-Riberalta-Yucumo-La Paz; 

- corredor fluvial Madeira-Madre de Dios-Beni; 

- corredor rodoviário que interliga o estado do Acre à Bolívia (Porto Velho-Guajará-Mirim-

Riberalta-Yucumo-La Paz). 



Plano de Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável para a Amazônia Legal    

CPEAEx 2014     |  125  | 

O financiamento destas obras abrirá novas possibilidades para o desenvolvimento sócio 

econômico da Região Madre de Dios-Acre-Panda, por meio de sua vinculação ao eixo Central 

Boliviano. Permitirá consolidar uma Via de Integração Internacional fluvial afetando 

principalmente a logística de transporte e o desenvolvimento socioeconômico das regiões de 

Madre de Dios no Peru, Rondônia no Brasil e Panda e Beni na Bolívia. Promoverá, ainda, a 

interconexão viária entre as margens do Igarapé Rapirrã com vistas a atender aos anseios das 

comunidades residentes naquela região fronteiriça, assim como a garantir segurança e 

funcionalidade ao trânsito de pessoas e de veículos. 

Visualizam-se as seguintes obras: 

- construção da Ponte Binacional sobre o Rio Mamoré entre Guayaramerin e Guajará-Mirim; 

- manutenção da Rodovia Guayamerin-Riberalta/Yucumo – La Paz; 

- construção da Rodovia Yucumo – Trindad; 

- melhoramentos do Passo de Fronteira Brasileira – Cobija; 

- melhoramentos do Passo de Fronteira – Bolívia – Peru (Extrema); 

- construção da estrada entre Cobija – Extrema; 

- manutenção da Rodovia Cobija-El Chorro – Riberalta; 

- melhoramento da navegabilidade do Rio Madeira entre Porto Velho e Guajará- Mirim; 

- construção de Ponte sobre o Igarapé Rapirrã entre as Cidades de Plácido de Castro (Acre) e 

Montevidéu (atual Puerto Evo Morales). 

 

 

IR.1.2  Participar de projetos de engenharia no Peru. 

Oferecer linhas de crédito e apoio de Engenharia Militar para projetos destinados a melhorar a 

ligação entre Manaus e portos peruanos no Pacífico. 

Visualizam-se as seguintes possibilidades: 

- manutenção e melhoria de navegabilidade dos rios Ucayali, Huallaga, Marañón e Amazonas; 

- expansão dos terminais portuários de Callao e Pucallpa; 

- pavimentação de rodovia entre Pucallpa e Callao; 

- implementação da Zona de Atividades Logísticas de Callao; 

- construção do trecho peruano da rodovia Pucallpa-Cruzeiro do Sul; 

- melhoria das condições de navegabilidade do Rio Marañon, no trecho entre Benjamin 

Constant (Brasil) e Saramariza (Peru); e 

- promoção da ligação ferroviária de alta capacidade de carga entre os portos peruanos de 

Paita e Bayóvar e a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (FICO), no Brasil, que se articula 

com a Ferrovia Norte-Sul. A China já manifestou interesse no projeto. 
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IR.1.3  Participar de projetos de engenharia no Equador. 

O Corredor Multimodal Manta-Manaus poderá constituir alternativa competitiva ao Canal do 

Panamá, trazendo vantagens logísticas ao Polo Industrial de Manaus, com a diminuição do 

tempo e custo de transporte de mercadorias via Oceano Pacífico. 

Visualizam-se as seguintes obras: 

- interligação rodoviária de Manta a portos fluviais no Rio Napo; 

- modernização de portos fluviais; 

- melhoramento do trecho hidroviário do Rio Napo (186 km em território equatoriano e cerca 

de 2.500 km em território peruano).  

 

 

 

 

FIGURA 8.4 – Projeto do porto de águas profundas de Manta 
FONTE: http://www.mantacomercial.com 
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8.5  AÇÃO ESTRATÉGICA 

 

IR.2  IMPLEMENTAR O EIXO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ARCO NORTE. 

 

 O EID Arco Norte é definido por uma uma área de influência que vincula o arco norte do Brasil 

(composto por Amazonas, Roraima, Pará e Amapá) aos territórios da Guiana Francesa, do 

Suriname e da Guiana e à porção oriental do território da Venezuela. 

 

FIGURA 8.5 – Eixo de Integração e Desenvolvimento Arco Norte 
FONTE: Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (www.cepal.org) 
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8.5.1 ATIVIDADES PROPOSTAS 

IR.2.1  Financiar projetos de engenharia na Guiana. 

Consolidar integração Brasil-Guiana oferecendo linhas de crédito para as seguintes inciativas: 

- construção de uma ponte de grande porte sobre o rio Essequibo; 

- pavimentação do trecho Linden-Lethem; e 

- Financiar a construção de um porto de águas profundas no lado oriental do Rio Berbice. 

 

 

IR.2.2  Financiar projetos e incrementar a cooperação em infraestrutura no Suriname. 

O Suriname é o único país com o qual o Brasil não conta com interconexão rodoviária. Esta 

conexão é pouco viável em razão de condições fisiográficas e sociais. 

