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INTRODUÇÃO 

A posição geográfica privilegiada e o peso regional de sua economia condicionam o 

Brasil a assumir um desempenho estratégico no iminente processo de integração 

econômica e territorial da América do Sul, que vem sendo sistematicamente induzido pelo 

governo Lula. A diplomacia brasileira tem trabalhado no sentido de fortalecer o Mercosul e 

de se aproximar dos países integrantes do Pacto Andino, estreitando as relações político-

econômicas em toda a região. 

Dessa forma, novos fluxos materiais devem ser concretizados, embora a rede de 

transportes sul-americana ainda esteja fragmentada e, em muitas partes, em péssimo 

estado de conservação. Podemos pensar, entretanto, em uma rede interna articuladora de 

fluxos, capaz de estruturá-los e segmentá-los no que diz respeito aos movimentos 

comerciais bidirecionais? 

Sempre pensando na relação com os países sul-americanos, estamos propondo, 

neste trabalho, a qualificação de uma rede composta por quatro sistemas de movimento – 

(A) Amazônico, (B) do Pantanal, (C) de Integração com o Paraguai e (D) de Integração com 

o Cone Sul –, cada qual com estrutura urbana e conjunto de fixos definidos. Acessível de 

qualquer parte do território nacional, essa rede apresenta 20 pontos terrestres estratégicos 

de entrada e saída do País que proporcionam acesso ao Caribe, conexão com o Cone Sul e 

a tão almejada interligação bioceânica. 

A perspectiva analítica deste trabalho também pretende abordar a maneira pela qual 

esse processo está se desenvolvendo. A América Latina e, nesse caso, o sub-continente 

sul-americano, continuará a ser pensada como locus de um espaço derivado (Santos, 

1978), movido por forças exógenas? Ou, finalmente, surgirá uma grande oportunidade para 

que os países envolvidos esqueçam antigas políticas de contenção e se unam em torno de 

um destino comum? 

UM ESFORÇO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

Nosso ponto de partida é o espaço geográfico, tido por Milton Santos como uma 

instância social e definido como um “conjunto indissociável de sistemas de objetos e 
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sistemas de ação” (Santos, 1996). Trata-se de um conceito abstrato, mas uma maneira foi 

encontrada para tornar concreta a sua aplicação: o território se define pelo seu uso, ou seja, 

é o espaço humano, e não apenas o palco das atividades humanas. Assim, espaço 

geográfico e território usado são sinônimos. 

“A partir desse ponto de vista, quando quisermos definir qualquer pedaço do 

território, deveremos levar em conta a interdependência e a inseparabilidade entre a 

materialidade, que inclui a natureza, e o seu uso, que inclui a ação humana, isto é, o 

trabalho e a política.” 

(Santos e Silveira, 2001:247) 

Se um sistema de movimento do território, segundo Fabio Contel (In: Santos e 

Silveira, 2001:357) é “o conjunto indissociável de sistemas de engenharia (fixos) e de 

sistemas de fluxos (materiais e imateriais) que respondem pela solidariedade geográfica 

entre os lugares”, utilizaremos esse conceito como base analítica de compreensão territorial 

dos fluxos materiais terrestres entre o Brasil e as nações sul-americanas. 

Como justificativa, podemos dizer que esses fluxos são prioritariamente rodoviários1 

e os sistemas de movimento determinados neste trabalho, como veremos mais adiante, são 

basicamente compostos por rodovias, com alguns pontos que permitem a intermodalidade 

hidroviária e ferroviária. “(...) os fluxos de mercadorias destinados aos países vizinhos 

realizam-se principalmente pelas rodovias. Nas exportações brasileiras para a América do 

Sul, esse modo de transporte prevalece, inclusive, sobre o marítimo” (Arroyo, 2001:134). O 

transporte internacional terrestre entre Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e 

Uruguai é regulamentado desde 1990. 

________ 

1Segundo Cortiñas Lopez (In: Arroyo, 2001), em 1999 o modal rodoviário respondeu por 

50% das exportações brasileiras destinadas aos países sul-americanos e por 40% das 

importações. 

  Outro elemento importante no esboço teórico-metodológico deste trabalho é o 

conceito de rede. E, em relação a esse aspecto, tentaremos encontrar coerência entre as 

propostas de Milton Santos e Claude Raffestin, embora eles tenham visões diferentes de 

espaço – filosófica e geométrica, respectivamente. 

