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FAIXA DE FRONTEIRA: INFRAESTRUTURA E PROJETOS 
INTEGRADOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Alexandre Henklain1

Oficina arco Norte: apresentação 4. Foto: Equipe Fronteiras Ipea.

Bom dia! Quero agradecer ao Bolívar Pêgo2 pelo convite e ao Ministério da 
Integração Nacional (MI) por escolher a nossa capital, Boa Vista, para sediar este 
importante evento.

Eu tenho 34 anos de Amazônia e me sinto plenamente amazônico. Minha 
própria experiência profissional, primeiramente como empresário, consultor 
técnico e dirigente de empresas públicas e privadas, foi naturalmente me levando 
a ter, não apenas em Roraima, mas também nos demais estados, uma experiência 
amazônica. Inclusive nas reuniões das quais eu participei, federações de indústria 
e comércio, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e Serviço 

1. Secretário de Estado do Planejamento e Desenvolvimento de Roraima. A apresentação pode ser vista por meio do 
seguinte link: <http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=33287&Itemid=424>.
2. Técnico de planejamento e pesquisa na Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur) do 
Ipea; e coordenador da pesquisa Fronteira do Brasil.
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Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) são instituições que têm 
importantes papéis regionais e que desenvolvem projetos na região. Por exemplo, 
o Amazontech: inovação e tecnologia com sustentabilidade, projeto que criamos 
aqui em Roraima junto com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa) e a Universidade Federal de Roraima (UFRR), e que foi para a região 
toda, justamente propondo a integração de ciência e tecnologia, desenvolvimento 
sustentável, com base em pequenos empreendimentos, com uma visão de inclusão 
produtiva, uma perspectiva ampla de nossa realidade.

Então, com base nisso, vamos formando algumas conexões interessantes, certas 
premissas sobre essa realidade amazônica. Uma delas é justamente que a Amazônia 
é heterogênea, como já foi dito aqui por vários participantes. Não dá para fazer 
uma análise homogênea desta como um todo. Nós temos uma Amazônia bastante 
heterogênea e diversa em todos os seus aspectos e que, embora precise ser vista, 
em alguns pontos, sob uma abordagem mais sistêmica e mais completa, de uma 
realidade que de certa forma está presente em todos os estados, em todas as regiões 
em cada estado, existe, também, uma diversidade de desafios e situações do ponto 
de vista ecológico, econômico e social que precisa ser considerada.

Além disso, é preciso entender a Amazônia sobre os aspectos de integração 
regional, que, também, vêm sendo falados. Ciência e tecnologia, por exemplo, não 
têm fronteiras. As experiências exitosas desenvolvidas no âmbito da Pan-Amazônia3 
precisam ser compartilhadas. Então, é fundamental que, ao mesmo tempo que 
olhamos para a Amazônia brasileira, tenhamos um olhar muito presente em relação 
à Pan-Amazônia. Essa integração, naturalmente, precisa acontecer sob os mais 
diversos focos da ciência, da tecnologia, da economia e, também, no âmbito social. 
Então, a palavra "integração" é fundamental.

Heterogeneidade e integração são questões bastante importantes que nós 
precisamos recuperar. Eu lembro que à época do governo anterior nós trabalhávamos 
em prol da integração regional, trilhamos uma frase que parece um pouco desatualizada, 
mas na época dizia: "a integração das fronteiras caminha a passos largos derrubando 
os muros da intolerância". Como dissemos há pouco, tem gente pensando no outro 
lado, em muros. Mas eu acho que aqui na região precisamos resistir a esses muros e 
realmente integrar as populações, os nossos povos, precisamos, o que já mencionamos 
também, superar as dificuldades dessa crise humanitária.

