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Sumário Executivo 
 
 

1. AS VANTAGENS CONTEMPORÂNEAS DO ACRE 

O atraso relativo do estado do Acre devido ao seu isolamento territorial, economias 

extrativistas sem integração produtiva, ganham novas oportunidades no momento atual, 

como se destacam: 

a) Novas oportunidades abertas com as mudanças tecnológicas e o potencial de 

aproveitamento da biodiversidade com segurança ambiental;  

b) abre a oportunidade e urgência de se retomar e enfatizar o pacto Pan Amazônico para a 

integração política e o planejamento do bioma amazônico;  

c) coloca o estado do Acre em posição privilegiada, por sua localização geográfica no extremo 

noroeste do país, próximo ao Peru e aos portos do Oceano Pacífico. 

Para aproveitar essas oportunidades, é vital, prioritário e urgente o desenvolvimento e 

modernização da infraestrutura, especialmente transportes, conexão digital e energia 

elétrica. 

 

2. TRANSPORTES 

 2.1. TRANSPORTE RODOVIÁRIO  

a) Rede rodoviária federal  

Para a integração interna do estado, ao restante do Brasil e aos países vizinhos.  Tarefas 

prioritárias: ações junto aos órgãos federais para a melhoria da rede existente e de sua 

manutenção, composta pelas BR-364 e BR-317, evitando as interrupções nos períodos 

chuvosos 

Definir com clareza por onde se possa passar as rodovias federais planejadas, a fim de se 

evitar danos ambientais e aos parques e reservas existentes 

b) Rede rodoviária estadual 
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Melhoria e ampliação da rede rodoviária estadual, com prioridade de construção das 

conexões entre as estradas federais, as cidades e às comunidades, como suporte à 

acessibilidade e ao escoamento da produção. 

c) Rede rodoviária vicinal 

 Ampliação e manutenção da rede de estradas vicinais, vitais como suporte à produção, 

acesso dos serviços públicos, especialmente educação e saúde  

2.2. NAVEGAÇÃO FLUVIAL 

Melhoria da infraestrutura de navegação fluvial, especialmente dos portos e embarcadouros, 

facilitando o escoamento da produção, a mobilidade das pessoas, o acesso aos serviços 

sociais básicos, especialmente educação e saúde. 

Destaque para os embarcadouros e do equipamento para o acesso às cidades e áreas 

isoladas, reduzindo o tempo e o custo do transporte de mercadorias e pessoas e facilitando 

o acesso aos serviços sociais. 

2.3. TRANSPORTE AÉREO 

Melhoria da infraestrutura de suporte ao transporte aéreo, especialmente dos aeroportos e 

outros serviços terrestres. 

Negociar com as operadoras aéreas o aumento dos voos e redução das tarifas. 

Avaliar com as operadoras o estabelecimento de rotas comerciais regulares, ou escalas, para 

cidades na rota Rio Branco-Cruzeiro do Sul, a exemplo de Feijó. 

Negociação de introdução de rota Rio Branco-Basiléia. 

Negociação com as pequenas empresas aéreas para introdução de rotas regulares as 

principais cidades, com temporalidade definida, especialmente para as quatro cidades 

isoladas. 

Recriação do programa de transporte aéreo com custo subsidiado pelo Governo do estrado.  
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3. FERROVIA TRANSOCEÂNICA 

Retomada da discussão da Ferrovia Transoceânica, mobilizando os demais estados 

interessados, o Governo Federal 

Gestões junto ao Governo Federal para retomar a discussão com os países vizinhos, 

especialmente Bolívia e Peru 

Averiguação dos interesses chineses para negociação de investimentos na ferrovia e na 

melhoria da infraestrutura portuária, dentro do seu programa Cinturão e Rota. 

 

4. CONEXÃO DIGITAL 

Ênfase nas gestões para se acelerar a melhoria do Acesso digital. 

Negociação junto à ANATEL caminhos para identificar as melhores e mais viáveis alternativas 

para a conexão com velocidade e segurança adequadas (satélite, redes de fibra etc.). 

 Avaliar as vantagens e desvantagens do grande número de operadoras e definir um plano de 

ação. 

Buscar critérios de equalização do custo para os usuários em todo o estado. 

Avaliar a possibilidade e conveniência de conexão com a rede de internet peruana. 

Implementar, através de rádios repetidoras de sinal e torres a construção de acesso adequado 

às cidades e comunidades isoladas. 

Ação junto às Universidades e Institutos Tecnológicos de cursos de computação, a nível 

superior, técnico e de especialização em informática. 

 

5. ENERGIA ELÉTRICA 

Gestões com a ENERGISA e órgãos federais e estaduais a possibilidade de aceleração da 

construção da rede de transmissão entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul. 

Avaliar com a ENERGISA a possibilidade de aceleração da construção das redes de 

distribuição e das subestações rebaixadoras de corrente. 
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Acompanhar o programa de instalação de redes fotovoltaicas para as pequenas comunidades 

e residências isoladas. 

Gestão junto aos órgãos federais na manutenção dos programas “Luz para Todos” e “Mais 

Luz para a Amazônia”. 
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ASPECTOS GEOGRÁFICOS E GEOPOLÍTICOS: A 

INTEGRAÇÃO DO ACRE À AMÉRICA DO SUL E AO BRASIL 

Estado do Acre: O Papel da Infraestrutura para o 

Desenvolvimento com Sustentabilidade Ambiental e 

Aproveitamento da Biodiversidade 

 

1 CONDICIONANTES HISTÓRICOS E AMBIENTAIS 

1.1 Subordinação geopolítica e geoeconômica da América Latina 

 

Durante o período colonial, todas as colônias latino-americanas se vincularam política e 

economicamente às suas respectivas metrópoles, impedindo-as de comercializarem com 

outros países e mesmo entre elas próprias. Mesmo após as independências o comércio com 

outras regiões foi limitado, continuando a ser feito predominantemente com a Europa. 

Estabeleceu-se uma relação na qual a América Latina exportava alimentos e matérias primas 

e importava bens industrializados, consolidando uma relação centro periferia, tardiamente 

diagnosticada nos trabalhos de Raul Prebisch e da CEPAL, após a II Guerra Mundial.  

Por essas razões, e por incapacidade de se promoverem mudanças estruturais, não houve 

diversificação econômica e não se criou uma divisão inter-regional do trabalho entre os 

países da região e, portanto, não houve implementação das trocas comerciais entre eles. 