Há demanda, no entanto, para cooperação e assistência técnica nas seguintes áreas: 

- planejamento rodoviário; 

- novos materiais para obras rodoviárias; 

- regulamentação para o controle de peso por eixo; 

- gestão de manutenção; 

- gestão e operação de drenagem e esgotos; 

- saneamento; 

- gestão de resíduos; 

- desenvolvimento de parques e jardins; 

- técnicas de habitação e construção; 

- parcerias público-privadas em projetos de habitação e e desenvolvimento urbano; e 

- formação na área de engenharia civil e planejamento urbano. 

 

 

IR.2.3  Incrementar a infraestrutura de transporte, visando à interconexão rodoviária entre 

o Brasil e a Guiana Francesa. 

A conclusão da pavimentação e melhoria das condições da BR 156 e a construção da BR 210, 
partindo de Macapá e chegando à Caiena, permitirão a ligação do Brasil com a Guiana 
Francesa, incrementando o comércio entre os dois países. 

Visualizam-se as seguintes obras: 
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- Execução de um projeto de manutenção e conservação constante da BR 156; 

- Conclusão da pavimentação da BR 156 até a fronteira com a Guiana Francesa; 

- Construção da rodovia BR 210 (Perimetral Norte). 

 

 

 

FIGURA 8.6 – Traçado da BR 210 (Perimetral Norte) 
FONTE: www2.transportes.gov.br 

 

 

IR.2.4  Estimular a troca de informações visando ao fornecimento de energia elétrica da 

Venezuela para o Estado de Roraima. 

Promover o intercâmbio de cientistas especializados, por intermédio de programas de longo 
ou curto prazo mutuamente acordados, e a realização de seminários com vistas à identificação 
e eventual desenvolvimento de projetos conjuntos de pesquisa nas seguintes áreas: 

- administração de crises de abastecimento (planos técnico e político); 

- operação de máquinas de usinas hidráulicas com níveis do reservatório abaixo dos níveis 
mínimos operacionais; 

- geração não-hidráulica em regime alternado à geração hidráulica; 

 

http://www2.transportes.gov.br/bit/02-rodo/3-loc-rodo/loc-rodo/210.htm
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- geração de eletricidade por usinas de açúcar e álcool a partir do bagaço de cana; 

- dimensionamento e qualificação de equipes de manutenção e reparos de unidades de 
geração termelétricas; 

- adoção programas de redução de perdas e de demanda de energia elétrica; 

- revisão da legislação e regulação de política  tarifária; 

- eficiência energética; 

- fabricação e fornecimento de equipamentos de geração e transmissão de energia elétrica; 

- criação de laboratórios de certificação de equipamentos. 

 

 

IR.2.5  Estabelecer a Interconexão entre o sistema Brasil-Venezuela e o Sistema Interligado 

Nacional (SIN). 

A importante conexão elétrica por meio da linha de transmissão Guri-Boa Vista possibilita, 
atualmente, o abastecimento da região de Boa Vista. Dentre as medidas que podem ser 
adotas para aprimorar o sistema encontra-se a expansão dessa linha de transmissão (Guri-Boa 
Vista) e posterior ligação a Manaus e ao Sistema Interligado Nacional (SIN) brasileiro, com a 
construção da linha Tucuruí-Manaus. 

 

 

IR.2.6   Implementar o Gasoduto Venezuela-Brasil-Argentina 

A inexistência de interconexões de gasodutos e oleodutos entre esses países, embora haja 
potencial de complementaridade energética entre eles, bem como entre estes países e os 
outros da América do Sul, reforça a necessidade de se retomar os estudos de viabilidade do 
Gasoduto Venezuela-Brasil-Argentina, com prioridade para o trecho da área gasífera de Paria a 
Manaus. 

 

 

IR.2.7   Possibilitar a construção de hidrelétricas na Guiana e no Suriname 

Financiar e construir ou cooperar com a construção de hidrelétricas na Guiana e no Suriname 
interligando-as aos estados brasileiros do Amapá e Roraima.  
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8.6  AÇÃO ESTRATÉGIA 

 

IR.3  FORTALECER A ORGANIZAÇÃO DO TRATADO DE COOPERAÇÃO AMAZÔNICA (OTCA). 

 

A OTCA é um instrumento contemporâneo do Tratado de Cooperação Amazônica (TCA) com 

uma ampla visão do processo de cooperação sul-sul, que fortalece a vocação de seus governos 

na construção de sinergias com outros atores nacionais, organismos multilaterais, agências de 

fomento, movimentos sociais, comunidade cientifica, setores produtivos e sociedade civil. 

A OTCA realiza estudos e executa projetos-pilotos sobre as potencialidades econômicas 

geradoras de renda e oportunidade para a região amazônica, proporcionando a efetiva 

cooperação – integração dos países que estão inseridos dentro dela. 

Uma de suas funções como organismo regional é coordenar sua atuação com a Iniciativa para 

a Integração da infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA), foro de diálogo entre as 

autoridades responsáveis pela infraestrutura de transporte, energia e comunicação nos doze 

países sul-americanos, estimulando o cumprimento dos compromissos internacionais 

assumidos pelos Países Membros. 

 

 

8.6.1 ATIVIDADES PROPOSTAS 

IR.3.1  Apoiar as resoluções da Secretaria Permanente da OTCA. 

A execução dos programas, projetos e atividades previstas na Agenda Estratégica de 

Cooperação Amazônica, no horizonte até 2022, confere maior poder para integrar os países 

componentes da OTCA, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da região. 

