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Instalação do cabo óptico dobra capacidade de comunicação de dados e telefonia na região.   

A Embratel obteve licença do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Renováveis) para operar fibra óptica entre os municípios de Manaus e Porto Velho, separados 
por 900 quilômetros de Floresta Amazônica. Os investimentos da Embratel desde o início da 
implantação do cabo óptico totalizam R$ 100 milhões. 

“Investir na Amazônia implica desafios geográficos e ambientais muito sérios. A implantação 
de uma fibra óptica foi um projeto inovador, importante para o desenvolvimento das 
telecomunicações na região”, afirma Maria Teresa Azevedo Lima, diretora executiva da 
Embratel para o Centro-Oeste e Norte. 

O sinal verde do Ibama chega no momento em que a Embratel elevou a capacidade de 
comunicação de dados e telefonia da fibra Porto Velho-Manaus, como é conhecida, para 2,5 
gigabytes por segundo (Gbps). Assim, a empresa já pode ampliar a oferta de serviços de 
telefonia e acesso à Internet na região para os mercados corporativo e residencial. 

Somente nos últimos 12 meses, foram realizadas quatro expansões do potencial da rede, 
ampliando a capacidade inicial do cabo óptico que era de 768 megabytes por segundo (Mbps). 
Por se tratar de uma fibra óptica aérea, todos os postes utilizados na implantação, 5.388 no 
total, possuem certificação de procedência e madeira certificada pelo Ibama.  

“Os investimentos mostram que a Embratel está comprometida com a Região Norte, por meio 
da constante ampliação de sua infra-estrutura, além de preservar a natureza e respeitar as leis 
ambientais vigentes”, conclui a diretora. Em continuação ao projeto de expansão no Estado do 
Amazonas, a Embratel iniciou estudos para a travessia do Rio Amazonas com fibras ópticas. 
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