Portanto, é preciso uma abordagem mais ampla do que está ocorrendo aqui. 
Hoje, estamos livres da aftosa, e o estado de Roraima está literalmente em festa. Estou 
vendo aqui o presidente da Agência Sanitária de Roraima, que está compartilhando 
essa grande vitória do estado. Amazonas também está nessa busca, mas só Roraima 

3. Refere-se aos países que têm Floresta Amazônica em seus territórios, quais sejam: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, 
Guianas, Peru, Suriname e Venezuela.
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está livre do risco da aftosa, com essa conquista importante que é a certificação 
sanitária. Hoje, inclusive, encontramo-nos um pouco mais adiante, pois já estamos 
a caminho da certificação internacional. Isso vai ser extremamente importante, 
mas ao mesmo tempo que a gente tem essas conquistas, também temos os desafios.

Na semana passada, antes de viajar para a Guiana, o presidente da Agência 
Sanitária de Roraima me ensinava que mosca da carambola não se resolve olhando 
só para Roraima. Para resolver, temos que olhar para Roraima, Venezuela, Guiana,  
Suriname e Guiana Francesa. A mosca não tem fronteira geográfica. Então, isso 
precisa ser trabalhado sob um prisma regional.

Bom, ao longo desses anos fomos tendo experiência quanto ao desenvolvimento 
sustentável. Eu lembro que na década de 1980 trabalhei e também tomei 
conhecimento dos projetos da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia 
(Sudam), de trabalhos pioneiros com os povos regionais sobre preservação 
ambiental, e participei na criação da Fundação Estadual do Meio Ambiente, 
Ciência e Tecnologia de Roraima (Femact/RR), e do Instituto de Pesquisa em 
Educação e Comunicação Digital (Ipec), que sobrevive a duras penas. Estive no 
Fórum Global, da Rio-92, fazendo uma palestra referente ao manejo florestal sobre 
regime de desenvolvimento sustentável, e até hoje se depende dessa visão. E, é 
claro, a Guiana tem experiências interessantes e vários acordos em que há grande 
preocupação com o manejo florestal com vista à sustentabilidade, inclusive em 
relação aos madeireiros. Então, vê-se que é possível fazer essas integrações também 
na economia e na ecologia.

Como foi feito na Guiana, propusemos o zoneamento que hoje estamos 
realizando, dentro dessa perspectiva de região geoeconômica. Isso é importante 
quando falamos sobre integração e heterogeneidade, pois passamos a olhar para a 
região como um todo, mas olhamos também cada unidade, região geoeconômica 
e os eixos de desenvolvimento. E aí você começa a construção desse mosaico, por 
exemplo, o arco Norte.

Nesse eixo que integra dois estados brasileiros, Roraima e Amapá, por meio 
das Guianas, é bastante interessante a perspectiva do desenvolvimento com a 
proposta de integração e heterogeneidade. Essa perspectiva, pois, tem na região 
várias dimensões; além disso, tem a questão da sustentabilidade que consegue juntar 
as dimensões social, econômica, científica e tecnológica. Fazer o desenvolvimento 
sustentável, resolvendo, inclusive, algumas questões práticas na Amazônia, que 
de forma alguma é um vazio demográfico. Por um lado, ela possui muito mais 
de 20 milhões de amazônicos, por outro, há regiões mais densamente habitadas, 
menos densamente habitadas, as próprias migrações da região nos conduzem a 
essas perspectivas.
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Uma questão importante aqui na Amazônia Ocidental, em termos de 
desenvolvimento sustentável, é o caso de Manaus, por exemplo, uma região com 
2,5 milhões de habitantes, em um projeto de sustentabilidade baseado no polo 
industrial tecnológico, hoje extremamente importante. Quer dizer, situações 
que poderiam alavancar tecnologia, zonas de comércio e de exportação, mas que 
precisam ser melhor trabalhadas porque representam uma forma, inclusive, de se 
ter viabilidade de geração de emprego e renda nessas regiões metropolitanas; de 
avançar menos para fora. Mas há outras estratégias, se a gente pode trabalhar nessa 
direção do desenvolvimento sustentável, do uso sustentável dos recursos naturais, 
sob a ótica da conservação de recursos.