Adicionalmente, os obstáculos naturais, a ausência de infraestrutura de comunicação, 

especialmente transporte, e o vazio populacional e econômico impediam a criação e 

ampliação do comercio inter-regional dentro das próprias colônias e entre os países da região, 
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especialmente da América do Sul, a qual constitui um grande bloco territorial, isolado em seu 

interior.  

Após a II Guerra Mundial, os Estados Unidos, primeira colônia a se tornar independente e 

promover um processo de desenvolvimento econômico e se transformar na maior potência 

econômica mundial, deslocou a dominação econômica da Europa e assumiu também a 

dominação política de toda a América Latina, à exceção de Cuba após sua revolução e, mais 

recentemente, pelas reações da Venezuela e Nicarágua, também por razões ideológicas.  

Desde a sua criação e dos primeiros estudos, a CEPAL, ainda no final da década de 1940, a 

necessidade de integração da América Latina foi enfatizada. Em 1960, por sugestões e 

liderança da CEPAL foi criada a ALALC (Associação Latino-americana de Livre Comércio), 

transformada em ALADI (Associação Latino-Americana de Integração), em 1980, ambas com 

resultados desprezíveis.  

Mais recentemente vêm ocorrendo acordos regionais de comércio, como o Acordo de 

Cartagena, em 1969, para os países andinos e o Mercosul, em 1991, para os países do cone 

sul do continente.  No entanto, todos esses acordos têm sido afetados pela deficiência da 

infraestrutura de acesso, pela falta de complementaridade produtiva, e pelas variações e 

mudanças de alinhamento político entre os países que os compõem. 

Em 1994 foi criado o NAFTA, para os Estados Unidos, Canadá e México, consolidando a 

vinculação econômica quase total do México aos Estados Unidos. À mesma época, outro 

acordo foi firmado entre Estados Unidos, República dominicana e América Central. Houve 

ainda a tentativa liderada pelos Estados Unidos de se criar a ALCA (área de Livre comércio 

das américas), felizmente refutada por vários países, entre eles o Brasil. Isto porque a criação 

da ALCA amarraria, definitivamente, a América Latina aos Estados Unidos e impediria a região 

de ampliar seu comércio com outras partes do mundo, especialmente com a Ásia, região que 

vem assumindo posição de destaque na nova ordem geoeconômica e geopolítica mundial.  

Considerando as tendências mundiais de integração econômica e política dos blocos 

regionais, para enfrentar a crescente pressão competitiva mundial. Com a globalização, não 

há como pensar o desenvolvimento da América Latina e, especialmente da América do Sul, 

sem um acordo de integração entre os países que as compõem. 
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Além das deficiências de infraestrutura e complementaridade produtiva, que poderiam ser 

paulatinamente superados, um acordo de tal natureza, exigiria alinhamento político e 

compreensão de que os tamanhos físico, populacional e econômico entre os vários países 

são diferentes. Por isto, para ser viável um acordo de tal natureza exigiria solidariedade e 

ajuda mútua, evitando a dominação e a subordinação, a exemplo do que vem tentando a 

União Europeia, apesar de todos os tropeços e dificuldades  

 

1.2 América do Sul: característica sub-regional diferenciada  

 

Embora, convencionalmente, trate-se da América Latina como região relativamente 

homogênea, por suas heranças colonial, cultural, linguística e temporalidade semelhantes, 

trata-se de uma ampla região com características distintas. Adicionalmente, faz parte de um 

continente que combina países economicamente atrasados, ao lado da mais poderosa 

economia mundial, os Estados Unidos.  

No caso da América do Sul, com extensão de mais de 17 milhões de km2, a ocupação colonial 

se fez através das costas atlântica e pacífica, com escassa penetração para seu amplo interior, 

da qual decorreu um vazio populacional, econômico e de infraestrutura no grande miolo da 

região, que se manteve desde então. 

Dentro dessa grande região, destaca-se o bioma amazônico, com extensão de 6,8 milhões de 

km2, correspondente a 38% da área geográfica da América do Sul, distribuído entre oito 

países e uma possessão francesa.  Este bioma possui o maior patrimônio mundial da 

biodiversidade e de sustentabilidade ambiental do planeta. Do total do bioma amazônico, o 

Brasil participa com uma extensão de 4,2 milhões de km2, correspondendo a 62% do total 

do bioma e a 49% do território do país (Figura 1). 
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Figura 1 – BIOMA AMAZÔNICO 
 

 

 

 

Um projeto para o aproveitamento dessa biodiversidade abre o caminho para a reativação 

do pacto PAN AMAZÔNICO de integração e ação conjunta dos países que compõem o 

bioma. 

Um projeto de tal natureza precisaria ser construído e implementado em uma perspectiva de 

complementaridade e solidariedade entre os países que compõem a região, em busca de 

construção de um pacto político social, combinando o aproveitamento da biodiversidade com 

segurança climática. Uma estratégia de tal natureza exigiria caminhos democráticos em que 

todos os interesses sejam discutidos, balanceados e ajustados. Isto poderia abrir a fronteira 

de uma nova inserção da América do Sul no desenho da nova ordem econômica e política 

mundial, em reconfiguração com a expansão asiática.  

O projeto Pan Amazônico poderia também potenciar a integração do conjunto da América 

do Sul pois apenas quatro países da região não participam do bioma amazônico, Paraguai, 

Uruguai, Argentina e Chile. No entanto, os três primeiros já participam do MERCOSUL, em 
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conjunto com o Brasil, e constituem a maior parcela da população, da economia e do território 

sul-americano. O Chile já possui relativa integração, tanto com os países andinos, facilitado 

por sua longa extensão geográfica ao longo do oeste da região, pelas conexões marítimas 

pelo Pacífico quanto pela rodovia panamericana, quanto com o cone sul pela 

complementaridade produtiva com esses países. Ademais é a sede da CEPAL, comissão das 

Nações Unidas para a América Latina, centro de estudos e planejamento da região.  

As experiências de integração sub-regional, como o MERCOSUL, que avançou nas primeiras 

etapas, poderia ser ampliada com a inclusão de outros países, a exemplo da UNASUL, lançada 

em 2008, e da Iniciativa para Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana IIRSA, que 

propunha, entre outros projetos, a ferrovia transoceânica. Embora desativada, tal iniciativa 

poderia e deveria ser retomada como braço articulador do planejamento do projeto de 

integração regional, pela sua importância e potencialidade.  