Promover a execução do Projeto de Monitoramento do Desflorestamento, Aproveitamento 

Florestal e Mudanças no Uso dos solos na Floresta Pan-Amazônica, com apoio da Agência 

Brasileira de Cooperação (ABC/MRE), do Ministério do Meio Ambiente e do INPE, e com 

financiamento do BNDES. 
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IR.3.2  Apoiar a regulamentação plena da navegação comercial (transporte de carga e de 

passageiros) nos rios da Pan-Amazônia. 

Propiciar processos de diálogo para analisar os impactos da incorporação das regiões 

amazônicas aos sistemas econômicos nacionais (produtivos e não produtivos) por meio da 

malha fluvial e das tecnologias da informação, em harmonia com a preservação dos 

ecossistemas e paisagens e com os serviços ambientais associados, coordenando, quando 

possível, as atividades com o Conselho Sul-Americano de Infraestrutura da UNASUL. 

Para tal, articular com as diferentes iniciativas regionais de integração física, como as 

realizadas pelo Conselho Sul-Americano de Infraestrutura da UNASUL, a fim de evitar a 

duplicação de esforços e otimizar o uso de recursos. 

 

 

IR.3.3  Promover o intercâmbio tecnológico para a geração e distribuição de energia. 

Promover o intercâmbio tecnológico entre os Países Membros da OTCA para implementar na 

região ações de infraestrutura energética de baixo consumo de carbono que não agridam os 

ecossistemas e paisagens amazônicos. 

Facilitar a pesquisa aplicada à utilização de novas formas de energia adequadas à Região 

Amazônica. 

 

 

IR.3.4  Promover a troca de experiências em projetos de infraestrutura para a região Pan-

Amazônica. 

Buscar a Integração econômica do espaço amazônico de acordo com uma visão estratégica de 

desenvolvimento que privilegie o respeito a quatro elementos de sustentabilidade: 

sustentabilidade econômica, proporcionada pela eficiência e competitividade nos processos 

produtivos; sustentabilidade social, proporcionada pelo impacto visível do crescimento 

econômico sobre a qualidade de vida da população em geral; sustentabilidade ambiental, que 

implica no uso racional dos recursos naturais; e sustentabilidade político-institucional, que 

consiste na criação de condições favoráveis para que os diversos agentes públicos e privados 

possam contribuir para o processo de desenvolvimento e integração. 
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Compor os Circuitos Integrados: Amazon-Caribbean Tourism Trail (ACTT), Amazon-Andes-

Pacific Route (AAPR), Amazon Water Route (AWR); 

Identificar requisitos técnicos e financeiros para melhorar a infraestrutura turística dos 

circuitos integrados (transporte, comunicação e outros). 

 

 

IR.3.5  Transferir tecnologia, recursos e capacidade de gestão para os países amazônicos. 

O intercâmbio de informação, conhecimento e tecnologia, em todas as áreas temáticas da 

presente Agenda Estratégica, à luz dos princípios de solidariedade, reciprocidade, respeito, 

harmonia, complementaridade, transparência, equilíbrio e igualdade de condições, 

propiciando diálogos de saberes e diálogos científicos, como garantia de desenvolvimento e 

inovação em tecnologias que contribuam para a diminuição de danos ambientais e o 

fortalecimento de políticas educacionais adequadas como parte integral de currículos 

educacionais formais e não formais, de maneira sistemática e sustentada. 

 

 

 

IR.3.6  Investir na capacitação técnica de entidades governamentais dos países limítrofes, 

por meio de projetos bilaterais. 

Destacar a OTCA como uma organização moderna e dinâmica, reconhecida nos Países 

Membros, que gere resultados efetivos e que atenda às expectativas regionais. 

 

Implementar uma rede de informação oportuna e eficiente com novas tecnologias e conexão 

com as Comissões Nacionais Permanentes por intermédio dos Ministérios das Relações 

Exteriores e de diferentes agentes setoriais nacionais e regionais. 

Garantir a participação social na gestão das Áreas Nacionais Protegidas Amazônicas (ANPA) 

por meio do intercâmbio de experiências em políticas, planos e práticas. 
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IR.3.7  Promover projetos bilaterais de monitoramento, preservação e recuperação da 

cobertura florestal. 

Com apoio do INPE e financiamento do BNDES: 

- produzir um Mapa Regional de Desmatamento da Amazônia; 

- promover a reabilitação de ecossistemas florestais; 

- promover o desenvolvimento de produtos florestais não madeireiros; 

- promover o intercâmbio de informação florestal e sobre áreas protegidas, assim como o 

intercâmbio de experiências técnicas; 

- promover a cooperação técnica e financeira internacional para combater o corte ilegal; 

- promover a consciência florestal na população amazônica; 

 

 

IR.3.8  Promover cursos e encontros regionais sobre gestão de recursos hídricos na 

Amazônia. 

Promover a adoção de uma abordagem integrada e integral da gestão dos recursos hídricos 

(adaptação às mudanças climáticas, solos, participação da sociedade civil na gestão); 

Promover ações visando a facilitar um acesso o mais equitativo possível da sociedade à água 

de qualidade, com ênfase nas populações vulneráveis, povos indígenas e outras comunidades 

tribais; 

Promover a discussão de problemáticas particulares ao manejo de bacias em áreas de 

fronteira; e 

Estimular a participação das populações vulneráveis, povos indígenas e outras comunidades 

tribais em debates sobre os recursos hídricos. 