E aí vamos a alguns fatos: fomos procurados por uma liderança reconhecida 
internacionalmente. Quando o coronel Rezende falava sobre as pessoas, as questões 
de saúde e nutrição das comunidades indígenas, eu me lembrava da primeira vez 
que tive o privilégio e a honra de estar em uma aldeia indígena Ianomâmi. Ele me 
dizia: “olha, nós estamos passando fome, as nossas crianças estão morrendo, os 
nossos velhos estão morrendo, o povo Ianomâmi está morrendo". Mas passaram 
quase três anos com uma sequência de estiagem, uma série de queimadas. Inclusive 
tiveram que redirecionar a distribuição de cestas básicas para terras indígenas, 
com uma dificuldade de logística imensa. Por quê? Porque eles não estão mais 
conseguindo produzir em suas roças; eles não têm mais terras produtivas. E ele 
falava, "nós estamos cansados, o homem branco nos promete uma série de coisas, 
mas não resolve os nossos problemas. Nós queremos produzir os nossos próprios 
alimentos. Nos ajudem!”.

Eles falavam sobre um projeto-piloto que existe, muito bem delineado, 
com ajuda da Embrapa, da Secretaria de Agricultura, dos técnicos da Secretaria 
de Planejamento e Desenvolvimento de Roraima (Seplan/RR) e diversas outras 
instituições, das discussões do projeto de policultura econômica para a região na 
pontinha da reserva Ianomâmi, onde havia, inclusive, algumas fazendas que foram 
desapropriadas e que existem ali licenças nas áreas de pastagem das mesmas, que 
poderiam ser utilizadas dentro dos princípios da agricultura sintrópica.4 Quem 
depois do jantar teve a oportunidade de assistir à novela Velho Chico deve se 
lembrar daquele engenheiro agrônomo, neto do coronel, que propunha uma nova 
forma de trabalhar, juntando o ciclo da natureza, recompondo florestas dentro de 
uma visão de agricultura, integrando culturas de ciclo curto com culturas de ciclo 
longo, frutas e grãos, para possibilitar a produção.

Isso é um processo ainda em construção utilizando aquela tecnologia da 
Embrapa de integração lavoura, floresta e pecuária, que se propõe fazer ali na 

4. Utiliza técnicas de recuperação de solos por meio de métodos de plantio que mimetizam a regeneração 
natural de florestas.
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região, como está no projeto-piloto. Porque eles conseguiriam com tecnologia 
simples, inclusive em muitos casos já utilizada, como é o sistema Caiçaras, em que 
eles poderão produzir seus próprios alimentos. Se essa é a vontade dos Ianomâmis, 
certamente será a vontade, também, das mais diversas comunidades indígenas 
daqui de Roraima e do Amazonas. Eles querem produzir alimentos, melhorar suas 
condições nutricionais e também fazer, de acordo com seus ritmos, sua cultura, 
segundo sua vontade, uma nova forma de inclusão produtiva.

É isso o que nós propomos: um programa de desenvolvimento que talvez 
possa ser uma referência interessante para os demais estados e para algumas reflexões 
no âmbito do Ministério da Integração Nacional (MI). Criamos um programa de 
desenvolvimento sustentável e de geração de emprego e renda. Este está ancorado 
em onze pilares, e um deles é justamente a [questão] sanitária, que a gente está 
celebrando, e resolveríamos itens fundamentais, como zoneamento ecológico 
econômico, licenciamento ambiental, regularização fundiária, incentivos fiscais, 
infraestrutura, acesso ao mercado, tecnologias e assistências rural e técnica. Nós 
temos todo um conjunto desses pilares que vão criar condições a soluções favoráveis 
à produção em Roraima.

Isso vem sendo trabalhado com bastante seriedade, com a integração das 
mais diversas instituições públicas e privadas, inclusive no plano internacional, 
depois da reunião na Guiana. A ideia é justamente que possamos trabalhar essas 
dimensões para criar esse ambiente.