Apesar desses fracassos relativos, entendemos que há de se insistir na busca de integração 

entre os países da América do Sul, por formarem um bloco territorialmente contínuo.  

Ela permitiria a diversificação e complementaridade produtiva dos diferentes países e o 

aproveitamento de potenciais específicos das diferentes sub-regiões, induzindo uma maior 

divisão inter-regional e internacional do trabalho, as quais impulsionariam as trocas dentro e 

para fora da região. 

No caso do Brasil, vários estudos foram realizados nesse sentido, como o Estudo da 

Dimensão Territorial para o Planejamento, encomendado pelo Ministério do Planejamento, 

através do CGEE, publicado em 2008.  No volume III desse estudo, como parte e instrumento 

da nova regionalização, foram indicados o fortalecimento de sete novos macros polos que 

cumpririam o papel de redesenhar a geografia econômica e populacional do Brasil, e de frear 

a mega concentração na sua faixa Sul-Leste. Entre os sete novos macros polos propostos 

estão Campo Grande, Cuiabá e Porto Velho, visando também a integração com a América do 

Sul.  

No caso da Amazônia brasileira, dever-se ia evitar a criação de novos macros polos, além de 

Manaus e Belém, mas criar ou fortalecer subpolos voltados para a exploração sustentável da 

região, a exemplo de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, no estado do Acre, combinando geração 
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de conhecimento com aproveitamento da biodiversidade, sem destruí-la. Além da inserção 

do Acre em novos padrões produtivos, facilitaria sua integração com o mercado brasileiro e 

acesso aos mercados internacionais. Isto permitiria promover um novo estilo de 

desenvolvimento, gerando emprego e renda para sua população.  

Com hierarquia diferenciada, os macros polos e subpolos deveriam receber fortalecimento 

de sua infraestrutura, localização de serviços públicos, especialmente saúde e educação, 

superior e técnica, além de outros serviços públicos e incentivos para atrair investimentos 

privados. Esse conjunto de atividades fortaleceriam a capacidade de polarização e a 

diversificação econômica, treinamento técnico e geração de conhecimento adaptados à 

região. 

Um projeto de tal natureza deveria ser implementado de forma cuidadosa, preservando as 

atividades extrativistas não destruidoras do meio ambiente. A ocupação e a renda da 

população vinculada a essas atividades seriam mantidas, até que as novas atividades possam 

abrir oportunidades, bem com os serviços públicos sociais para o bem-estar da população lá 

existente. 

Na mesma linha, anteriormente, havia sido elaborado o plano de desenvolvimento de 

fronteiras, pelo Ministério da Integração, no início dos anos 2000, mas não implementado. 

Igualmente, o Itamaraty publicou em 2010, o estudo Integração da América do Sul, composto 

de 12 trabalhos realizados por especialistas brasileiros e de outros países da região. Neles, 

são analisadas as vantagens, dificuldades e caminhos para a integração, mas também sem 

nenhuma sequência prática. 

Essas informações permitem constatar que o Brasil e outros países da América do Sul 

possuem conhecimento e preparação técnica para a elaboração de planos. Falta um sistema 

de planejamento que coordene e articule as diferentes iniciativas regionais e setoriais e, 

vontade política para implementá-los, acompanhá-los e reajustá-los segundo indicarem as 

mudanças técnicas, econômicas, sociais e políticas regionais, nacional e internacional, como 

fazem as boas empresas.  

À luz dessas considerações torna-se fundamental e urgente uma reativação do pacto Pan 

Amazônico. Através dele se deveria buscar a elaboração conjunta de um plano de 
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aproveitamento da biodiversidade com segurança climática. Um projeto de tal natureza 

contribuiria para o desenvolvimento da região, para a ampliação da integração sul-americana, 

para a reconfiguração do peso da América do Sul e, por consequência da América Latina na 

nova ordem global, mantendo nossas relações com o mundo ocidental,  mas estreitando 

nossas relações com a Ásia, em uma postura de soberania regional e de cada um dos nossos 

países.  

Um projeto de tal natureza deveria também considerar nossa participação regional na 

concepção chinesa de “Road and Belt”, como parceiros solidários, porém autônomos.  

 

2 O ACRE NO CONTEXTO BRASILEIRO E SUL-AMERICANO 

O estado do Acre, com área geográfica de 153 km2, está situado no noroeste do Brasil, entre 

os estados da Amazônia e Rondônia, fazendo fronteira com a Bolívia e com o Peru. Possui, 

portanto, posição estratégica para a integração do Brasil com esses dois países, e daí aos 

mercados internacionais, através da costa do Pacífico.  

O histórico da ocupação do ACRE, detalhadamente analisado no 1º. Relatório do presente 

trabalho, indica as mazelas daquele processo, mas, ao mesmo tempo, suas potencialidades. 

Nesse sentido, o desenvolvimento do Acre depende, entre outras dimensões e ações, de uma 

radical melhoria de sua integração à economia brasileira e sul-americana, especialmente à 

Bolívia e ao Peru, e aos portos do pacífico. Essa integração facilitaria o acesso não só ao 

mercado brasileiro e sul-americano, mas também aos mercados da costa do pacífico do 

continente americano e à Ásia. Essas integrações abririam oportunidades para o 

desenvolvimento de atividades baseadas no potencial econômico do estado, aproveitando 

sua biodiversidade, respeitadas suas preservações. 

Para viabilizar essa integração e o aproveitamento do potencial econômico do Acre a 

condicionante central é a melhoria da infraestrutura, especialmente transportes, energia 

elétrica e conectividade digital. Embora com características técnicas e funcionalidades 

diferenciadas, essas infraestruturas se complementam. Historicamente, elas foram 
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fundamentais para a evolução mundial do sistema produtivo, para a ampliação das trocas de 

mercadorias e informações, para a mobilidade das pessoas, evoluindo, paulatinamente, das 

escalas locais para as regionais, nacionais até atingir a escala global.  

Com relação aos transportes, a evolução foi lenta e gradual, dependendo do avanço técnico 

dos meios, passando do transporte humano para animal, do avanço da navegação, da ferrovia, 

do sistema rodoviário até atingir os modernos e diversificados meios de transporte terrestre, 

marítimos e aéreos.  

No atual estágio, o estado do Acre tem o privilégio de poder se aproveitar das modernas 

alternativas tecnológicas, fazendo seu “catching up” econômico.  