 

 

IR.3.9  Manter contínuo aporte de recursos financeiros para a OTCA. 

Garantir adequado e permanente aporte de recursos financeiros para a OTCA, com apoio do 

BNDES no que for cabível, a fim de reduzir a dependência do financiamento externo ao bloco, 

contribuindo para aumentar a autonomia de seus projetos e atividades. 
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IR.3.10  Apoiar projetos bilaterais de gestão de recursos florestais. 

A fim de conhecer o estoque genético da região amazônica para a produção de artigos 

farmacêuticos, bioquímicos e agronômicos, realizar as seguintes atividades: 

- Promover o uso sustentável e a conservação da diversidade biológica por meio de ações 

regionais que favoreçam investimentos e o comércio de produtos derivados da biodiversidade 

dos Países membros da OTCA, com ênfase na agregação de valor no país de origem e na 

distribuição justa e equitativa de benefícios, priorizando o desenvolvimento local; 

- Elaborar um diagnóstico sobre o estado das políticas e normas nacionais relacionadas ao 

biocomércio em nível regional e proceder sua socialização; e 

- Apoiar a implementação de um sistema de informação comercial sobre produtos derivados 

da biodiversidade amazônica. 
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8.7  AÇÃO ESTRATÉGICA 

 

IR.4  FORTALECER A COOPERAÇÃO MILITAR COM OS PAÍSES AMAZÔNICOS. 

 

Ampliar a integração militar com os países pan-amazônicos por intermédio de intercâmbios e 

outras iniciativas bilaterais, bem como pelo fortalecimento de mecanismos regionais. 

 

8.7.1 ATIVIDADES PROPOSTAS 

IR.4.1  Fortalecer o Conselho de Defesa Sul-Americano.  

Considerado um dos mais importantes e dinâmicos fóruns de ampliação da confiança e de 

desenvolvimento de ações multilaterais, no âmbito da União das Nações Sul-Americanas, o 

Conselho de Defesa Sul-Americano (CDS) tem como uma de suas tarefas avaliar as ameaças à 

soberania dos países da região à luz da valoração da imensa riqueza natural da Amazônia. 

Assim, sugere-se o fortalecimento do CDS, por meio de mecanismos que permitam contato 

mais constante entre as respectivas Forças Armadas e entre as Instituições de Defesa.  

Na busca desse objetivo visualizam-se algumas iniciativas: 

- Consolidação de mecanismo para ajuda recíproca e elaboração de um mapa de riscos de 

desastres naturais na região amazônica; 

- Implementação da Escola Sul-Americana de Defesa, concebida como um centro para estudos 

superiores e coordenação de redes entre as iniciativas nacionais dos países membros para a 

formação e capacitação de civis e militares em matéria de defesa e segurança nacional. 

Inicialmente, sugere-se que essa Escola foque os seus estudos no desenvolvimento de uma 

mentalidade de Defesa destinada à proteção do patrimônio amazônico em benefício dos 

países condôminos; 

- Promoção de estudos sobre a compatibilização das políticas de defesa dos países amazônicos 

em matéria de desenvolvimento e segurança da região amazônica; 

- Promoção de pesquisas sobre a disponibilidade e potencialidade de recursos naturais e 

estratégicos da região amazônica; 

- Criação de uma Comissão Permanente de Segurança e Defesa, no âmbito do CDS, destinada 

a coordenar as ações de segurança pública (Coordenadoria de Segurança Pública), 

particularmente o combate aos ilícitos transnacionais nas faixas de fronteiras, e de defesa 
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(Coordenadoria de Defesa). A Comissão de Segurança e Defesa coordenaria os esforços 

regionais de cooperação militar, por meio da elaboração de métodos de planejamento, 

doutrinas e táticas operacionais comuns, que somados ao conhecimento mútuo e à 

convivência, reforçariam a confiança. A cooperação militar, além de contribuir com a Política 

Exterior, facilitaria a constituição de uma força combinada para operações reais num eventual 

conflito que afetasse interesses comuns entre países amazônicos. 

 

IR.4.2  Fortalecer a Conferência dos Exércitos Americanos (CEA). 

A Conferência dos Exércitos Americanos, criada em 1960, é uma Organização Militar de 

natureza internacional, integrada e dirigida por Exércitos das três Américas, com o propósito 

de formar um foro de debates sobre temas de interesse 

comum das Forças Armadas do continente. A finalidade 

da CEA é a análise, o debate e o intercâmbio de ideias e 

experiências relacionadas com matérias de interesse 

comum para aumentar a colaboração e integração entre 

os Exércitos e contribuir, do ponto de vista do 

pensamento militar, para a segurança e para o 

desenvolvimento democrático dos países membros. 

 

IR.4.3  Promover exercícios combinados entre forças militares do Brasil e dos países 

vizinhos, no ambiente operacional amazônico. 

Anualmente, as Forças Armadas brasileiras realizam uma operação conjunta ao longo da 

fronteira terrestre com os países amazônicos (Operação Ágata). A proposta visa a incentivar a 

execução de operação similar do outro lado da fronteira, a fim de somar esforços no combate 

aos crimes transfronteiriços (narcotráfico, contrabando e descaminho, tráfico de armas e 

munições, crimes ambientais, contrabando de veículos, imigração e garimpo ilegais). Por outro 

lado, deve-se promover, também, a execução de operações combinadas entre os países, com 

o firme propósito de desenvolver uma doutrina de emprego comum, que atenda aos 

pressupostos básicos de defesa da Amazônia contra a ingerência de forças extrarregionais que 

ameacem a soberania dos países. 