E, numa segunda fase, que estamos trabalhando agora, só os projetos 
microrregionais [são] o que a gente pode executar, vamos exercitar os projetos-piloto, 
exatamente reconhecendo nossos vizinhos, com suas representações, e a identificação 
das vocações regionais e a estruturação dos locais e do desenvolvimento em 
consonância com as vocações humanas e a realidade econômica de cada região, 
respeitando a cultura fundiária, indígena e o meio ambiente e promovendo por 
meio dessa inclusão produtiva um avanço na economia, melhorando os Índices 
de Desenvolvimento Humano (IDHs) e não apenas o crescimento econômico.

A gente vai passar muito rapidamente alguns dados de Roraima. Esse estado 
tem uma população de pouco mais de 0,5 milhão de habitantes, uma taxa de 
crescimento anual de 3,2% (a segunda maior do país) do produto interno bruto 
(PIB), equivalente apenas a R$ 9 bilhões, mas com um IDH razoável, de 0,707. 
Roraima ainda é classificado como médio para alto, mas são melhores os dados 
sociais e do que os econômicos, e isso é nossa preocupação. Nós ainda nos colocamos 
como uma míni Brasília, em que dependemos demais da administração pública na 
composição do PIB, e isso precisa ser superado. A gente sabe que o setor público 
exauriu sua capacidade de geração de renda, e do equacionamento das questões 
sociais. Nós necessitamos de crescimento com desenvolvimento.
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Então, não é fácil! Nossos amigos da secretaria da agricultura sabem que para 
melhorar o IDH é fundamental trabalharmos no desenvolvimento econômico de 
uma forma responsável e inteligente para superar essa brecha. Então, a gente vai 
trabalhar a integração regional dentro de uma visão nossa: olha-se para o local, 
para a dimensão de uma região geoeconômica, uma microrregião, e aí se enxerga 
a Amazônia como um todo.

Em algumas situações que a gente presencia aqui, consegue-se fazer ilações 
da dimensão Amazônica. Por exemplo, tem-se uma característica dos estados 
da Amazônia, que é essa dimensão internacional. Em Roraima, o município de 
Pacaraima está voltado para fora. Geograficamente, ele está mais ligado ao exterior 
do que ao restante do Brasil, propriamente dito. Em muitas ocasiões, dentro do 
país, se ouve até falar “lá no Brasil”, e a gente se corrige, se sentindo dentro. Na 
verdade, a nossa ligação com o país é mais forte com Manaus e sua importante 
região metropolitana. E aí estão as distâncias (figura 1). Inclusive a distância a 
Manaus, nos termos em que está na região, até para desmistificar.

FIGURA 1
No centro da região geoeconômica

Caracas a Boa Vista:
1.496 Km

Puerto Ordaz a Boa Vista:
830 Km

Manaus a Boa Vista:
785 Km

Georgetown a Boa Vista:
682 km

Itacoatiara a Boa Vista:
1.012 Km

Fonte: Seplan/RR.
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução e cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das 

condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

Às vezes a gente acha que é tudo muito difícil... Mas descobrimos que para 
andar bem tem que descontar 238 km de bom asfalto dos 450 km que restam 
de estrada boa, e uns cento e poucos quilômetros de estrada não asfaltada de boa 
qualidade. Só tem que tomar cuidado com as chuvas. Mas a estrada é boa, só tem 
330 km que é onde se precisa investir um pouco mais. Ainda assim, não precisa 
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esperar pela rodovia pavimentada para ter uma estrada boa para se trafegar, pois 
com investimentos pequenos pode-se deixar essa estrada um tapete.

Claro, tem que fazer manutenções anuais, não vai precisar de muito recurso para 
deixar as estradas em boas condições de tráfego e fazer o comércio acontecer, e justificar 
a agricultura na manutenção delas. Não existem nas construtoras projetos que sejam 
viáveis para atrair investidores, incentivando, inclusive, o comércio e o transporte de 
pessoas. Eu estive lá em um congresso nas Guianas para convencer as pessoas.