Os meios de transporte cumpriam também o papel de meio de transferência informações. 

Historicamente, elas foram verbais, depois escritas, impressas, através de cartas e 

documentos, do telégrafo, da informação gravada, da imprensa, das edições de livros e 

documentos, de som, até os modernos sistemas proporcionados pela evolução contínua das 

tecnologias da informação e comunicação computadorizados, proporcionando o 

armazenamento e transferência de informação digitais e verbais instantâneos.  

O desenvolvimento da produção, dos sistemas de transportes e comunicações dependiam, 

também, do desenvolvimento das diferentes fontes de energia. Essas passaram da queima da 

madeira (lenha), para o óleo de baleia, para o carvão mineral, para o petróleo, fontes básicas 

para a geração de energias térmica e mecânica, através da combustão, para a energia 

hidroelétrica, termoelétrica, para a diversificação das fontes, com o aproveitamento do 

sistema solar, pela força do vento, para a energia atômica e para as novas fontes em 

exploração, a exemplo do hidrogênio líquido, em fase experimental. Igualmente, essa 

evolução permitiria ao Acre se inseri sem o custo histórico, mas sim das vantagens dos “late 

Came”, como demonstra a literatura internacional.  

Todos esses meios foram condicionantes para o desenvolvimento da produção em larga 

escala e em condições competitivas, passando dos mercados regionais, para nacionais e 

globais, segundo as características e o potencial produtivo de cada região ou país. Foram 

também as condições que permitiram a mobilidade de pessoas e generalização das 

informações e da cultura. Por consequência, gerou e ampliou a desigualdade entre regiões e 
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países, daí nascendo a realidade factual e empírica do desenvolvimento e 

subdesenvolvimento. 

A partir da década de 1970, a fronteira agropecuária brasileira vem se movendo 

aceleradamente em direção às regiões oeste e norte do país, porém com produção e 

comércio de “commodities”, especialmente carne, soja e milho, com pequena integração 

produtiva intrarregional e transferidos para a costa leste do país, de onde são exportados, 

especialmente para a Ásia. 

A região centro-oeste, com predominância de cerrados já se encontra praticamente ocupada 

com pecuária de corte, agricultura de soja, milho e algodão. A região norte, a floresta 

amazônica, vem sendo ocupada na sua parte sul, e em pontos isolados no seu interior e norte, 

com graves danos ambientais e às comunidades indígenas, com desmatamento e garimpos 

ilegais. 

Para analisar os condicionantes da infraestrutura para o desenvolvimento do estado do Acre, 

devemos partir das características de seu patrimônio natural, dos condicionantes históricos 

de sua ocupação, de sua posição geográfica, e das condições recentemente criadas pelo 

desenvolvimento científico e tecnológico e para o aproveitamento desses recursos, sem sua 

destruição, que permitirá a geração de renda e bem-estar ao seu povo. 

O estado do Acre, somente incorporado ao território brasileiro no início do século XX, está 

situado no extremo noroeste do país, com predominância de floresta amazônica e, 

relativamente isolado do restante do território brasileiro, fazendo fronteira com o nordeste 

da Bolívia e sudeste do Peru, com o oeste do estado do amazonas e norte de Rondônia. No 

entanto, não há acesso adequado aos mercados do Peru e da Bolívia nem aos portos do Peru, 

por onde o acesso aos mercados fora da América Latina, especialmente asiáticos seriam mais 

próximos e, consequentemente mais rápidos e mais baratos. 

Ressalte-se que os projetos de integração, interestadual e internacional, e as negociações 

com os países vizinhos são de alçada do conjunto dos estados da região e do Governo 

Federal, cabendo ao Governo e demais representações da sociedade do Acre o estímulo a 

essas ações.  
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É também importante que, além da cidade de Rio Branco, cidades como Cruzeiro do Sul, no 

Noroeste do estado, e Brasiléia e Assis Brasil, próximas à tríplice fronteira com a Bolívia e 

Peru funcionem como polos de integração e permitam um maior equilíbrio territorial do 

desenvolvimento do estado. Para isto, além da infraestrutura de transportes, energia e 

acessibilidade digital, essas cidades deveriam receber a localização das atividades básicas de 

serviços públicos, como saúde, educação técnica e superior, e outras atividades de serviços, 

que a sua vez apoiariam o desenvolvimento de outras cidades de menor escala e às zonas 

rurais. Em conjunto essas atividades facilitariam e estimulariam a localização de atividades 

produtivas privadas de caráter urbano, a exemplo de indústrias e serviços e de suporte a 

atividades rurais. 

As considerações anteriores demonstram a oportunidade e o potencial que o estado do Acre 

demonstra como caminho básico e obrigatório no projeto de integração regional da América 

do Sul e de novo posicionamento do Brasil e da região na nova ordem global. Assim, o Estado 

do Acre deveria assumir o papel de articulador das negociações interestaduais no Brasil e de 

estimulador do Governo Federal na articulação nacional e internacional.  

A condicionante central para viabilizar o desenvolvimento do estado do Acre e expansão e 

modernização de sua infraestrutura, com destaque para transporte, energia elétrica e 

conexão digital, objetos do presente relatório, serão detalhados a seguir.   

 

3 INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ACRE 

3.1 Infraestrutura de transportes rodoviários 

3.1.1. Rede rodoviária federal 

 O estado do Acre é servido por duas rodovias federais asfaltadas, BR-364 e BR-317 (Figura 

2). A BR 364, também denominada Rodovia Marechal Rondon, inicia em São Paulo, passando 

pelos estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia.  De 

Porto Velho segue para o Acre, ligando   Acrelândia, Rio Branco, Bujari, Sena Madureira, 
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Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, terminando em Manso Lima. Em Cruzeiro 

do Sul se interliga a Rodrigues Alves pela AC-307, asfaltada e com distância de 14 km. 

Assim, pela 364, com 790 km de extensão dentro do estado do Acre, interliga 10 das 22 

cidades do Acre, todas elas localizadas na sua parte transversal, próxima à sua fronteira 

nordeste e ao oeste do estado do Amazonas, com extensão de 790 km. Corta os Rios Acre, 

Solimões, Envira, Tarauacá e Juruá.  

Essa rodovia funciona como espinha dorsal da parcela sudeste-nordeste do estado. Através 

dela são feitas, e podem ser ampliadas conexões rodoviárias estaduais com as comunidades 

de menor escala e de integração com a navegação dos rios acreanos, todos eles transversais 

à rodovia.  