Nesse sentido, visualiza-se a execução de um exercício anual de operações conjuntas com a 

finalidade de coibir os ilícitos transnacionais e de um exercício anual de operações 

combinadas, com base em hipóteses de emprego em operações de defesa da região e de 

ajuda humanitária. 
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IR.4.4  Promover intercâmbios doutrinários com os Exércitos dos países amazônicos sobre o 

emprego de tropas no ambiente operacional amazônico. 

O Exército Brasileiro deve promover intercâmbios doutrinários com os Exércitos de países 

amazônicos para a troca de informações sobre o emprego de tropas no ambiente operacional 

amazônico, a fim de enriquecer as concepções acerca das operações militares em área de 

selva. 

Podem ser realizados intercâmbios sobre operações conjuntas; inteligência médica militar, 

com vistas à proteção dos efetivos militares e populações no ambiente operacional 

amazônico; Defesa Cibernética, com o objetivo de gerar capacidades para enfrentar desafios 

impostos por ameaças cibernéticas e informáticas. 

 

IR.4.5  Ampliar a oferta de cursos e estágios para militares estrangeiros em 

estabelecimentos de ensino do Exército Brasileiro. 

O interesse de nações amigas pelo estabelecimento de cooperação no campo militar com o 

Brasil tem aumentado significativamente. Nesse sentido, a ampliação da oferta de cursos e 

estágios para militares estrangeiros em estabelecimentos de ensino do Exército Brasileiro 

deve ser vista como atitude proativa da Força Terrestre em manter relacionamento cordial e 

aberto com os exércitos vizinhos. 

 

IR.4.6  Promover Reuniões Regionais de Intercâmbio Militar (RRIM) e Reuniões de 

Coordenação Militar (RCM) com os países amazônicos.  

As RRIM e as RCM constituem-se em importantes instrumentos para a manutenção do 

controle e da segurança da fronteira terrestre e para o incremento da confiança mútua com os 

países amazônicos. Portanto, não somente devem ser mantidas como intensificadas. 

 

IR.4.7  Promover a cooperação em treinamento, formação, capacitação e desenvolvimento 

de uma base industrial comum de defesa. 

A base industrial de defesa brasileira, atualmente, busca consolidar-se, a fim de diminuir o 

grau de dependência nacional por produtos de emprego militar com alto valor tecnológico, 

fabricados e comercializados por países dotados de grande poder militar. Desse modo, a 

proposta pretende fomentar a integração das bases industriais de defesa dos países 

amazônicos, contribuindo para a integração econômica e militar desses países. 
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8.8   BENEFÍCIOS PARA A DEFESA 

 

A integração e a cooperação regional são ferramentas fundamentais para a solução de 

significativos problemas que afetam as populações da faixa de fronteira. 

Ações integradas entre os países lindeiros têm maior potencial para permitir a melhoria das 

condições de vida na região, aprimorando a infraestrutura, gerando emprego e, 

consequentemente, estimulado a fixação do homem em áreas sensíveis, aspecto importante 

para as atividades de defesa territorial.  

O aprimoramento da infraestrutura favorece a instalação e a existência de Organizações 

Militares na faixa de fronteira.  

A Estratégia Nacional de Defesa privilegia a cooperação regional como estratégia prioritária 

para a Defesa no entorno regional. Além de permitir a construção de um ambiente de 

confiança mútua, reduzindo a possibilidade de surgimento de focos de tensão, a  cooperação 

militar é meio pelo qual o Brasil pode projetar poder e dissuadir eventuais aventuras que 

possam se configurar em ameaças à segurança do País. 

Por fim,  o emprego da Engenharia Militar Brasileira em outro País traz significativos ganhos 

para a Doutrina Militar Terrestre e para o adestramento da tropa empregada. 
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Estratégia Ação Estratégica Atividade Proposta Fonte 

Energia 
(EN) 

 
Ampliação e 
Sustentabilidade do 
Sistema de Geração e de 
Transmissão de Energia 
Elétrica na Amazônia 
Legal. 
 

EN.1  Ampliar de forma 
sustentável o sistema de 
geração de energia 
elétrica na Amazônia 
Legal 

EN.1.1   Finalizar a construção das UHE Cachoeira Caldeirão, Ferreira 

Gomes e Santo Antônio do Jari, no estado do Amapá 
Secretaria de Planejamento e 
Investimentos Estratégi-
cos/MPOG (SPIE/MPOG) 
 
 PAC Energia Elétrica – 
Geração (UHE) 

EN.1.2  Viabilizar a construção das UHE Marabá, São Luiz do 
Tapajós, Jamanxim, Jatobá e Cachoeira dos Patos no estado 
do Pará  