O arco Norte, na perspectiva daqueles eixos nacionais de integração, tem alguma 
coisa desatualizada. Inclusive em relação ao asfalto lá no Amapá, lembro que há alguns 
anos já se está percorrendo essa estrada e faltam somente 200 km até a fronteira.

Pergunta ao auditório: O asfalto chegou ao Oiapoque?

Respondem: Não, faltam os mesmos 200 km.

Pergunta ao auditório: Chegou à fronteira?

Respondem: Não chegou.

Pergunta ao auditório: A Receita Federal do Brasil (RFB) chegou lá?

Respondem: Ainda não.

Em 2012, quando criamos o Amazontech, a gente percorreu essa estrada. 
Foram investidos milhões de dólares. Do lado da Guiana Francesa está tudo 
concluído, com uma enorme ponte construída; mas, do lado brasileiro, para 
implantarem as cabeceiras, levaram três, quatro anos para serem feitas. É até 
injustificado. Vocês veem esses desafios, às vezes mínimos detalhes, que precisam 
de pequenos investimentos, e que fazem toda a diferença na fronteira.

Do ponto de vista dos mercados, estamos encostados em vários, apesar 
de estarmos distantes do centro-sul do Brasil. Aqui não está sendo observada 
a Comunidade do Caribe (Caricom), que é um mercado imenso, sediado em 
Georgetown, e está no centro de toda a conformação disso, que precisa de uma 
plataforma de produção sustentável de alimentos para que possa vigorar no futuro 
em Roraima, na Guiana e na Venezuela. Essa é a nossa proposta, quer dizer, temos 
essa visualização de uma região geoeconômica para atender às demandas e, também, 
para receber produtos e serviços desses países.

Há uma diversidade de portos, sendo que os da Venezuela, alguns por questões 
políticas, não funcionam mais, porém há outros com mais dificuldades, inclusive o 
porto principal vai ter toda infraestrutura, até mesmo de silos, que poderá receber 
toda nossa produção. Da mesma forma, tivemos a oportunidade de visitar em 
Georgetown portos com capacidade para atracar navios de até 9 mil toneladas, mas 
que foram reestruturados e poderiam estar recebendo nossa produção (mapa 1).
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MAPA 1
Região caribenha: principais portos para escoamento

Puerto Cabello
La Guaíra

Guanta

Ciudad Bolívar

Georgetown

Boa Vista

Itacoatiara

Maracaíba

Fonte: Seplan/RR.
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução e cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das 

condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

A propósito, um dos consultores desse estudo de mercado, contratado 
pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a pedido do governo 
da Guiana para estudar as perspectivas desse comércio com a Europa, 
especificamente com a Holanda, conversou sobre as perspectivas de grãos 
não transgênicos e orgânicos que são nichos nos quais podemos trabalhar. Se 
tiver grãos, fruticultura agroecológica, também, inclusive a própria produção 
indígena pode se inserir nesse processo.

Nós temos, por exemplo, aqui na Raposa Serra do Sol, os mais experientes 
vaqueiros de Roraima. São 70 mil cabeças de gado dentro dessa área. Os indígenas, 
especificamente da Raposa Serra do Sol e da São Marcos, querem criar oportunidades 
para melhorar a genética e a alimentação do gado, visando desenvolver suas vocações 
dentro de uma visão de cadeia produtiva.

