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Estrutura 

• A Venezuela 
• As relações Brasil – Venezuela 
• A Amazônia e o Orinoco 
• Principais projetos de integração 

 



Amazonia 

• Mais de 7 mil Km quadrados, 8 países 
• Aproximadamente 30 milhões habitantes 

• Diferentes definições de Amazônia: Bacia  
Hidrográfica, Ecossistema, Leis Nacionais, 
Acordos Internacionais (regiões econômica e 
politicamente vinculadas, incluindo Guiana e 
Suriname) 

• Recursos hídricos, biológicos, petróleo, ouro, nióbio, ferro, 
alumínio, cobre, zinco, níquel, cromo, titânio, fosfato, bauxita, 
prata, platino, paládio, ródio, estanho, tungstênio, tântalo, 
zircônio, terras-raras, urânio, diamantes 

• A Fragilidade da institucionalidade regional incentiva a 
consolidação de redes extralegais em todo território 

 



Orinoco e Sul da Venezuela 

• Maior reserva de hidrocarbonetos do 
mundo, ainda pouco explorada (mais de 
200 bilhões de barris de petróleo pesado e 
extrapesado) 

• Importantes reservas minerais 

• Polo minero e industrial de Ciudad 
Guayana-Puerto Ordaz 

• Savana e potencial agrícola 

 



População 
30 cidades com mais de 90 mil habitantes na Amazônia Brasileira 

AM   Manaus       1.718.584 TO   Palmas            223.817 MA   Açailândia      101.022 

PA   Belém          1.351.618 PA   Castanhal       168.559 AP   Santana             99.029 

PA   Ananindeua    456.316 PA   Parauapebas 149.411 PA   Paragominas    97.459  

RO   Porto Velho    410.520 TO   Araguaína       149.313 PA   Tucuruí               96.343 

AP   Macapá          387.539 PA   Abaetetuba    139.749 AM   Parintins           96.223 

AC   Rio Branco     319.825 PA   Cametá          120.897 PA   Itaituba              95.210 

PA   Santarém        291.122 RO   Ji-Paraná       115.593 PA   Barcarena        94.641 

RR   Boa Vista        277.684 PA   Bragança        112.285 PA   Altamira            94.624 

MA   Imperatriz        245.509 MT   Sinop               111.643 PA   Breves              92.283 

PA   Marabá            224.014 PA   Marituba         108.223 PA   São F.do Xingu 90.908  



Desenvolvimento 
Amazônico 

• O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 
das regiões amazônicas está abaixo da média 
nacional em todos os países 

• Carência de infraestrutura de integração 
regional (para dentro) generalizada 

• As regiões economicamente integradas 
(monetizadas) apresentam melhores 
condiciones de vida 

• Alfabetização de indígenas urbanos 84%, 
Alfabetização de indígenas rurais 47% 

 



Considerações sobre o 
Desenvolvimento Amazônico 

• Prioridade histórica foi a Segurança Nacional 
• Políticas para colonização (Brasil) 
• Poucas iniciativas de Integração, vizinhos vistos 

como ameaça 
• O desenvolvimento local não pode ser sustentável 

se desarticulado do desenvolvimento regional e 
nacional 

• O objetivo central é promover o estar de das 30 
milhões de pessoas que vivem na região 

• Plano Amazônia Sustentável (PAS, Brasil, 2008): o 
desenvolvimento como incentivo a preservação 

 



Amazônia – Organização  do Tratado 
 de Cooperação Amazônica (OTCA) e a IIRSA- 
Cosiplan 

OCTA 
• 1978: Reativa e 

defensiva, oposição 
às teses de 
internacionalização 
da Amazônia 

• 1992: Reativa, 
articulação para 
RIO-92 

• 2009: Refundação, 
ativa e propositiva 

IIRSA-Cosiplan 
• 2000: a IIRSA (técnica) nasceu 

como proposta defensiva e 
eminentemente comercial 
influenciada pelas ideias dos anos 
1990 e o diagnóstico de 
inevitabilidade da ALCA 

• 2008-2010: Criação de Unasul 
(política) e Cosiplan, incorporação 
da IIRSA e incerteza sobre quem 
será o formulador e determinador 
da execução dos projetos 

 



Venezuela 

• 916.445 Km quadrados de território (32º), com 1492 
Km de fronteiras com o Brasil 

• 28,1 milhões de habitantes (44º) 
• PIB entre US$ 293 bilhões (FMI, 34º) e US$ 389 

bilhões (BIRD, 23º), dívida externa de US$ 60 
bilhões* e reservas internacionais de US$ 30,1 
bilhões 