EN.1.3  Finalizar a construção da UHE Belo Monte 

EN.1.4  Finalizar a construção das UHE São Manoel, Teles Pires, 

Dardanelos, Colider e SInop no estado do Mato Grosso 

EN.1.5  Viabilizar a construção da PCH São Gabriel da Cachoeira Eletronorte 

EN.2 Ampliar o sistema de 
transmissão de energia 
elétrica na Amazônia 
Legal 

EN.2.1  Interligar as UHE Cachoeira Caldeirão, Ferreira Gomes e 
Santo Antônio do Jari, no estado do Amapá ao SIN 

Secretaria de Planejamento e 
Investimentos Estratégi-
cos/MPOG (SPIE/MPOG) 

EN.2.2  Interligar as UHE Marabá, São Luiz do Tapajós, Jamanxim, 

Jatobá e Cachoeira dos Patos no estado do Pará ao SIN 

EN.2.3  Viabilizar a interligação da UHE Belo Monte ao SIN 

EN.2.4  Interligar as UHE São Manoel, Teles Pires, Dardanelos, 

Colider e SInop no estado do Mato Grosso ao SIN 

EN.2.5  Viabilizar a interligação do trecho de transmissão de energia 
elétrica Tucurí II – Itacaiúnas - Colinas 

EN.2.6  Finalizar a interligação da linha de transmissão Manaus(AM) – 

Boa Vista (RR) ao SIN 

EN.2.7  Finalizar a interligação N-CO III Rio Branco Abunan – Porto 
Velho  

EN.3 Ampliar o sistema de 

gasoduto na Amazônia 
Legal 

EN.3.1  Construir o gasoduto Urucu – Porto Velho PAS 

EN.3.2  Construir o gasoduto Porto Velho – Rio Branco FINEP 

8 
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Estratégia Ação Estratégica Atividade Proposta Fonte 

Transporte 
(TR) 

 
Modernização, ampliação 
e integração dos sistemas 
de transportes 
 

TR.1 Ampliar a malha 
ferroviária e promover a 
dualidade do seu uso. 

TR.1.1 Concluir a Ferrovia Norte-Sul 

Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) 

TR.1.2 Concluir a Ferrovia FERRONORTE 

TR.1.3 Ampliar, para a região amazônica, o Programa de Resgate do 

Transporte Ferroviário de Passageiros para a região 
amazônica. 

TR.1.4 Ampliar a capacidade de operacionalização de obras no 

modal ferroviário a cargo da Engenharia Militar. 
- 

TR.2 Fortalecer os 

corredores hidroviários e 
as instalações portuárias. 

TR.2.1 Realizar obras de melhoria da infraestrutura hidroviária em 

rios da região. 

ANTAQ/2013 
TR.2.2 Implantar novos terminais hidroviários nas hidrovias Solimões-

Amazonas, Madeira e Teles Pires-Tapajós. 

TR.2.3 Realizar a dragagem e ampliação da capacidade portuária da 

região. 

TR.2.4 Ampliar a capacidade do ensino técnico naval. - 

TR.3 Fortalecer e adequar 
a capacidade da rede de 
aeroportos da Amazônia. 

TR.3.1 Fortalecer a infraestrutura dos aeroportos regionais da 

Amazônia Legal. Programa de Investimentos 
em Logística: Aeroportos/ 
PAC TR.3.2 Adequar a capacidade dos aeroportos internacionais da 

Amazônia Legal. 

TR.4 Promover a 

adequação e o 
melhoramento da malha 
rodoviária federal. 

TR.4.1 Concluir o asfaltamento e manter em condições de tráfego as 
rodovias federais na Amazônia, responsáveis pela integração 
regional e interestadual.  

PAC/PNLT 
TR.4.2 Concluir o asfaltamento e manter em condições de tráfego as 

rodovias federais na Amazônia responsáveis pela integração 
com os demais países amazônicos. 
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Estratégia Ação Estratégica Atividade Proposta Fonte 

Saneamento  
(SA) 

 

Elevar o nível de 
saneamento básico na 
Amazônia Legal 
 

SA.1  Realizar o manejo 
adequado dos resíduos 
sólidos. 

SA.1.1    Substituir áreas ou depósitos de acúmulo de lixo por aterros 
sanitários regionais, de acordo com as normas ambientais. 

Plano Nacional de 
Saneamento Básico 

SA.1.2   Ampliar a rede de coleta seletiva de lixo. 

SA.1.3    Ampliar a quantidade de usinas de reciclagem de lixo. 

SA.1.4   Implantar usinas de reciclagem de papel, plásticos, alumínio, 

vidro, madeira e lixo tecnológico. 

SA.1.5  Implantar centros de recolhimento de pneus descartados e 
inservíveis.  

SA.2   Ampliar o serviço 
de água tratada para 
áreas urbanas inferiores a 
três mil habitantes. 

SA.2.1  Implantar sistema de coleta de água pluvial em cisternas 

comunitárias. 

SA.2.2  Implantar infraestrutura para realizar o tratamento e a 
fluoretação da água coletada. 

SA.2.3  Implantar sistemática de tratamento químico de água em 

cisternas coletivas. 

SA.2.4   Adquirir cisternas comunitárias, que sirvam para a coleta de 
água pluvial ou água coletada em lençóis freáticos.  

SA.3   Ampliar o serviço 

de água tratada para 
ampliação do serviço 
áreas urbanas superiores 
a três mil habitantes. 

SA.3.1   Implantar sistema de coleta fluvial de água. 

SA.3.2   Implantar sistema de coleta de água em lençóis freáticos. 

