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RESENHA 

A proposta tem por objetivo a melhoria da qualidade de vida das populações camponesas 
através da racionalização de diferentes serviços de transporte com finalidades sociais como 
saúde, educação, defesa civil, comercialização/distribuição de alimentos e insumos agrícolas, 
assistência técnica, escoamento de safras e serviços públicos. 

PALAVRAS-CHAVE: Transporte Rural-Urbano, Bases Logísticas, Integração Cidade-Campo. 

 

INTRODUÇÃO 

Há cerca de 10 anos o autor passou cerca de três semanas em Moçambique, um dos países 
mais pobres do planeta e duas semanas entre Maputo e a região da chamada Costa Selvagem 
da África do Sul (Wild Coast), havendo recorrido cerca de 1.500 km em automóvel. 

Tanto em Moçambique como na África do Sul o autor percorreu áreas agrícolas povoadas por 
comunidades pobres sem o mínimo de assistência permanente, embora existissem esforços 
dispersos por entidades governamentais, várias agências, fundos e programas da ONU, 
USAID, programas da União Européia, Médicos Sem Fronteiras etc. Sem nenhuma 
coordenação e integração dos esforços. 

Dessa maneira o autor passou a pensar em um esquema na “socialização” da logística em 
bases fixas, em lugares estratégicos, onde o transporte seria a chave mestra de todos os 
setores, usando-se contêineres e cavalos mecânicos que poderiam operar na sua área de 
influência (provavelmente com 100 km de raio), levando às comunidades os serviços de saúde, 
educação, armazenamento e transporte de safras, proporcionarem assistência técnica, 
distribuir insumos agrícolas e atender à população  na ocorrência de desastres naturais. 

 

Unidades Móveis Hospitalares e Veículo de Uso Geral e projeto de uma base logística em Portugal 
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Esta proposta preliminar tomou como base a logística de transporte, levando-se em 
consideração que o transporte - principalmente da produção agrícola - representa um 
importante instrumento para a economia agrária e para as atividades de assistência técnica e 
social, em áreas dispersas e carentes de infra-estrutura e serviços. Ao mesmo tempo o 
transporte representa um dos principais fatores de custo de produção e distribuição assumindo 
um importante papel na integração regional e nacional.  

DIAGNÓSTICO, PROPOSIÇÕES E RESULTADOS ESPERADOS 

1 Diagnóstico  

No ano 2012 grande parte das regiões semiáridas do Nordeste brasileiro passou a sofrer o 
fenômeno da seca, coisa natural e recorrente, que durou até a estação das chuvas de 2013. 

Durante esse período foram adotados os procedimentos usuais, descoordenados e infrutíferos, 
tais como distribuição de água por caminhões-pipa estaduais, municipais e comerciais, entrega 
de reservatórios individuais, fornecimento gratuito de sementes e distribuição de cestas 
básicas. Porém as safras, para a população camponesa já estavam perdidas. 

Em plena estiagem foram observadas lavouras, no alto sertão da Paraíba (fotografias do autor, 
tiradas entre Sousa e Patos, Paraíba), de grandes áreas totalmente verdes, em projetos 
governamentais e grandes plantações que possuíam poços artesianos profundos.  

De um lado tudo esturricado; do outro um paraíso agrícola.  

Se na chamada 6ª maior economia do mundo ocorre esse tipo de tratamento; podem-se 
imaginar situações semelhantes em países pobres da África? 
 me 

Programa brasileiro ProSavana causa temor de conflitos de terra em Moçambique 
Um dos maiores projetos de cooperação brasileiros na África causa tensão em agricultores 
moçambicanos, que temem perder terras. Para analistas, programa não vai combater o déficit alimentar 
do país africano. 
O ProSavana é um dos principais projetos de cooperação do Brasil na África e prevê a adaptação do 
modelo de produção agrícola do cerrado brasileiro às savanas tropicais do corredor de Nacala, no norte 
de Moçambique. Trata-se de uma área de 14 milhões de hectares. 
A parceria fechada entre os governos de Moçambique, Brasil e Japão há quatro anos poderá mudar 
radicalmente a vida de quatro milhões de pequenos produtores rurais moçambicanos, mas ainda não 
existe clareza sobre os benefícios para a população – o que faz com que especialistas e a sociedade 
civil do país vejam o megainvestimento com desconfiança e apreensão. Culturas de soja, projetos de 
reflorestamento com impacto social negativo, casos de expropriação e vastas produções de algodão 
para exportação já existentes em Nacala também embasam a tensão provocada pelo programa.
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2 PROPOSIÇÕES 

Aqui, como lá são propostos programas semelhantes de expulsão de população rural; essas 
proposições são dirigidas para a inclusão social do campesinato em países ditos 
subdesenvolvidos. 