Temos esses portos que, mesmo com as dificuldades de serem de baixo calado 
e de a estrada ter condição apenas razoável de trafegabilidade, por exemplo, em 
nossa viagem foram nove horas da fronteira do Brasil até Georgetown, essa estrada 
pode ser tranquilamente utilizada.
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Nas nossas estratégias de planejamento, fazemos uma dupla ação entre as dimensões 
setorial e regional, com ênfase nas cadeias produtivas e dos arranjos produtivos locais 
(APLs). A ideia é formar e adensar essas cadeias em conjunto com Roraima, Amazonas 
e os países vizinhos. Isso vai estabelecer acordos de natureza público-privada, como na 
construção da estrada, feita pelo governador da Guiana, naturalmente, e um destaque 
estratégico na convenção internacional de inserção competitiva.

Isso envolve adequação de infraestrutura, gestão dos recursos naturais, apoio 
aos negócios locais. Acho que aqui nós estamos devendo muito como governo, 
por exemplo, lei fiscal diferenciada, atração de investidores e consolidação das leis, 
aproveitando esses mecanismos, que não são tão bons para obter investimentos, 
mas quem sabe usufruir melhor das possibilidades, inclusive da Licença Pública 
Geral – GPL [General Public License].

FIGURA 2
Conexão entre as bacias do Orinoco e do Amazonas

Fonte: Seplan/RR.

A gente trabalha numa perspectiva de região geoeconômica que está em 
consolidação nas próximas décadas, integrando povos irmãos, construindo uma 
identidade regional dentro dessa visão de sustentabilidade e respeitando a alteridade, 
as culturas tradicionais, segundo a sua vontade e suas vocações.
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Outro aspecto interessante, quando a gente fala dessas características da 
Amazônia, é que se vai construindo de uma porção individual, chegando à dimensão 
mais ampla da Amazônia brasileira, depois, da Pan-Amazônia. Uma curiosidade 
geográfica interessante é essa conexão entre as bacias do Amazonas e Orinoco 
(Venezuela), conhecida já há 150 anos, por meio do canal natural denominado 
Cassiquiare, entre os rios Negro e Orinoco (figura 2). É uma raridade do ponto de 
vista da geografia, porque é muito comum os rios terem afluentes, o que é incomum 
é terem defluentes. E o Orinoco, em determinado trecho, decide ser defluente e, 
assim, passa a se conectar com a Amazônia na nascente do rio Negro. Daí, a gente 
se obriga a reconhecer que vivemos numa “ilha”.

Aqui em Roraima vivemos numa ilha em que essas bacias estão interligadas 
ao oceano, formada por toda essa grande região que pega a porção venezuelana, 
que não por acaso se chama Guiana ou Guiana Venezuelana. Roraima, na época do 
Brasil Colônia, era conhecido como Guiana Portuguesa; as três Guianas; o Amapá; 
o norte do Amazonas; e o norte do Pará (figura 3). Esse conjunto compõe a ilha 
da Guiana, e aqui está o Cassiquiare.

FIGURA 3
Ilha da Guiana

Fonte: Seplan/RR.
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução e cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das 

condições técnicas dos originais (nota do Editorial).
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Em nossa visão do futuro da integração dessa região geoeconômica, nos 
direcionamos a duas linhas: infraestrutura viária e portuária, e infraestrutura 
energética, que é um ponto importante. A viária e portuária, no curto prazo com 
a Venezuela (quando a gente fez este trabalho era a médio prazo, agora no curto 
prazo, também, pois já começou um pouco), e no médio prazo com a Guiana, 
vamos pensar nessa integração mais estreita. Na verdade a infraestrutura viária da 
Venezuela é muito boa, mas são aspectos político-institucionais que nos detêm 
em uma integração mais plena.

Do ponto de vista da integração energética, Roraima é o único estado 
brasileiro que não faz parte do Sistema Interligado Nacional (SIN). Então essa 
interligação é absolutamente necessária e essencial do ponto de vista de segurança 
energética, de energia farta, segura e barata. Esse problema precisa ser resolvido 
urgentemente. De fato, já deveria ter sido, infelizmente vai chegando 2017 e 
no Linhão de Tucuruí a obra não foi iniciada. Há uma série de desafios a serem 
analisados em relação à passagem dessa linha de transmissão pela área indígena. 
Todos os cuidados, como os sociais, adequação da tecnologia, entre outros, já 
equacionamos. Mas temos realmente que superar os focos ainda existentes.