Essa rodovia, devido à grande quantidade de chuvas e às características do solo é de difícil 

manutenção, com longas interrupções ou má condições de tráfego. Por outro lado, a 

dificuldade de navegação fluvial durante o período não chuvoso intensifica o tráfego 

rodoviário, ampliando a necessidade de um forte e permanente manutenção da rodovia.  

A BR 317, com extensão asfaltada de 527 km, no estado do Acre, também denominada 

estrada do pacífico ou interoceânica, inicia em Boca do Acre, cortando a BR-364, próximo a 

Rio Branco, seguindo até Assis Brasil, passando por Capixaba, Epitaciolândia e Brasileia, 

fazendo conexões com Xapuri pela AC-485, numa extensão de 12 km,   Plácido de Castro 

pela AC-465, com extensão de 46km e distância total de 90 km a Rio Branco. No estado do 

Acre a BR-317 interliga 8 cidades, inclusive Rio Branco, também interligada pela BR-364.   

Assim, para as 18 cidades do Acre servidas pelas BR-465 e BR-317 e suas conexões com as 

rodovias estaduais, o que se necessitaria seriam as construções de pequenos trechos, como 

o anel de Cobija, a melhoria das vias existentes, além de um sistema de manutenção mais 

efetivo e permanente, especialmente no período chuvoso. 

A cidade de Brasiléia se interliga a Cobija (Bolívia), e a de Assis Brasil a Iñaperi (Peru). Iñaperi 

está ligada, por asfalto, a Lima, via Cusco, com distância aproximada de 1250 km, chegando 

ao litoral do Oceano Pacífico.  A maior dificuldade e a transposição da Cordilheira dos Andes, 

a qual vem sendo superada pelo balanceamento da carga e uso de caminhões adequados.  
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Com relação à Bolívia a situação é mais complexa pois não há ligações por estrada asfaltada 

entre a Bolívia amazônica, próxima ao Acre, com a capital La Paz e com o sul da Bolívia. No 

entanto, a estrada asfaltada ligando essas regiões está em vias de conclusão, o que facilitaria 

o acesso também ao Porto de Arica, no norte do Chile. Haveria, também, outras alternativas 

de ligação da Bolívia ao litoral do Peru, via Cusco e Puno e, daí a La Paz,    

Na fronteira tríplice Brasil-Bolívia-Peru, onde estão interligadas Brasiléia a Cobija e Assis 

Brasil a Iñaperi há estrangulamento de acesso, que está em vias de superação com a 

construção de um anel rodoviário articulando as três fronteiras.  

Para as cidades isoladas localizadas em parques nacionais e em reservas indígenas (Figura 3), 

em que o desmatamento é ambientalmente impedido, há projetos de integração entre Feijó 

a Santa Rosa de Purus; de Cruzeiro do Sul a Porto Walter, General Thaumaturgo e Jordão e; 

Mâncio Lima até a divisa com o Peru e daí até Pucalpa. Esses projetos, no entanto, merecem 

uma avaliação mais criteriosa com vistas a se combinar os objetivos de desenvolvimento 

econômico com a segurança ambiental 

Esses projetos têm sido motivo de controvérsias entre diferentes lideranças, exigindo uma 

avaliação mais criteriosa. No entanto, a questão ambiental não pode ser tratada de forma 

isolada pelo Acre. Ele exige uma definição clara da posição do país em relação à questão 

ambiental e a busca de alternativas de modais (rodoviário, aéreo, ferroviário, fluvial), de 

maneira a se compatibilizar o aproveitamento da biodiversidade para a geração de emprego 

e renda com a segurança climática.  

De forma semelhante às demais cidades acreanas, elas estão junto a calhas dos rios e o acesso 

às mesmas é feito apenas através da navegação fluvial ou aérea.  

Em síntese, a grande prioridade em relação à rede rodoviária federal é a melhoria das estradas 

existentes e de sua manutenção, especialmente no período chuvoso.  Em segundo lugar, 

compatibilização dos projetos de extensão com a segurança ambiental. 
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Figura 2 – REDE RODOVIARIA FEDERAL 
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Figura 3 –RESERVAS FLORESTAIS E CIEDADES SEM CONEXÃO 
TERRESTRE. 

 

 

3.1.2. Rede rodoviária estadual 

Como existem dois grandes eixos rodoviários estruturantes da integração do estado do acre 

(BR-464 e BR-317), a rede de estradas estaduais é limitado, fazendo apenas as conexões 

entre algumas cidades e as BRs. Elas estão predominantemente no sudeste do estado, área 

mais densamente ocupada e que vem recebendo a expansão das atividades pecuária e 

agricultura de grãos (Figura 4).  

Torna-se necessário a ampliação da rede de estradas estaduais asfaltadas para as localidades 

de menor escala populacional nas regiões mais densamente ocupadas, facilitando a conexão, 

compatibilizadas com a questão da segurança ambiental.   

  



 

                                                                                                                   

23 
 

Figura 4 – REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL 

 
 
3.1.3. Rede de estradas vicinais  

 A rede de estradas vicinais, ou verdadeiros caminhos cumprem o papel de viabilizar a 

conexão entre pequenas comunidades isoladas entre si e com as regiões economicamente 

mais ocupadas (Figura 5). São estradas simples. O maior desafio é sua compatibilização com 

a questão ambiental, inclusive pela penetração dessas estradas em áreas de preservação ou 

reservas, a exemplo da reserva Chico Mendes, onde a penetração de estradas pode abrir 

caminho para o avanço de ocupações conflitivas com as limitações legais, provocando o 

desmatamento. 
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Figura 5 – REDE RODOVIÁRIA VICINAL 

 
 

3.2 Navegação fluvial 

Historicamente a região amazônica foi ocupada pela navegação fluvial, subindo o Rio 

Amazonas e seus principais afluentes, desmembrados em uma ampla rede, cobrindo toda a 

região. 