Propõe-se aqui a implantação de Bases Logísticas situadas em cidades de pequeno ou médio 
porte, dotando-as de equipamentos urbanos de qualidade tais como hospitais, escolas 
secundárias e técnicas, campos de pouso ou helipontos, silos, armazéns para estoque de 
material para situações de emergência, entre outros equipamentos. 

Em áreas ou regiões de riscos de catástrofes tais como terremotos, tsunamis, fortes chuvas em 
áreas montanhosas, inundações e secas periódicas, em geral as ações de socorro e ajuda são 
improvisadas e ineficientes. Passadas as catástrofes naturais relaxam-se os setores de defesa 
civil e prevenção, até a ocorrência dos próximos desastres. 

Ao mesmo tempo existiria um serviço regular de transporte de passageiros no sentido periferia-
cidade, através de veículos de pequeno e médio portes adequados para estradas rurais. 

Este tipo de projeto foi proposto pelo autor em 2002, para o Segundo Programa Nacional de 
Transporte Urbano – PNTU2, para a Venezuela, programa este que deveria ser financiado pelo 
Banco Mundial - BIRD, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e pela 
Comunidade Andina de Fomento – CAF. Foi então elaborada uma proposta preliminar de 
projeto, parte da qual será aqui mostrada. 

Como não houve o novo Programa Nacional de Transporte Urbano, pelo simples motivo de um 
golpe de estado no país, o programa PNTU2 foi cancelado definitivamente. Portanto não há 
previsão para execução do projeto na Venezuela, cujo esboço de rede é mostrado abaixo, 
onde várias bases logísticas apóiam as mais próximas, principalmente por altos riscos de 
catástrofes naturais. 

Encontra-se em elaboração propostas preliminares para que seja discutida a viabilidade desse 
tipo de projeto em outros países, Moçambique ou Timor Leste, que poderão servir de base 
para outros países da África e algumas regiões da América Latina e ainda no Brasil, 
principalmente no Centro-Oeste, Nordeste e Amazônia. 

Espera-se que as propostas detalhadas sejam enviadas para os governos desses dois países  
e do Brasil, em cerca de um ano, para desenvolvimento de projetos básicos, bem como para 
as principais organizações já envolvidas nesses países. 

Rede Preliminar de Bases Logísticas propostas para a Venezuela 



     

Esse tipo de projeto poderá ser facilmente aceitado pelas organizações internacionais que vem 
trabalhando isoladas e com maiores custos que um sistema integrado e racionalizado. 

O enfoque das Bases Logísticas  determina que esse tipo de proposta deverá ser discutido 
inicialmente com especialistas de várias áreas de atuação (logística, medicina, agricultura, 
educação,  cultura, engenharia, arquitetura e urbanismo, infra-estrutura de água, esgotos, 
tratamento de lixo etc.), para que se possa torná-la factível. 

Para a implantação desse tipo de projeto, também deverá haver uma participação de  
especialistas que tenham amplo conhecimento dos locais selecionados, além de  
levantamentos da situação e das necessidades e anseios das populações a serem atendidas.  

Deve-se ressaltar que todos os componentes e atuações de um STRU devem respeitar os 
procedimentos voltados para a conservação e melhoria do meio ambiente, principalmente no 
que se refere à mitigação dos impactos em florestas, reservas florestais, rios, lagos etc.  

O que resta da fauna local será também preservado em reservas administradas pelas Bases 
Logísticas. 

Será proposto o maior uso possível de sistemas limpos de geração de energia, através da 
implantação, tanto nas Bases Logísticas como nos assentamentos rurais. Será estudada a 
viabilidade de instalação de equipamentos fotovoltaicos, eólicos ou de geração de energia de 
ondas, nas áreas litorâneas. 

Ao mesmo tempo serão propostos sistemas de captação, tratamento e armazenamento de 
água, principalmente nos projetos piloto de Moçambique e Timor Leste. 

Ainda será necessário o melhoramento da infra-estrutura de transporte de cada região, como 
estradas, ferrovias e campos de pouso. 