Para Raffestin, uma rede é flexível, móvel e inacabada, que pode se moldar segundo 

as variações do espaço e as mudanças temporais. “Ela depende dos atores que geram e 

controlam os pontos da rede, ou melhor, da posição relativa que cada um deles ocupa em 
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relação aos fluxos que circulam ou que são comunicados na rede ou nas redes” (Raffestin, 

1993:207). Assim, do ponto de vista da circulação, “toda rede está em perpétua 

transformação, dependendo da escala privilegiada pelas estratégias”. 

Sob essa ótica, a rede é um dos três subconjuntos estruturais que “sustentam a 

prática espacial”. “Esses sistemas de tessituras, de nós e de redes organizadas 

hierarquicamente permitem assegurar o controle sobre aquilo que pode ser distribuído, 

alocado e/o possuído. (...). Enfim, permitem realizar a integração e a coesão dos territórios”. 

Esse pressuposto, chamado pelo autor de sistema territorial, nos parece ser 

aplicável, apesar de sua explícita conotação geopolítica. Cabe ressaltar que a nossa 

problemática reside na articulação de fluxos materiais voltados exclusivamente para 

mercados externos vizinhos e/ou adjacentes, integrantes de uma mesma massa continental 

contígüa, cuja variável determinante é a transposição terrestre de fronteiras (pela via fluvial 

ou terrestre), e não a circulação marítima. Mais adiante, porém, veremos que a interligação 

bioceânica é uma das possibilidades proporcionadas pela rede proposta. 

Milton Santos (1996) também condiciona as redes a uma heterogeneidade, prevendo 

uma superposição de redes que inclui “redes principais e redes afluentes ou tributárias, 

constelações de pontos e traçados de linhas”. Agentes e fluidez são elementos 

determinantes na configuração contemporânea das redes, fruto de um período marcado por 

condições técnicas que proporcionam a simultaneidade e incrementam a velocidade dos 

fluxos. 

“Uma das características do mundo atual é a exigência de fluidez para a circulação 

de idéias, mensagens, produtos ou dinheiro, interessando aos atores hegemônicos. A 

fluidez contemporânea é baseada nas redes técnicas, que são um dos suportes da 

competitividade. Daí a busca voraz de mais fluidez, levando à procura de novas técnicas 

ainda mais eficazes. A fluidez é, ao mesmo tempo, uma causa, uma condição e um 

resultado.” 

 (Santos, 1996:274) 

A dinâmica das redes, entretanto, não pode ser estipulada apenas pela determinação 

de seus fixos e fluxos, mas seu princípio dinâmico é o movimento social (Santos, 1996). Mas 

os fluxos de todo tipo, nos ensina Leila Dias (1995:148), “pressupõem a existência das 

redes”, cuja primeira propriedade é a conexidade. “Os nós das redes são assim lugares de 

conexões, lugares de poder e de referência (...)”. 

Mónica Arroyo (2001:58) nos lembra que “as frações do território vinculadas ao 

mercado externo estão em permanente transformação por via da ação de empresas e 

instituições que operam, ou se projetam, na escala mundial”. Pensando dessa forma, 
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podemos refletir sobre algumas questões pertinentes ao nosso objeto de estudo, 

considerando a fluidez territorial2 das áreas fronteiriças brasileiras. “O espaço geográfico é 

muito mais do que simples oferta de caminhos, ainda que também seja isso” (Santos, 

1996:92). 

Por qual motivo o governo brasileiro está estimulando a densidade dos fluxos em 

alguns pontos da região amazônica, incrementando fixos em áreas distantes dos principais 

centros urbanos do País, mas que se direcionam para nações vizinhas? De que modo está 

sendo sistematizada a integração com as nações vizinhas? Quais polarizações regionais 

estão sendo desenhadas nesse processo? Por fim, quais são os agentes responsáveis por 

essa dinâmica? 

________ 

2Definida como “a qualidade que têm os territórios nacionais de permitir uma aceleração 

cada vez maior dos fluxos que os estruturam, a partir da existência de uma base material 

formada por um conjunto de objetos concebidos, construídos e/ou acondicionados para 

garantir a realização dos fluxos” (Arroyo, 2001:59). 