No estado do Acre, os principais rios vêm do Peru e Bolívia, no sentido Oeste-Leste, cortando 

o estado, e seguindo em direção ao estado do Amazonas. Os principais rios são: 1) Rio Juruá, 

passa inicialmente por Marechal Thaumaturgo, seguindo para Porto Walter, Rodrigues Alves 

e Cruzeiro do Sul, onde também desagua o Rio Moa vindo de Mâncio Lima e seguindo para 

o estado do Amazonas. As duas primeiras cidades (Marechal Thaumaturgo e Porto Walter), 

por estarem em regiões de parques nacionais e reservas indígenas, não têm formas de acesso 

terrestre; 2) Rio Tarauacá, passa inicialmente pela cidade de Jordão, seguindo para a cidade 

de Tarauacá. A cidade de Jordão, por estar em área de reservas, não dispõe de acesso 

terrestre; 3) Rio Envira, chega à cidade de Feijó, seguindo para o Rio Amazonas 4) Rio Purus, 

que entra por Santa Rosa do Purus, seguindo para Manoel Urbano e daí para o Amazonas. A 

primeira, também por estar em área de reservas não possui acesso terrestre; 5) Rio Acre, 
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entra pela tríplice fronteira com Peru e Bolívia em Assis Brasil, seguindo para Brasiléia, 

Epitaciolândia, Xapuri, Rio Branco e Porto Acre. Esses cinco rios desaguam no Rio Solimões, 

sendo que os quatro primeiros próximo à fronteira com o Acre e o quinto próximo a Manaus; 

6) O Rio Abunã, penetra no Acre também vindo da Bolívia, próximo à cidade de Puerto 

Morales, seguindo para Plácido de Castro,  seguindo para o estado de Rondônia e 

desaguando no Rio Madeira, afluente do Rio Amazonas, a jusante de Manaus.  

Os rios Macauã e Iaco, normalmente citados, não são navegáveis. Se fundem próximo a Sena 

Madureira, desaguando em seguida no Purus já no estado do Amazonas, próximo à fronteira 

com o Acre. 

Esses principais rios são alimentados por uma rede de pequenos afluentes, distribuídos em 

todo o território, a maioria servindo de vias de comunicação com embarcações de menor 

escala 9.  

Nas condições históricas da ocupação, a partir do século XIX, todas as cidades do Acre, e as 

pequenas comunidades, inclusive de população indígena, foram formadas na calha dos rios, 

sendo as únicas vias de acesso desde a ocupação até anos recentes, quando começaram a 

chegar as primeiras rodovias e o acesso aéreo. 

Há, no entanto, entre autoridades do Governo, empresários e outros usuários certo 

consenso, face às dificuldades de navegação no período das secas e do conflito com 

alternativas de acesso, para se expandir o sistema rodoviário.  

No entanto, entendemos que embora haja dificuldades e os rios acreanos, pela sua idade e 

formação geológica, por seremos rios misândricos, com muitas curvas e movimentação do 

curso durante o período chuvoso, apresentam dificuldades. Por outro lado, é fundamental a 

melhoria das condições de navegação, especialmente pela construção de melhores 

embarcadouros ou portos, facilitando o carregamento das cargas e o acesso das pessoas.  

Acresc3ente-se ainda que os avanços técnico técnicos têm permitido a melhoria das 

embarcações, especialmente de passageiros, a exemplo das voadeiras, reforçando a 

necessidade de melhoria da infraestrutura portuária.  
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Figura 6 – REDE FLUVIAL PRINCIPAL E CONEXÕES COM A RODOVIAS FEDERAIS, NO 
ESTADO DO ACRE 
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3.3 Transporte aéreo 

O estado do Acre possui apenas duas cidades servidas diretamente por voos comerciais: Rio 

Branco e Cruzeiro do Sul. Algumas cidades, de menor escala e próximas às duas mencionadas 

têm facilidade de acesso, como Senador Guiomard e Bujari, em relação a Rio Branco e, 

Rodrigues Alves e Mâncio Lima em relação a Cruzeiro do Sul. 

As demais cidades não possuem acesso aéreo regular. São acessíveis apenas por aeronaves 

públicas e particulares ou, eventualmente, por pequenos aviões fretados que oferecem 

lotações, quando conseguem relativo número de passageiros. 

No passado, essas cidades foram servidas por linhas regulares, com temporalidade ajustada 

segundo o tamanho e a demanda de tráfego, cujo serviço era subsidiado pelo Estado, o que 

o viabilizava. Adicionalmente, o número de empresas que operam voos regulares no estado 

é muito limitado. A cidade de Rio Branco é atendida pelas empresas GOL e TAM, mas a cidade 

de Cruzeiro do Sul apenas pela GOL. Razão pela qual os preços das passagens são 

excessivamente altos, especialmente para a rota Rio Branco-Cruzeiro do Sul, o que dificulta 

e onera o custo da passagem, tanto para o setor público, quanto para as empresas e usuários 

particulares. Como se observa, o acesso aéreo é relativamente precário e oneroso tanto para 

o Governo quanto para os usuários particulares que utilizam aviões fretados. Mais grave 

ainda para as localidades sem possibilidade de acesso terrestre, por estarem em áreas de 

reservas públicas ou indígenas, como são os casos de Santa Rosa do Purus, Jordão, General 

Thaumaturgo e Porto Walter. 

Com relação à estrutura de suporte terrestre, além de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, dez 

outras localidades possuem aeródromos. Assis Brasil, Santa Rosa do Purus e Marechal 

Thaumaturgo, os aeródromos são mantidos e coordenados pelo exército. Manoel Urbano, 

Feijó, Tarauacá, Porto Walter, Jordão, Xapuri e Vila Restauração possuem aeródromos 

mantidos pelo Estado do Acre (Figura 7).  

Por outro lado, como a maioria das cidades acreanas não possuem tamanho populacional e 

escala econômica que atraiam os operadores privados, é difícil a ampliação da rede de 

atendimento aéreo. Assim, seria necessário avaliar a possibilidade de se ampliarem os voos 

regulares entre as cidades de maior escala e de recriação de um acordo entre operadores 
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privados e o Governo no sentido de restabelecimento. Igualmente é fundamental a melhoria 

da estrutura terrestre, especialmente dos aeroportos ou aeródromos.  

Figura 7 – REDE AEREOPORTUÁRIA 

 

3.4 Ferrovia transoceânica 

O projeto de uma ferrovia ligando os Oceanos Atlântico e Pacífico, na América do Sul, ganhou 

força nos anos 1990, com a retomada do debate sobre a integração sul-americana e, 

consequentemente, o encurtamento da rota marítima para a Ásia.  