O transporte público que conectaria os núcleos rurais aos pólos urbanos deveria ser operado 
por cooperativas de transporte formadas por membros das próprias comunidades, devendo-se 
agregar às cooperativas os operadores de transporte que já prestarem serviços.  

Recomenda-se o uso de veículos mistos: camionetes, caminhões ou microônibus, adaptados 
para o transporte de pessoas e pequenas cargas, com apoio técnico e financeiro do STRU. 

Unidades móveis para transporte e distribuição da produção excedente, com propósitos de 
comercialização no atacado. Essas unidades poderiam ser caminhões adequados para cada 
tipo de produto: caminhões frigoríficos para cargas perecíveis2, comuns para carga geral, 
adaptados para transporte de gado etc. 

Pode-se propor a concentração de produtos em silos, armazéns ou frigoríficos localizados no 
núcleo urbano regional, de maneira a que a produção possa ser comercializada em melhores 
condições para os agricultores. 

Essas unidades também poderiam ser utilizadas como “transporte de feira ou mercados”, 
levando agricultores e suas mercadorias para os locais de comércio tradicional da região. 

2.1 Desenvolvimento dos Estudos e Projetos 

Seria desenvolvido através de uma equipe multidisciplinar, com representantes das principais 
entidades governamentais, não governamentais e multilaterais, dos setores de Transporte, 
Agricultura, Saúde Pública, Educação e Cultura, Defesa Civil, Abastecimento e Alimentação 
etc. 

Discutir-se-iam alternativas para a configuração de um STRU, suas implicações com as 
atividades atuais e previstas, com planos e projetos existentes e com as necessidades e 
expectativas das populações rurais. 

                                                
2
 Um eficiente sistema de comunicação com as bases poderia coordenar as atividades de produção com o seu 

recolhimento imediatamente após a obtenção dos produtos, nos casos de produção não programada (pesca, por 
exemplo). Também se poderia utilizar tecnologia de energia solar ou eólica para o funcionamento de pequenas 
unidades frigoríficas nos núcleos rurais ou pesqueiros que não dispõem de eletricidade.  



     

Também seriam consideradas e definidas as ações a executar, seus custos e as possíveis 
fontes de financiamento do projeto. 

2.2 Metodologia básica de projeto e implantação 

A metodologia proposta em forma preliminar, para o desenvolvimento do projeto, considera 
fases de trabalho que seriam iniciadas pelos estudos de viabilidade e terminariam com a 
implantação completa do projeto piloto em um país africano (neste caso Moçambique) ou no 
Timor Leste. O diagrama a seguir mostra a proposta preliminar da metodologia a ser adotada.. 

 

2.3 Fontes de recursos financeiros para desenvolvimento de projetos, implantação, 
operação e manutenção de projeto piloto 

A inversão necessária para a implantação, de um STRU deveria ser aportada desde várias 
fontes, de acordo com o tipo de atividade e as diferentes fases de projeto. Na fase inicial 
seriam implantadas 15 bases; numa segunda fase seriam acrescidas entre 10 e 15 cidades, de 
maneira a cobrir a maior parte da população. 

Várias entidades podem participar como financiadoras (ou doadoras3 de recursos financeiros, 
terrenos ou equipamentos) de um mesmo tipo de atividade, como por exemplo: a entidade A 
poderia financiar a construção de infra-estrutura nos núcleos rurais e a entidade B doar 
equipamentos para os mesmos núcleos. 

Propostas preliminares para implantação de STRU no Timor Leste 

O Timor Leste é seria um país que poderia possuir um STRU. 

É a menor e a mais oriental das ilhas do arquipélago malaio. Situa-se a cerca de 550 km ao 
Norte da Austrália. De Timor Leste fazem parte também o enclave costeiro de Oecussi-
Ambeno situado no Timor Ocidental, e as ilhas de Ataúro e Jaco. É o único país independente 
na Ásia de língua oficial portuguesa. 

A população do Timor Leste é de um pouco mais de 1.000.000 de habitantes; 80% da 
população é de camponeses; 41% dos timorenses vive em risco de pobreza.4 

A Indonésia e o Timor Leste estão sobre o chamado Círculo de Fogo do Pacífico, uma das 
áreas mais ativas do mundo para terremotos. O Timor Leste está também na zona de 
convergência das placas tectônicas euro-asiática e australiana. 