A POSIÇÃO GEOGRÁFICA ESTRATÉGICA DO BRASIL NA AMÉRICA DO SUL E O PESO REGIONAL 

DE SUA ECONOMIA 

Um olhar pouco criterioso sobre o mapa político-administrativo da América do Sul é 

suficiente para que uma constatação simples seja feita: a posição geográfica estratégica 

ocupada pelo Brasil nesse sub-continente. A faixa de fronteira continental do território 

brasileiro estende-se por 15.719 quilômetros, da latitude 5°16’20” N à 33°45’03” S, 

estabelecendo contato com 10 dos outros 12 territórios que compõem a América do Sul – de 

sua área total de 17.824.834 de km2, a República Federativa do Brasil ocupa 47,8%. Do 

ponto de vista demográfico, 48,5% de toda a população sul-americana vive no território 

brasileiro. 

TABELA 1 – DADOS COMPARATIVOS DOS PAÍSES SUL-AMERICANOS 

 

FRONTEIRA COM O BRASIL PAÍS ÁREA 
(EM KM2) 

POP.2 (EM 
MILHÕES HAB.) 

PIB4 (EM 
US$ BILHÕES) EXTENSÃO (KM) ESTADOS5

ARGENTINA 2.780.092 37,9 284,960 1.263 RS, SC e PR 
BRASIL 8.514.204 169,83 595,458 ######### ######### 
BOLÍVIA 1.098.581 8,7 8,281 3.126 MS, MT, RO 

e AC 
CHILE 756.626 15,6 70,545 ######### ######### 

COLÔMBIA 1.141.748 43,5 81,283 1.644 AM 
EQUADOR 283.561 13,1 13,067 ######### ######### 
GUIANA 214.970 0,7 0,712 1.606 RR e PA 

GUIANA FR.1 91.000 0,1 n/d 655 AP 
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PARAGUAI 406.752 5,8 7,521 1.339 PR e MS 
PERU 1.285.215 26,5 53,466 2.995 AC e AM 

SURINAME 163.820 0,4 0,846 593 PA e AP 
URUGUAI 176.215 3,4 19,715 1.003 RS 

VENEZUELA 912.050 25,1 120,484 1.495 AM e RR 
TOTAL 17.824.834 350,6 1.256,338 15.7196 ######### 

 

FONTE: Almanaque Abril (2002) e Anuário Estatístico do IBGE (1998) 

Obs.: 

1A Guiana Francesa é um Departamento Ultramarino da França e, portanto, submete-se à 

autoridade política daquele país; 2Dados de 2002; 3Censo 2000 (IBGE); 4Dados de 2000; 

5Sigla dos Estados fronteiriços: Rio Grande do Sul (RS), Santa Catarina (SC), Paraná (PR), 

Mato Grosso do Sul (MS), Mato Grosso (MT), Rondônia (RO), Acre (AC), Amazonas (AM), 

Roraima (RR), Pará (PA) e Amapá (AP); 

6A extensão da linha divisória do Brasil completa-se com os 7.367 km de costa atlântica. 

Economicamente, o PIB nacional equivale a 47,4% de toda a riqueza gerada na 

América do Sul e o Brasil é um dos principais parceiros comerciais de todos os países do 

sub-continente. Em relação a esse aspecto, cabe destacar que das 10 principais relações 

comerciais binacionais registradas em 1998 (equivalentes a US$ 28,98 bilhões, ou 77,7% do 

total), 5 contêm a participação brasileira. 

TABELA 2 – PRINCIPAIS RELAÇÕES COMERCIAIS BINACIONAIS SUL-AMERICANAS (1998) 

 

PAÍSES TOTAL 
(EM BILHÕES US$) 

ARGENTINA – BRASIL 14,41 
COLÔMBIA – VENEZUELA 2,57 
ARGENTINA – CHILE 2,41 
BRASIL – CHILE 1,85 
BRASIL – URUGUAI 1,81 
BRASIL – PARAGUAI 1,59 
BRASIL – VENEZUELA 1,36 
ARGENTINA – URUGUAI 1,33 
COLÔMBIA – EQUADOR 0,85 
ARGENTINA – PARAGUAI 0,75 
OUTROS 8,31 

 

FONTE: Un Nuevo Impulso a la Integración de la Infraestructura Regional en América del 

Sur (IIRSA/BID), 2000 
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Ainda segundo o estudo da IIRSA/BID, dos fluxos sul-americanos analisados 

(energia, transportes e telecomunicações), 4 dos 5 mais intensos abrangem alguma porção 

do território brasileiro. São eles: transversal sul (Santos – Santa Cruz de la Sierra), Hidrovia 

Paraguai – Paraná, marítimo do Atlântico (Cartagena – Bahia Blanca) e central do Mercosul. 