SA.3.3  Implantar infraestrutura para armazenar a água coletada pelo 

sistema fluvial, e possibilitar seu tratamento.  

SA.3.4  Implantar infraestrutura para realizar o tratamento por osmose 
reversa e a fluoretação da água coletada no sistema fluvial. 

SA.3.5  Implantar infraestrutura para realizar o tratamento e a 

fluoretação da água coletada nos lençóis freáticos 

SA.3.6 Implantar rede de tubulações para realizar a distribuição de 
água às casas de forma individualizada 

SA.4   Implantar e/ou 
ampliar o esgotamento 
sanitário da Amazônia 
Legal 

SA.4.1 Ampliar o acesso aos serviços de esgotamento sanitário, nas 

áreas urbanas e rurais dos municípios com população até 
50.000 hab. e melhorar a qualidade dos já existentes. 

SA.4.2  Assegurar que as obras de infraestrutura de esgotamento 

sanitário provoquem impactos socioambientais mínimos. 

SA.4.3 Promover a melhoria das condições de esgotamento sanitário, 
visando à melhoria da qualidade de vida das populações 
humanas. 

SA.4.4    Ampliar a cobertura de drenagem urbana. 
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Estratégia Ação Estratégica Atividade Proposta Fonte 

Telecomuni-
cações (TC) 

 

Modernização, ampliação 
e universalização de 
sistemas de 
telecomunicações 

TC.1   Desenvolver de 
forma sustentável a 
infraestrutura e a oferta de 
serviços de 
telecomunicações. 

TC.1.1 Aplicar os recursos da União oriundos da exploração dos 
serviços de telecomunicações no próprio setor, eliminando o 
contingenciamento do FISTEL e do FUST.  

Comunicados do IPEA. Nr. 57, 
de 27 Maio 2010 

TC.1.2 Ampliar o backbone para os eixos de desenvolvimento da 
Amazônia Legal desprovidos de enlaces por fibra ótica. 

Programa Nacional de Banda 
Larga (PNBL) 

TC.1.3 Definir o papel do Estado na prestação de serviços de 
telecomunicações, considerando as parcerias publico-privadas 
(PPP) como alternativa para prestação de serviços de 
telecomunicações. 

Comunicados do IPEA. Nr. 57, 
de 27 Maio 2010 

TC.1.4 Implementar o sistema satelital geoestacionário brasileiro. 

Satélite Geoestacionário de 
Defesa e Comunicações 
Estratégicas (SGDC) 
Dec. nº 7.769 de 28 jun 2012 

TC.1.5 Regulamentar a implantação conjunta de infraestrutura e o 

direito de passagem. 
Ministério das Comunicações - 
minuta de Decreto 

TC.2   Promover a 
massificação do uso e do 
acesso à infraestrutura de 
telecomunicações em 
banda larga 

TC.2.1 Modernizar o marco regulatório, estabelecendo obrigações de 
universalização às peculiaridades da Amazônia Legal. 

Projeto de Lei do Senado 
(PLS) no 250/2011 

TC.2.2 Disseminar programas educativos e profissionalizantes na 

área das TICs. 

Redes Digitais da Cidadania, 
do Min Com (3) 
Plano Amazônia Sustentável – 
PAS (2008) 

TC.2.3 Promover ações interministeriais para universalização dos 
serviços de banda larga, considerando suas potencialidades 
como suporte para políticas de educação, saúde, segurança 
pública, entre outras; 

Programa Nacional de Banda 
Larga (PNBL) 
Plano Amazônia Sustentável – 
PAS (2008) 

TC.2.4 Instalar telecentros e outros meios de democratização do 

acesso à informação pelas populações locais. 

Programa Cidades Digitais (1) 
do Ministério das 
Comunicações (incluído no 
PAC 2) 
Programa Telecentros.br 
Programa NavegaPará 

TC.2.5 Desonerar os bens e serviços da cadeia de valor do setor que 

estejam alinhados com a política setorial de massificação do 
uso de serviços de telecomunicações. 

Comunicados do IPEA. Nr. 57, 
de 27 Maio 2010 
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Estratégia Ação Estratégica Atividade Proposta Fonte 

(cont.) 
 

 

Telecomuni-
cações (TC) 

 

Modernização, ampliação 
e universalização de 
sistemas de 
telecomunicações 

TC.3   Promover a 
melhoria da qualidade dos 
serviços e da gestão 
pública nos municípios. 

TC.3.1 Aperfeiçoar o processo de avaliação do cumprimento de 
metas e dar publicidade à população das obrigações 
estipuladas no Plano Geral de Metas para a Universalização 
(PGMU). 

Plano Geral de Metas para a 
Universalização (PGMU) 

TC.3.2 Construir redes de fibra ótica que interligam os órgãos 

públicos locais. 

Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) - Cidades 
Digitais 

TC.3.2 Disponibilizar aplicativos de governo eletrônico para as 

prefeituras, nas áreas financeira, tributária, de saúde e 
educação. 

Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) - Cidades 
Digitais 

TC.4. Fortalecer a 
radiodifusão sonora como 
alternativa imediata para 
atendimento às 
comunidades mais 
isoladas 

TC.4.1 Fortalecer a utilização do rádio como base de comunicação 

em lugares isolados, por meio da ampliação e melhoria de 
redes de rádios comunitárias. 