                                                
3
 Principalmente para construções de menor porte e doação de veículos, sistemas de comunicação, computadores 

etc., em troca de divulgação e publicidade ou isenção de taxas ou impostos. 
4
 http://snirh.pt/junior/concurso2010/escolas/UniversidadeNacionalTimorLesteUNTL/SJ4d46ac0b2a392.pdf 

http://snirh.pt/junior/concurso2010/escolas/UniversidadeNacionalTimorLesteUNTL/SJ4d46ac0b2a392.pdf


     

Como se pode observar na figura que mostra a 
proposta preliminar de bases logísticas, praticamente 
não existem aglomerações urbanas no interior 
montanhoso, porém todos os vales são ocupados 
por vilas ou pequenas cidades. 

As rodovias principais encontram-se nas áreas 
litorâneas; no interior as estradas são extremamente 
precárias. 

Como uma encruzilhada na Ásia Insular Sudeste, no 
Timor existem dois idiomas oficiais: Tetum e 
Português5 e mais 15 dialetos locais, as línguas 
indonésia e inglesas são usadas para principalmente 
para trabalho. Os dialetos locais são mostrados na 
figura abaixo da tabela, com relação às regiões 
lingüísticas. 

A proposta preliminar das possíveis Bases Logísticas 
é mostrada no mapa a seguir. 

A complexidade dos idiomas e a dispersão da 
população poderiam ser elementos de entrave para 
a implantação de um STRU, porém a extensão do 
país facilitaria o projeto. 

Como no país existe apenas um aeroporto 
internacional (em Díli) e apenas sete pistas de pouso 
(seis delas sem pavimento), um sistema de 
transporte aéreo para vinculado ao STRU seria 
possivelmente iniciado com o uso mais intensivo de 
helicópteros, até que fossem pavimentados e/ou 
construídos novos campos de pouso. 

Os campos de pouso e aeroportos estão situados 
em Díli, Macassar (no Enclave), Baucau, Suai, Fuiloro, Suai, Viveque e na Ilha Atauro. 
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 De acordo com o último Censo, 30% dos timorenses falam Português. 

http://jornaljoseensenews.com.br/portal/cplp-quer-investir-mais-no-ensino-da-lingua-portuguesa-no-timor-leste/ 

2004 2010

Aileu 37,967 45,512

Ainaro 52480 59,382

Baucau 100,748 111,484

Bobonaro 83,579 89,787

Covalima 53,063 60,063

Díli 175,73 234,331

Ermera 103,322 114,635

Lautem 56,293 60,218

Liquica 54,973 63,329

Manatuto 36,897 43,246

Manufahi 45,081 48,894

Oecusse 57,616 65,524

Viqueque 65,449 70,177

Total 923,198 1,066,582

População

Timor Leste - População por 

distrito em 2004 e 2010

Distrito

Rede Preliminar de Bases Logísticas propostas para o Timor Leste 

http://jornaljoseensenews.com.br/portal/cplp-quer-investir-mais-no-ensino-da-lingua-portuguesa-no-timor-leste/


     

Propostas preliminares para implantação de STRU em Moçambique 

De acordo com Sitoe (2005)6, quase toda a área cultiva em Moçambique concentra-se na 
agricultura familiar, como mostra o parágrafo seguinte do referido autor, agrônomo Msc. PhD, 
funcionário do Ministério da Agricultura. 

“Segundo a informação do CAP e do TIA, nas zonas rurais de Moçambique, a agricultura 
familiar é constituída essencialmente por pequenas explorações (aquelas que cultivam menos 
de cinco ha); este sector concentra cerca de 99% das unidades agrícolas (3.090.197 unidades 
familiares) e ocupa mais de 95% da área cultivada do país.” 

No mesmo artigo Sitoe refere-se às condições climáticas do país:  

“Devido à sua localização geográfica, o País é afectado sistematicamente por calamidades 
naturais (principalmente secas, cheias e ciclones), sendo por isso, importante investir em 
tecnologias que visam o aproveitamento da água para irrigação, como parte duma estratégia 
global de desenvolvimento do sector agrário.” 

De acordo com a UNICEF Moçambique:  

“Moçambique é um país com grande potencial e muitos contrastes. Situado na 
África Austral, é um país vasto que faz fronteira com seis outros países e com mais 
de 2.500 km de costa do Oceano Índico. A sua população é espantosamente jovem, 

com 10 milhões de crianças representando metade da população total de 20 
milhões. 