São tidos pelo documento como fluxos de maior potencial de crescimento (o fluxo Colômbia 

– Venezuela completa a relação). 

A relevância regional brasileira, entretanto, não se restringe apenas ao seu peso 

econômico e a sua posição geográfica estratégica no mapa da América do Sul. O governo 

Lula (PT) vem trabalhando sistematicamente no campo diplomático, cujo objetivo principal 

está no fortalecimento do Mercosul, apesar das recentes bravatas protecionistas registradas 

entre alguns setores industriais argentinos em relação ao aumento da concorrência de 

produtos brasileiros. 

Mas o mesmo não se pode dizer do desempenho geral do Mercosul. Segundo o 

Centro de Estudos Bonaerenses (CEB)3,de janeiro a agosto deste ano as exportações totais 

do bloco aumentaram 28,5% ante igual período de 2003, sendo que 83,9% das vendas 

desse crescimento foram destinadas a outros países, enquanto o restante foi relativo ao 

comércio intrazona. Além disso, houve incremento na elaboração dos produtos voltados ao 

comércio externo, já que 80,2% das exportações totais do Mercosul foram representadas 

por produtos industrializados – a maior proporção registrada desde 2001. 

A discussão em torno da Área de Livre Comércio das Américas (Alca) é outro 

indicativo do foco escolhido pelo Itamaraty, um dos co-presidentes do grupo de formação do 

bloco ao lado do governo dos EUA. As negociações estão travadas e o prazo inicial fixado 

(janeiro de 2005) para a consolidação formal da Alca fracassou. O acordo bilateral Mercosul 

– União Européia (UE) também não obteve sucesso. 

Por outro lado, o Brasil reforçou a sua posição em se aproximar da Comunidade 

Andina de Nações (CAN), formada por Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia, e da 

Guiana e do Suriname, que já fazem parte da Comunidade do Caribe (Caricom), para 

solidificar uma área de livre comércio sul-americana, que seria chamada de Comunidade 

Sul-Americana de Nações. 

As negociações estão avançadas e um protocolo de acordo entre o Mercosul e a 

CAN foi assinado recentemente. O esboço das regras de funcionamento do futuro bloco 

está sendo conduzido pelo ex-presidente argentino Eduardo Duhalde, atual presidente do 

Comitê de Representantes Permanentes do Mercosul. A intenção é a de consolidar uma 

estrutura comum de tarifas em no máximo 12 anos, mas na 
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pauta também constam projetos mais amplos, como a formação de unidade política e a 

integração física entre os países. 

O governo brasileiro tem feito esforços para concretizar ações referentes à 

integração física. No seminário “Agenda para o desenvolvimento sustentável da infra-

estrutura”, apresentado pelo ministro dos Transportes Alfredo Nascimento, em 8 de junho de 

2004, foi apontado como “cenário desejado” para o País a capacidade de ________ 

3Dados publicados no jornal O Estado de S. Paulo (Economia, p.B6), edição de 09/11/2004. 

atender a demanda interna e o crescimento do comércio exterior, sendo que uma das 

estratégias citadas foi a interligação viária com os países limítrofes. Em maio, o governo já 

havia inaugurado duas pontes internacionais sobre o Rio Acre, na fronteira com Peru (Assis 

Brasil/AC) e Bolívia (Brasiléia/AC). 

A INTEGRAÇÃO SUL-AMERICANA VISTA POR ABORDAGENS RECENTES 

Vários foram os fatores responsáveis pelo movimento que solapou as políticas de 

contenção que por mais de um século mantiveram os países sul-americanos em relativo 

isolamento político-econômico. Estabilidade geopolítica, reestruturação e abertura 

econômicas e a emergência do Mercado Comum do Sul (Mercosul) podem ser considerados 

elementos decisivos na consolidação do novo cenário ideológico consolidado regionalmente. 

A efetiva integração territorial, porém, é complexa e exige, além de investimentos, 

ações governamentais recíprocas e estrategicamente programadas. No mundo globalizado, 

entretanto, esse processo também interessa a outros atores, de olho no potencial de 

expansão do mercado consumidor sul-americano e na busca por lugares que possam 

garantir a otimização de custos produtivos. 