Programa de 
Desenvolvimento da Faixa de 
Fronteira (PDFF) 

TC.4.2 Conceder incentivos aos meios de comunicação de longa 

distância, como por exemplo radio amador e PX. 
Plano Amazônia Sustentável – 
PAS (2008) 

TC.5. Ampliar a cobertura 

de sinal de TV digital 
TC.5.1 Ampliar a cobertura de sinal de televisão digital e a sua 

utilização para fins educativos. 
Plano Amazônia Sustentável – 
PAS (2008) 
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Estratégia Ação Estratégica Atividade Proposta Fonte 

Integração 
Regional  

(IR) 
 
Promoção de uma maior 
integração e cooperação 
regional 

IR.1 Implementar o Eixo 

de Integração e 
Desenvolvimento 
Atlântico-Pacífico. 

IR.1.1  Financiar projetos de engenharia na Bolívia. 

- Projeto DNIT 
- Projeto da Associação de 

Hidrovias da Amazônia 
Ocidental (AMIHOC) 

IR.1.2  Participar de projetos de engenharia no Peru. 
Projeto de Estudos Peru - 
2013 

IR.1.3  Participar de projetos de engenharia no Equador. 
Projeto de Estudos Equador 
2013 

IR.2 Implementar o Eixo 
de Integração e 
Desenvolvimento Arco 
Norte. 

IR.2.1  Financiar projetos de engenharia na Guiana 
Projeto de Pavimentação - 
DNIT 

IR.2.2  Financiar projetos e incrementar a cooperação em 
infraestrutura no Suriname 

Iniciativas do MRE 

IR.2.3  Incrementar a infraestrutura de transporte, visando à 

interconexão rodoviária entre o Brasil e a Guiana Francesa. 
Projeto DNIT 

IR.2.4  Estimular a troca de informações visando o fornecimento de 
energia elétrica da Venezuela para o Estado de Roraima. 

Iniciativas do MRE 

IR.2.5  Estabelecer a Interconexão entre o sistema Brasil-Venezuela 

e o Sistema Interligado Nacional (SIN). 
Iniciativas do MRE 

IR.2.6   Implementar o Gasoduto Venezuela-Brasil-Argentina Iniciativas do MRE 

IR.2.7   Possibilitar a construção de hidrelétricas na Guiana e no 

Suriname 
Iniciativas do MRE 
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Estratégia Ação Estratégica Atividade Proposta Fonte 

(cont.) 
 

 

Integração 
Regional  

(IR) 
 

Promoção de uma maior 
integração e cooperação 
regional 

IR.3 Fortalecer a 
Organização do Tratado 
de Cooperação 
Amazônica (OTCA). 

IR.3.1  Apoiar as resoluções da Secretaria Permanente da OTCA. 

Agenda Estratégica de 
Cooperação Amazônica 
(OTCA) 

IR.3.2  Apoiar a regulamentação plena da navegação comercial nos 

rios da Pan-Amazônia. 

IR.3.3  Promover o intercâmbio tecnológico para a geração e 

distribuição de energia. 

IR.3.4  Promover a troca de experiências em projetos de 

infraestrutura para a região Pan-Amazônica. 

IR.3.5  Transferir tecnologia, recursos e capacidade de gestão para 

os países amazônicos. 

IR.3.6  Investir na capacitação técnica de entidades governamentais 

dos países limítrofes, por meio de projetos bilaterais. 

IR.3.7 Promover projetos bilaterais de monitoramento, preservação e 

recuperação da cobertura florestal. 

IR.3.8  Promover cursos e encontros regionais sobre gestão de 

recursos hídricos na Amazônia. 

IR.3.9 Manter contínuo aporte de recursos financeiros para a OTCA. 

IR.3.10  Apoiar projetos bilaterais de gestão de recursos florestais. 
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Estratégia Ação Estratégica Atividade Proposta Fonte 

(cont.) 
 

 

Integração 
Regional  

(IR) 
 

Promoção de uma maior 
integração e cooperação 
regional 

IR.4 Fortalecer a 
cooperação militar com os 
países amazônicos. 

IR.4.1  Fortalecer o Conselho de Defesa Sul-Americano.  
Plano de Ação 
2014/CDS/UNASUL 

IR.4.2  Fortalecer a Conferência dos Exércitos Americanos (CEA) DAEBAI 

IR.4.3  Promover exercícios combinados entre forças militares do 

Brasil e dos países vizinhos, no ambiente operacional 
amazônico. 

Plano de Ação 
2014/CDS/UNASUL 
DAEBAI 

IR.4.4  Promover intercâmbios doutrinários com os exércitos dos 
países amazônicos sobre o emprego de tropas no ambiente 
operacional amazônico. 

Plano de Ação 
2014/CDS/UNASUL 
DAEBAI 

IR.4.5  Ampliar a oferta de cursos e estágios para militares 
estrangeiros em Estabelecimentos de Ensino do Exército 
Brasileiro. 

DAEBAI 

IR.4.6  Promover Reuniões Regionais de Intercâmbio Militar (RRIM) e 

Reuniões de Coordenação Militar (RCM) com os países 
amazônicos.  

IR.4.7  Promover a cooperação em treinamento, formação, 

capacitação e desenvolvimento de uma base industrial comum 
de defesa. 

Plano de Ação 
2014/CDS/UNASUL 

 

*  *  * 
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