A partir desse debate e estímulo, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) deu 

início a uma série de estudos denominada Iniciativa para a Integração da Infraestrutura 

Regional Sul-americana- IIRSA). Entre eles um plano inicial para a construção de uma ferrovia, 

cujo traçado preliminar ligaria a costa atlântica ao centro do Brasil e, daí para a fronteira com 

o Peru e aos seus portos (Figura 8). 

 
 
 



 

                                                                                                                   

29 
 

 
 
Figura 8 – FERROVIA TRANSOCEANICA (Hipótese de traçado). 
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Em seu trajeto no oeste do Brasil o estado do Acre seria cortado, no sentido sul-noroeste, 

entrando no Peru e chegando à sua costa. 

No entanto, esse projeto não foi detalhado, nem considerado a questão ambiental, uma vez 

que o trajeto proposto cortaria várias áreas de reservas ambientais e indígenas, além de não 

detalhar um estudo de engenharia para avaliar as melhores alternativas ao cruzar da 

Cordilheira dos Andes. 

Embora o programa do BID tenha sido interrompido e o interesse político dos países sul-

americanos enfraquecido, entendemos que esse projeto seria de grande interesse tanto para 

os países sul-americanos, em especial para o Brasil, quanto para os asiáticos, especialmente 

para a China, com peso e liderança nas mudanças geopolítica e geoeconômica mundial. A 

viabilidade de tal projeto mudaria a posição do Acre, transformando-o em fronteira da 

integração, mesmo que o trajeto não cortasse diretamente todo o estado do Acre. 

O Brasil deveria retomar esses estudos, em uma perspectiva de “global trader” e de não 

alinhamento compulsório com o bloco ocidental. Por sua importância econômica e 

estratégica, é urgente a retomada dos estudos sobre a ferrovia transoceânica, avançando nos 

projetos de engenharia, especialmente as melhores alternativas para a transposição da 

Cordilheira dos Andes e dos Porto no Oceano Pacífico, compatibilizando o interesse dos 

vários países, a integração sul-americana, o pacto Pan Amazônico e a segurança ambiental.  
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3.5 Infraestrutura digital 

 

3.5.1. Considerações gerais 

O acesso e a qualificação digital tornaram-se condições essenciais para as comunicações e 

instrumentos de trabalho em todas as atividades da vida econômica, social, política e 

ambiental.  Exemplos das tendências contemporâneas são o ensino à distância, acesso a 

informações educacionais, telemedicina, lazer, operações bancárias entre tantas outras 

novidades que vêm sendo criados de maneira rápida e ininterrupta, em tempo real. 

Essas condicionantes se tornam ainda mais necessárias no estado do Acre, territorialmente 

afastado dos centros econômicos, culturais do restante do país e do exterior. Mais urgente 

ainda para as cidades inseridas em áreas indígenas e de reservas, sem possibilidade de acesso 

terrestre.  

Com qualidade diferenciada, todas as cidades do Acre dispõem de acesso digital. No entanto 

são necessários o aumento da capacidade, com velocidade adequada, segurança, melhoria da 

qualidade e sua extensão às pequenas comunidades, ao meio rural, aos seringais e às 

comunidades indígenas.  

Tecnicamente, há meios para esses avanços na qualidade e na cobertura. A questão, no 

entanto, deve ser dividida em duas categorias de ação: a) ampliação da capacidade e acesso 

universal; b) qualificação de pessoal técnico. 

A estado do Acre é servido por cinco operadoras (CLARO, Oi, TIM, VIVO e SOLINTEL.). As 

condições técnicas das conexões combinam fibra ótica, satélite, rádio, leased line, variando 

de localidade e de operadora.  

 

  



 

                                                                                                                   

32 
 

3.5.2. Ampliação da capacidade e acesso universal. 

Uma dificuldade observada é o número de operadoras para o tamanho do mercado total do 

estado do Acre e, especialmente para as menores comunidades. Esta questão está 

relacionada com o custo das instalações e o retorno operacional, especialmente em 

localidades de baixa demanda, o que desestimula o setor privado. Por essa razão, 

dependendo da análise de cada caso, poderá haver necessidade de participação de 

investimentos públicos, o que só poderá ser feito pelos órgãos estaduais reguladores do 

sistema. 

Por outro lado, em uma análise mais cuidadosa nos permite prever a redução de custos em 

outras formas de comunicação pelo próprio Estado do Acre e pelo setor privado. Tomando, 

por exemplo, o custo de comunicação dos órgãos públicos com transporte e outros, ao serem 

substituídos pelo contato digital reduziria os custos para o próprio Estado, para os órgãos 

Federais e para o setor privado.  

Há também possibilidade de parceria com as outras modalidades de infraestrutura, a exemplo 

da Energisa, que poderia ceder espaço em sua rede física de transmissão de energia para a 

instalação de cabeamento para a transmissão de dados, e ser recompensada mediante 

acordos, com a transmissão de dados para a Energisa, barateando seu custo operacional.  

Há, também, possibilidades de melhoria do provimento de acesso através de provedores que 

utilizariam a rede digital do Peru, especialmente para as cidades próximas. Há ainda o 

crescimento de pequenos provedores que recebem o sinal das grandes distribuidoras e 

oferece acesso local, reduzindo o custo das grandes operadoras.   

No caso das cidades isoladas e as pequenas comunidades existem duas formas possíveis de 

provimento. A primeira seria através de satélite ou alternativamente por rádio de alta 

capacidade, instalando torres repetidoras de sinal, as quais poderiam também servir de 

pontos de distribuição para comunidades locais ou a curta distância. 

A combinação dessas alternativas permitiria universalizar o acesso digital para todo o estado 

do Acre, com benefícios econômicos e sociais. Do ponto de vista econômico, com redução 

de custos para os setores público e privado e para a sociedade em geral. Do ponto de vista 
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social destacam-se a importância da ligação digital para a as escolas e para os centros de 

saúde nas cidades isoladas e nas pequenas comunidades, com possibilidade inclusive de 

introdução da telemedicina.  

A solução desses problemas exige um processo de negociação das autoridades estaduais e 

federais com os provedores das diferentes formas de acesso (satélite, redes de fibra ótica, 

transmissão por rádio ou outras), segundo a escala e as dificuldades de acesso. 

Desse modo, para as localidades para as quais não há interesse privado, o caminho seria 

negociação com as empresas privadas para o acesso conjugado às áreas de mercado mais 

atraente com a obrigatoriedade de oferta às áreas de menor estímulo. Ou alternativamente, 

avaliar a necessidade de investimento público complementar para a universalização do 

acesso.  