Cerca de 70 por cento dos Moçambicanos vive em zonas rurais, onde a maioria 
sobrevive com base na agricultura de subsistência. No entanto, as secas  
recorrentes no interior do país levaram as pessoas a migrar para zonas urbanas e 

costeiras com consequências ambientais adversas tais como desertificação e 
poluição das águas superficiais.” 7 

Portanto este país seria ideal para a 
implantação de um STRU. 

A implantação do  STRU piloto completo (no caso de 
Moçambique sempre associado a campos de pouso já 
existentes nas periferias das cidades) e com acesso a 
rodovias e vias urbanas não necessitaria de um 
grande investimento inicial, desde que as construções 
fossem construídas em galpões para veículos e 
armazéns e contêineres para oficinas e escritórios. 

A área de influência direta de uma Base Logística 
piloto de médio porte (área de influência de 100 km de 
raio em média) assistiria a cerca de 150.000 
habitantes. 

As 15 possíveis Bases Logísticas propostas para a 
primeira fase do STRU serviriam diretamente uma 
população de cerca de dois milhões de habitantes nas 
próprias cidades sede e cerca de 3.000.000 nas áreas 
de influência direta, totalizando aproximadamente 
cinco milhões de pessoas; 25% da população do país. 

A tabela a seguir mostra as cidades da primeira fase 
de implantação do STRU-Moçambique. 8 

                                                
6
 Tomás A.S. Agricultura Familiar em Moçambique – Estratégias de Desenvolvimento Sustentável.  Maputo. 

2005. p. 31. http://www.sarpn.org/documents/d0001749/Agricultura_Mocambique_June2005.pdf 
7
 http://www.unicef.org/mozambique/pt/overview.html 

8
 Dados do Censo de 2007.  

Rede Preliminar de Bases Logísticas 
em Moçambique 

http://www.sarpn.org/documents/d0001749/Agricultura_Mocambique_June2005.pdf
http://www.unicef.org/mozambique/pt/overview.html


     

1 Maputo        1.178.116 11 Gurué                              125.042 

2 Matola           671.556 12 Maxixe                              119.868 

3 Beira           431.583 13 Lichinga                              109.839 

4 Nampula           388.526 14 Pemba                              108.737 

5 Chimoio           256.992 15 Angoche                               93.777 

6 Nacala Porto           224.553 16 Dondo                               78.648 

7 Quelimane           188.964 17 Cuamba                               73.286 

8 Mocuba           136.393 18 Montepuez                               72.279 

9 Tete           129.316 19 Chókwè                               63.695 

10 Xai-Xai           127.366 20 Chibuto                               59.165 

Obs: Cidades em vermelho propostas para a primeira fase do projeto 

Área urbana Pop. Posição Área urbana Pop.

 

As cidades de Maputo e Matola, conurbadas, não são aqui consideradas; será um caso 
especial, tanto pela alta concentração de população como na localização, no extremo sul do 
país. Nesta área estão as sedes das organizações internacionais e do governo nacional. 

Como no Timor Leste, é minoria a população que fala Português, apenas cerca de 40% dos 
moçambicanos falam em Português. 

  

CONCLUSÕES 

O motivo porque os dois países aqui indicados foram escolhidos por ter como idiomas oficiais o 
Português deve-se ao fato de que se pretende também apresentar esse tipo de proposta para 
o Brasil. 

As propostas pretendem estabelecer sistemas de transporte permanentes e sustentáveis que 
venham a oferecer às áreas rurais os serviços mais essenciais que geralmente concentram-se 
nas cidades, além de permitir respostas mais rápidas e mais eficientes quando da ocorrência 
situações emergenciais. 

Propõe-se ainda a integração de diferentes serviços prestados à população, por diferentes 
setores governamentais e não-governamentais, evitando-se a superposição de esforços e, ao 
mesmo tempo, buscando-se a coordenação entre todas as entidades envolvidas, minimizando 
os custos de transporte e comunicação, além de proporcionar a transmissão de conhecimentos 
e experiências entre as entidades envolvidas no processo.  

Também se deveriam localizar nas Bases Logísticas núcleos regionais permanentes de 
atendimento médico, educação profissionalizante, capacitação técnica, serviços públicos e 
privados, cultura, lazer e comunicação, nos casos de que não exista uma cidade em um ponto 
estratégico. Dessa maneira uma Base Logística evoluiria naturalmente para uma cidade ou 
aglomerado urbano-rural, devendo-se elaborar, para cada uma das bases um plano diretor 
urbanístico e regional na área de influência de cada Base Logística. 