No curto prazo, trabalhamos, também, com parques eólicos, inclusive vários 
investidores internacionais e nacionais têm apresentado propostas nesse sentido. 
No médio prazo a energia solar residencial talvez pudesse se ampliar, com os telhados 
cheios de painéis solares. Com a insolação que temos na região, radiação todos os dias 
de doze horas, treze horas, é claro que possuímos um potencial extraordinário que deve 
ser aproveitado. Também poderíamos ter a energia termossolar. E, no longo prazo, 
as hidrelétricas da Guiana e de Roraima também, segundo as recomendações, com a 
participação das comunidades, inclusive na gestão desses empreendimentos.

Quanto à integração portuária, aqui se fala na disponibilização de docas em 
portos da Venezuela, pois já se pensa também no novo porto de águas profundas 
da Guiana, isso já existe no de Paranaguá (PR). A Venezuela e a Guiana são países 
associados e convidados, respectivamente, ao Mercado Comum do Sul (Mercosul). 
Então, é de se imaginar que possam também nos conceder esse benefício, lembrando 
que portos aqui nesta região estão bem mais próximos dos Estados Unidos, do 
Caribe, da Europa, do Panamá. E [são] muito mais competitivos do que os portos 
de Paranaguá e Santos (SP). No médio prazo, prevê-se a construção de um porto de 
águas profundas, também, na cidade de New Amsterdam, na Guiana, e lá do outro 
lado, a ferrovia Manaus-Guiana e as hidrelétricas.

Nessa perspectiva para a região, temos a plataforma de produção de alimentos e 
mineração sustentável, após a devida regulamentação, e o turismo sustentável, que é 
algo que a Amazônia utiliza muito pouco, e são diversas as oportunidades no âmbito do 
turismo sustentável, implicando a inserção das comunidades tradicionais nesse processo.



Fronteiras do Brasil: uma avaliação do arco Norte74 | 

Trago alguns dados para uma rápida sinalização dos nossos países vizinhos 
(figura 4), suas populações indígenas, inclusive abordando o Caribe no caminho, 
com Aruba, Curaçao, Trinidad e Tobago, que é um grande centro de distribuição 
de mercadoria.

FIGURA 4
Informações gerais sobre os países vizinhos

Fonte: Seplan/RR.
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução e cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das 

condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

Nessa nossa visão de futuro, a gente começa a pensar no curto prazo nas estradas 
de acessos aos portos que já existem (Boa Vista a Puerto Ordaz, na Venezuela, e 
desse para Puerto de Guanta, La Guaíra e Puerto Cabello), nas quais não tem 
que fazer investimento. Aqui é algo que já existe, mas hoje já está fornecendo em 
torno de 150 MW quando a capacidade é de 210 MW, o que precisa é recuperar 
algumas peças de transmissão, montar controladores, instalar alguns equipamentos 
para ver se pode ainda alcançar essa capacidade.

A rede de fibra ótica Manaus-Boa Vista [precisa], também, concluir os 
parques eólicos, para o que há perspectivas para os próximos cinco anos, a 
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energia solar, fundamentalmente a residencial. [Pergunta aos representantes do 
MI] Está difícil fazer essas obras? O governo é assim mesmo, demora a fazê-las. 
Agora consolidamos tudo nos próximos cinco anos, dentro de uma visão mais 
abrangente (mapa 2).

MAPA 2
Projetos de curto prazo (até cinco anos)

Fonte: Seplan/RR.
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução e cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das 

condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

No horizonte de tempo de seis a quinze anos, entre os projetos de médio prazo, 
a Guiana começa a pavimentar a rodovia Lethem-Linden, que tem 450 km; a gente 
já tem 120 km em bom estado de conservação, e será construída uma estrada nova 
entre Linden e New Amsterdam, na hipótese de o porto de águas profundas não ser 
em Georgetown, mas nessa cidade (mapa 3).