 

3.5.3. O desafio da qualificação técnica 

A velocidade das mudanças técnicas digitais exige um permanente processo de qualificação 

de pessoal técnico, não só para instalar e operar as redes como também para atender à 

generalizada demanda de pessoal qualificado para todas as atividades públicas e privadas e 

para o uso pessoal. 

Essa questão se torna ainda mais grave frente à crescente demanda, aumentando a 

competição entre regiões, instituições públicas e empresas no mercado de trabalho e, 

consequentemente aumentando os salários e os custos. 

Para isto só há um caminho. Aumento da oferta de cursos de nível superior e técnico. Para o 

segundo, além das Universidades, o estado do Acre possui uma rede de Institutos Federais 

de Educação Tecnológicas que devem ser estimulados a ampliarem sua oferta, especialmente 

nas regiões menos desenvolvidas. 
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3.6 Energia elétrica 

 Até recentemente, o estado do Acre não possuía fornecimento de energia hidroelétrica, 

sendo todo ele abastecido por geradores térmicos a óleo diesel, instalados em cada localidade 

e com alto custo, especialmente com a elevação do custo do petróleo.  

Com a inauguração da Usina Santo Antônio, no Rio Madeira, próxima a Porto Velho o acesso 

se tornou possível. A dificuldade está na construção das linhas de transmissão, devido ao 

custo e às limitações legais para se atravessar parques, reservas naturais e áreas indígenas. 

Por essa razão, várias cidades e áreas rurais continuam sendo atendidas pelas usinas 

termoelétricas a óleo diesel.  

Com a chegada da energia hidroelétrica e concessão de distribuição a uma empresa privada, 

a Energisa, a partir de 2017, o volume de investimentos está sendo ampliado e encontradas 

novas fontes de geração.  

Assim, a questão energética do estado do Acre deve ser dividida em duas dimensões: 

localidades servidas ou a serem servidas pela rede de energia hidroelétrica; localidades 

servidas por outras fontes. 

 

3.6.1. Localidades já servidas e a serem servidas por redes de fontes hidroelétricas 

A infraestrutura física para o suprimento energético pela transmissão a longas distâncias 

requer um conjunto de investimentos com detalhamentos técnicos específicos, segundo a 

distância, a potência requerida, incluídos linhas de transmissão e distribuição, subestações de 

rebaixamento, linhas de distribuição, redes, medidores.  

No estado do Acre, pelas suas características geográficas, distribuição da rede de cidades e 

impedimento legal de construção de linhas em áreas de reservas, foram estabelecidos dois 

grandes circuitos. Um, no sentido Rio Branco a Assis Brasil, e outro no sentido Rio Branco a 

Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima. No primeiro, já existem linhas de transmissão e distribuição 

em todas as cidades intermediárias, incluídas Senador Guiomar, Plácido de Castro, Capixaba, 

Xapuri, Epitaciolândia e Brasiléia.  Para essa área a questão energética está estruturalmente 
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resolvida. O que se necessita é a manutenção do sistema, sua modernização segundo os 

avanços tecnológicos indicarem, e eventuais ampliações.  

Para a outra área está em construção uma linha de alta voltagem entre Rio Branco e Feijó, 

incluídas as cidades de Bujari, Sena Madureira e Manoel Urbano, com previsão de conclusão 

da rede de transmissão de 230 kv até 2023.  

Para o trecho seguinte, acompanhando a BR-163, entre Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, 

Rodrigues Alves e Mâncio Lima, está prevista sua conclusão até 2025, com a dificuldade de 

passar por uma reserva indígena e corte de algumas árvores próximas à BR-163. Seria 

desejável a antecipação do cronograma, o que traria grande impacto para a economia da 

região. 

Esses dois circuitos incluem 18 das 22 cidades acreanas, ficando de fora Santa Rosa do Purus, 

Jordão, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter, pela impossibilidade do acesso por rede 

física, devido à proibição legal de se atravessar áreas de reservas.  

Além das redes de transmissão e distribuição há necessidade de investimentos em 

subestações rebaixadoras e distribuidoras, linhas de transmissão e distribuição e medidores. 

Segundo informações da Energisa, até 2025 todo os sistemas estariam completos e 

interligados ao sistema nacional, havendo a possibilidade de conclusão até 2024. Isto. No 

entanto, depende das condições climáticas em termos de quantidade de chuvas e, das 

negociações com as comunidades indígenas e coordenadores ambientais. 

 

3.6.2. Cidades e localidades isoladas e comunidades indígenas  

Para as cidades e comunidades isoladas, vem sendo utilizados geradores movidos a motores 

a óleo diesel, com altos custos, devido ao preço do combustível e de seu transporte até às 

áreas isoladas, ampliados com a elevação do preço do petróleo e de seu transporte. 

Os avanços técnicos recentes vêm oferecendo alternativas, como energia solar, através de 

usinas fotovoltaicas, considerada a solução mais adequada. 
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Nesse sentido, a Energisa, fez um levantamento, por satélite de todos os telhados das 

cidades, comunidades e áreas isoladas, e estabeleceu plano de até o ano de 2025 para não 

haver nenhuma casa sem energia elétrica no Acre. Cabe destacar que nesse levantamento 

foram identificadas 3.873 famílias indígenas. 

Para o ano de 2022 estão previstas 1.360 ligações, incluídas as várias comunidades 

ribeirinhas, incluída Vila Restauração, com população estimada de 1.000 habitantes). A figura 

abaixo ilustra o layout da usina e o impacto da iluminação noturna da vila (Figura 9). 

Registre-se que esse programa é subsidiado pelos programas “Mais Luz Para a Amazônia “e 

“Luz para Todos”” 

Ressalte-se que são dimensionados conjunto de placas para comunidades agrupadas, 

considerada a distância máxima para a transmissão., como ilustra a figura abaixo. 

Para casas isoladas, são instalados kit com a placa fotovoltaica, com capacidade de geração 

de 80 KWh/mês, suficiente para a manutenção de geladeira, iluminação, TV etc. O kit é 

instalado próximo à residência, fazendo uma curta rede para o interior da residência, a rede 

interna, tomadas e lâmpadas. 
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Figura 9 – USINA FOTOVOLTAICA E VILA RESTAURAÇÃO E 

FOTOGRAFIA AÉREA NOTURNA DE VILA RESTAURAÇÃ ILUMINADA 
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