• Dependência petrolífera desde os anos 1930; recém 
certificada como detentora das maiores reservas de 
petróleo do mundo (Faixa Petrolífera do Orinoco – 
pesado e extrapesado) 

• Mudança institucional em 1999 
*Qualificação de Rating da Dívida Venezuelana: Standard & Poor’s B+, Moody’s B2, Fitch BBB   

 



A ascensão de Chávez 

• Esgotamento do pacto político de Punto Fijo 

• Queda nos preços internacionais do 
petróleo 

• Fracasso das reformas e do modelo de 
desenvolvimento vinculados ao Consenso 
de Washington 

• Proposta de refundar a República, por meio 
de uma nova constituinte, e de reverter a 
abertura petrolífera 

 



O governo Chávez 

• Manutenção da política econômica, nova 
constituição e rearticulação da OPEP (1999-
2001) 

• Instabilidade institucional (2002-2003) 

• Retomada do crescimento e políticas sociais 
e distributivas (2004-2005) 

• Estado controlado na bonança (2006-2007) 
e na crise internacional (2008-) 

 



Venezuela: 
um país petroleiro 

• Doença Venezuelana 
• Aumento da tributação em 1943 
• Criação da OPEP em 1960 
• Nacionalização e criação da PDVSA em 1976 
• Abertura e internacionalização petrolífera nos anos 

1980 e 1990 
• Reforma na legislação petrolífera em 2001-2003 e 

nas formas de contratos em 2005-2007 
• Aumento das atribuições da PDVSA 
• Dificuldade para aumentar a produção apesar do 

crescimento expressivo das reservas certificadas 
 



Evolução Recente da 

Economia venezuelana 

• Instabilidade no crescimento combinando 
anos de crescimento negativo (2002, 2003, 2009 e 2010)    

com outros de crescimento muito expressivo 
(2004, 2005, 2006 e 2007: 8% a.a. em média) 

• A média do crescimento anual na última 
década foi de 3%; em foi 2011 de 4,2% 

• Aumento da arrecadação, distribuição de 
renda e explosão do consumo popular 

• Câmbio fixo e estruturalmente valorizado 

• Controle de capitais desde 2003 

 



Evolução Recente da 

Economia venezuelana 

• Aumento da dependência petroleira e dificuldade em 
diversificar a estrutura produtiva 

• Crise energética (2009) e desabastecimentos pontuais 
• Inflação persistente na década (média 22% a.a. no 

governo Chávez) e relativamente estável nos últimos 
anos (27% a.a.). Durante este governo foi menor do que 
nos anos anteriores (média 45% a.a. no governo Andrés 
Pérez II e 60% a.a. no R. Caldeira II), mas tem sido a mais 
alta da América do Sul. 

• Durante a crise teve um desempenho mais parecido 
com o dos caribenhos e centro-americanos do que dos 
sul-americanos (exceto 2011 e 2012, quando cresceu 
mais) 

 
 



Evolução Recente dos 

Indicadores Sociais Venezuelanos 

• Melhor evolução do Coeficiente de Gini na América 
Latina (0,51 em 2002 para 0,41 em 2009, ultrapassando 
Uruguai e Costa Rica) 

• Significativa e constante diminuição do desemprego (de 
22% a 10%) e da informalidade (51% a 44%) durante o 
governo Chávez 

• Aumento do gasto social de 48% para 58% do gasto 
público total (que também cresceram 
significativamente) 

• Missões Sociais, destaque para apoio cubano em saúde 
(Barrio Adentro) e educação (território livre de analfabetismo, Unesco, 2005) 

• Diminuição significativa da pobreza (de 48% p/ 29%) e 
da pobreza extrema (de 20% p/ 7%) 

 



Evolução recente da 

política exterior venezuelana 

• Rearticulação da OPEP 
• Ativismo para a integração regional 

(Petrocaribe, ALBA, Unasul, CELAC) 
• Fim da Doutrina Betancourt e diminuição da 

dependência em relação aos EUA 
• “Bloco Geopolítico Regional e Mundo 

Multipolar” (Plan Simón Bolívar, 2007-2013) 
• Aproximação Cuba, China, Brasil, 
• Argentina, Rússia, Bielorrússia, 
• Irã, Síria, entre outros 

. 