Em cada núcleo rural atendido deveria existir uma equipe formada por pessoal local, 
capacitado para apoiar as atividades principais e consolidar o processo de fortalecimento da 
comunidade, além de estabelecer um canal permanente de comunicação com a base regional. 

Atividades eventuais, como vacinação, campanhas educativas, eventos culturais, regularização 
de documentos pessoais etc., seriam realizadas basicamente pelas unidades móveis, assim 
como operações de caráter emergencial.  

Uma Base Logística seria instalada, preferencialmente, no pólo urbano principal da região 
atendida, principalmente em cruzamentos de eixos de transporte, onde já existiriam alguns ou 
todos os serviços essenciais e suas infra-estruturas. A base não deveria duplicar serviços ou 
instalações; no projeto dever-se-ia considerar a adequação dos estabelecimentos existentes à 
qualidade desejada para os serviços e à demanda prevista. 



     

Assim sendo, não se propõe a criação de bases logísticas como uma estrutura centralizadora 
e, conseqüentemente, de grandes proporções - uma “cidade dentro de uma cidade” - mas sim 
da centralização das atividades e equipamentos comuns a todos os setores ou à maior parte 
dos tipos de serviços, tais como: Instalações para coordenação e planejamento, central de 
comunicações e controle, frota de veículos de uso geral ou unidades móveis de saúde, 
educação ou assistência técnica (veículos leves, ônibus, caminhões, containeres9, helicópteros 
etc.), todos dotados de sistemas de radiocomunicação e de localização geográfica (GPS), 
veículos, equipamentos, materiais, alimentos etc. para situações emergenciais e oficinas de 
manutenção10 e abastecimento dos veículos de uso geral. 

Todos os serviços poderiam pertencer a entes governamentais e não-governamentais, 
podendo estar vinculados diretamente à base ou às suas entidades de origem. Para cada tipo 
de serviço, deveria existir um posto avançado em cada núcleo rural. 

Embora o setor saúde pública geralmente possua suas próprias infra-estruturas e serviços, um 
programa integrado deveria prever as melhorias necessárias, indicadas pelos entes 
responsáveis, no sentido da integração e coordenação com os demais setores. 

Deveriam ser previstos estudos de melhorias ou ampliação dos serviços e instalações, como: 
hospital regional e/ou clínicas especializadas, policlínicas, adaptados e modernizados de 
acordo com as novas funções, ambulatórios ou dispensários nos núcleos rurais. 

As unidades móveis de atendimento médico (em um ou mais contêineres) deveriam conter 
equipamentos de radiografia, eletrocardiografia, coleta e guarda de mostras para exames, sala 
de cirurgia e sala de recuperação.  

Poderiam ser ainda veículos dotados de sala de odontologia e farmácia. 

Todos os containeres seriam providos de gerador de energia, microcomputador, e 
radiocomunicação. 

Em cada base haveria unidades móveis de emergência (ambulâncias ou helicópteros) com 
equipamentos para tratamento intensivo. 

Como no caso do setor Saúde Pública, se deveria considerar tanto a autonomia dos entes 
diretamente vinculados à educação e cultura, como também as melhorias que 
proporcionassem sua integração com o sistema de transporte e os serviços de apoio à 
produção agrícola e assistência social. 

A Base Logística regional seria responsável pelo apoio aos estabelecimentos de ensino público 
de sua região de atuação, capacitados também para o ensino profissionalizante 
preferencialmente para atividades agrícolas. 

Os conjuntos cavalo mecânicos-containers poderiam atuar por vários dias ou semanas nos 
assentamentos rurais para ações temporais; quando necessário seriam instalados contêineres 
fixos nesses núcleos. 

Esses veículos também deveriam ser utilizados para atividades culturais e de lazer, tais como 
unidades móveis de educação básica e especial (contêineres), dotadas de sala de 
computadores, biblioteca, equipamentos audiovisuais, depósito de material de ensino para 
distribuição aos alunos, gerador de energia etc. 

                                                
9
 O uso de containeres proporcionaria maior flexibilidade operacional que ônibus ou caminhões dedicados a cada 

tipo de serviço; uma frota de unidades motrizes padronizada poderia operar em qualquer tipo de serviço, garantindo 
a oferta, além de racionar os custos de aquisição, operação e manutenção. 
10

 Apenas manutenção preventiva e manutenção corretiva de pequeno porte. 