Em Roraima está proposto um parque de energia solar maior, com 
projetos não apenas de energia solar fotovoltaica, mas de 100 MW, 120 
MW de energia termossolar, que é a concentrada, de forma que a gente vai 
melhorar regionalmente. E, claro, mais dentro do arco Norte, com aquela 
abordagem de uma região geoeconômica que transpõe, que se transplanta 
para a macrorregião Pan-Amazônica.
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MAPA 3
Projetos de médio prazo (seis a quinze anos)

Fonte: Seplan/RR.
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução e cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das 

condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

No longo prazo, vamos dar um grande passo com a construção da ferrovia 
Manaus-Georgetown; registro que façam disso um mantra, nem que leve vinte, 
trinta anos (...), as hidroelétricas, na Guiana, de Amaila e Turtruba, e a de Cotingo, 
em Roraima. Ainda gasodutos, as BRs 210 e 163 e a hidrovia nos rios Amazonas, 
Negro e Orinoco (mapa 4).

MAPA 4
Projetos de longo prazo (mais de quinze anos)

Fonte: Seplan/RR.
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução e cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das 

condições técnicas dos originais (nota do Editorial).
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A gente quer lembrar aqui o seguinte: essa navegação que vem lá da Ásia 
atravessa o canal do Panamá e dá essa volta toda para entrar no rio Amazonas, é 
demorada, pois o rio Amazonas e sua rede de afluentes têm uma das navegações 
mais difíceis que existem. Exige prática e leva horas. Imagine no futuro a hidrovia, 
a rodovia e depois a ferrovia (...). Haverá um ganho de mercado, comprovado por 
estudo de viabilidade desse investimento. Existe uma redução de quatro a cinco 
dias no mínimo para essas mercadorias que saem de Manaus.

No caso de Manaus, são componentes eletrônicos, de alto valor agregado, 
pouco volume e peso, a serem transportados com grandes vantagens, pelo setor 
aéreo. Então, Manaus tem muito a ganhar do ponto de vista da competitividade, 
inclusive na dimensão do modelo da zona franca, e do ponto de vista ecológico, 
que é fundamental. No dia que Manaus perder a sua viabilidade econômica serão 
2 milhões de pessoas sem perspectivas.

Atualmente, o Amazonas tem mais de 97% de áreas protegidas e de conservação 
da natureza. Isso é fundamental para que o modelo econômico sobreviva. Depende 
de competitividade no mundo da produção mais concentrada. Então, nesses 
projetos de curto, médio e longo prazos, nós vamos chegar a essa integração aqui. 
Quando se falava sobre a hidrovia, era essa interligação da hidrovia do Amazonas, 
do Negro, com o Orinoco. É claro que tem uma série de obstáculos a serem 
superados pela engenharia.

Essa é só uma visualização do ponto de vista de infraestrutura econômica 
do que pode ocorrer nos planos local e microrregional. Mas que pode ser uma 
contribuição para pensarmos a Amazônia do ponto de vista Pan-Amazônico, com 
responsabilidade, consciência, ouvindo todas as partes. É certo que é absolutamente 
necessário que a Pan-Amazônia se torne uma realidade, e para que isso aconteça 
precisamos integrar os nossos povos, compartilhar ciência e tecnologia, precisamos 
do comércio, melhorar a qualidade de vida, fazer a inclusão produtiva e transformar 
essa região para que ela, mais do que atrair outras pessoas, possa melhorar a qualidade 
de vida dos que aqui vivem.

Muito obrigado!

Bolívar Pêgo (moderador)

Secretário, muito obrigado, eu peço desculpas ao senhor pelo tempo. Sua 
apresentação foi excelente. Passamos, a seguir, para a apresentação da professora 
Rebeca Steiman. Professora, por favor!