 

Participação Importações 

Venezuelanas (em %) 

BRICS EUA 

1998 5,03 43,35 

2002 8,95 32,55 

2006 17,74 29,64 

2010 21,51 30,78 



Aproximação 
Brasil-Venezuela 

• Intensificação das relações nos últimos vente 
anos (Protocolo de Guzmania, 1994), 
particularmente na última década 

• Definição da Aliança Estratégica em 2005 

• Grande aumento das relaciones comerciais 

• Crescimento da presença brasileira na 
Venezuela (construção civil e alimentos) 

• Instalação de instituições oficiais brasileiras 
(Embrapa, Caixa, ABDI, Ipea) a partir de 2008 

 



Crescimiento do Comercio 
Brasil – Venezuela y assimetría 

• Venezuela tem exportações concentradas em nafta 
petroquímica (30%) e coque (20%), consumidos no 
Leste do Brasil 

• 80% das exportações do Norte de Brasil são do estado 
do Pará e 80% delas bovinos 

• Baixa integração entre Venezuela e o Polo Industrial de 
Manaus (grande potencial de integração energética)  

• 1994: corrente de comercio US$ 830 milhões, cobertura 2,0 Venezuela 
• 2003: corrente de comercio US$ 880 milhões, cobertura 2,2 Brasil 
• 2007: corrente de comercio US$ 4,7 bilhões, cobertura 13,7 Brasil  
• 2011: corrente de comercio US$ 5,9 bilhões, cobertura 3,6 Brasil 

• O crescimento do comércio não gerou integração 
produtiva entre os dos países 

 



Medidas estruturantes 
necessárias para a Integração Brasil-Venezuela 

• Consolidação do Eixo Amazônia-Orinoco 

•    (Norte do Brasil – Sul da Venezuela) 

• Ingreso de Venezuela no Mercosur 

• Integração Produtiva em setores 
estratégicos 

• Sistema de Pagamentos em Moeda Local 
Brasil – Venezuela 

 



Integração do 

Eixo Amazônia-Orinoco* 

• Vincular o desenvolvimento das regiões que têm 
as maiores reservas de biodiversidade e 
hidrocarbonetos do mundo, mas com baixo IDH 

• Aproximar o Polo Industrial de Manaus e a região minero-
industrial de Guayana 

• Seguir avanços no transporte terrestre y interconexão elétrica, 
viabilizar a interconexão aérea, retomar a discussão sobre 
gasodutos e aprofundar os estudos sobre a integração das duas 
bacias por meio do Canal Cassiquiare 

• Logística para aumentar o fluxo comercial (fertilizantes, 
agrícola, construção civil) 

• Cooperação acadêmica e institucional em biodiversidade 
* No Encontro Presidencial de 6 de junho de 2011, os mandatários determinaram “realizar o II Seminário, em Puerto Ordaz (foi realizado em 
Caracas), para complementar as propostas do I Seminário, realizado em Manaus, e subsidiar a formulação de um Plano de Desenvolvimento 
Integrado para as regiões que promovam os fluxos comerciais e o estabelecimento de alianças e encadeamentos produtivos entre os países” e “Dar 
continuidade aos estudos sobre integração Norte do Brasil – Sul da Venezuela”. 

 
 



Canal Casiquiare 
Interconexão Natural Amazônia – Orinoco 
Francisco de Orellana 1535, Alexander von Humboldt 1800, 1º Tratado Brasil-Venezuela 1859, EUA 1943, 
CAF 1998 



Conexão fluvial Roraima-Rondônia 
e fronteira agrícola brasileira 

Criar a logística para a 
integração produtiva da 
construção e para aumentar 
o fluxo comercial entre Brasil 
e Venezuela. Isso permitiria a 
exportação de fertilizantes de 
Venezuela para o estado de 
Roraima e, em um segundo 
momento, até fronteira 
agrícola nos estados de 
Rondônia y Mato Grosso, 
contribuindo para a redução 
do desequilíbrio na balança 

comercial bilateral. 
 

 



A Ilha da Guiana 

 
 



O centro da Ilha da Guiana 

 
 



A Missão do Ipea na Venezuela 

• Assessoria à PDVSA em Planejamento Territorial 
da Faixa Petrolífera do Orinoco e do estado de 
Sucre 

• Estudos sobre integração entre o Norte de Brasil 
o Sul de Venezuela (Eixo Amazônia-Orinoco) 

• Cooperação com instituições governamentais 
(MCT, MRE, BCV), internacionais (SELA, CAF, 
UNFPA) e acadêmicas (UCV, ULA, UBV) 

• Cursos de Políticas Públicas e Planejamento 
• Atuação articulada com outras instituições 

brasileiras (principalmente Caixa Económica 
Federal e Embrapa) 

 
 



Governança Global e 
Integração da América do Sul 

• Brasil e América 
do Sul 

• Recursos 
Naturais 

• Conflitos sociais 
na integração 

• Banco do Sul 
• Petrobras 

 
 