Durante a década de 90, vários documentos e projetos foram elaborados no intuito 

de avaliar a real situação da infra-estrutura da região, para que pudessem ser estipulados os 

possíveis obstáculos à logística de transportes de uma maneira geral. Dentre eles, 

destacam-se: 

♦ BID/INTAL. Integración en el Sector Transporte en el Cono Sur – Transporte Terrestre 

(1997) e Integración en el Sector Transporte en el Cono Sur – Puertos y Vías 

Navegables (1997): destaca os principais nós da rede logística do chamado Mercosul 

ampliado (membros do bloco, Bolívia e Chile) e quantifica os principais 

fluxos/corredores; 

♦ GEIPOT. Estudo de Corredores Bioceânicos (1996): propaga a idéia dos “corredores 

bioceânicos”, uma espécie de combinação logística entre os portos brasileiros do 
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Atlântico (saída para a costa leste dos EUA e Europa) e os chilenos e peruanos do 

Pacífico (saída para a costa oeste dos EUA, Austrália e Ásia); 

♦ Brasil em Ação: plano plurianual (1996-1999) desenvolvido durante a primeira gestão do 

governo de Fernando Henrique Cardoso com projetos setoriais espalhados por todo o 

País, sendo que alguns deles se destinavam à integração viária com os países 

limítrofes; 

♦ Avança Brasil: plano plurianual (2000-2003) da segunda gestão do governo FHC, que 

praticamente deu continuidade aos empreendimentos que não foram concluídos no 

anterior. Dos projetos que visavam incrementar a integração viária com os países 

vizinhos, foram concretizadas a pavimentação da BR 174 (Manaus – Pacaraima), BR 

317 (Rio Branco – Assis Brasil), BR 401 (Boa Vista – Bonfim) e BR 070 (Cáceres – 

fronteira com a Bolívia) e a duplicação da BR 101 no trecho entre a divisa PR/SC e 

Palhoça (SC); 

♦ Brasil para Todos: plano plurianual (2004-2007) do governo Lula. As pontes 

internacionais sobre o Rio Acre, em Brasiléia (AC) e Assis Brasil (AC), já foram 

entregues. Ainda estão na pauta o asfaltamento da BR 156, de Ferreira Gomes (AP) à 

fronteira com a Guiana Francesa; a construção de duas pontes internacionais (Rio 

Tacutu e Rio Oiapoque) e a pavimentação da BR 429, de Presidente Médici (RO) à 

fronteira com a Bolívia. 

Diante dessa perspectiva de reorganização territorial sul-americana, Wanderley 

Messias da Costa (1999) propõe uma “regionalização provisória” capaz de expressar essa 

complexidade, que imprime uma mudança no conceito da construção da infra-estrutura para 

a circulação geral pela América do Sul. Assim, esboça 4 arranjos territoriais principais, cujo 

papel desempenhado pelo Brasil é de vital importância estratégica: 

a) Articulações meridionais: o centro de gravidade situa-se nos 4 países que compõem o 

Mercosul; 

b) Articulações orientais: polarizadas pela Região Metropolitana de São Paulo e pelos 

portos de Santos e Paranaguá, “que exercem influência em todo o sub-continente”; 

c) Articulações Ocidentais: relativas à intensificação da atração exercida pelo Brasil sobre 

Bolívia e Peru; 

d) Articulações Setentrionais: envolve as relações entre Brasil, Equador, Colômbia, 

Venezuela, Guiana e Guiana Francesa, levando-as para a área de influência do 

Mercosul. 
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Discorrendo sobre a estrutura da integração territorial sul-americana, Pedro de 

Camargo (1999) estipula algumas características necessárias à consolidação de uma rede 

de transportes regional: 

a) Consideração por todos os modos de transporte e pela combinação (intermodalidade) 

complementar entre eles, e não concorrencial; 

b) Observação das linhas de menor resistência ao tráfego oferecidas pela morfologia do 

relevo, caso dos rios navegáveis que cortam a Floresta Amazônica e dos pasos e nudos 

dos Andes; 

c) A força de atração das comunicações marítimas; 

d) O papel articulador que a rede desempenha no território; 

e) Os antagonismos geográficos que influenciam os fenômenos econômicos e políticos sul-

americanos: a oposição das duas vertentes continentais (Pacífico e Atlântico) e das duas 

grandes bacias (do Amazonas e do Prata); 

f) Relação entre o custo do transporte e a organização do espaço; 

g) Unificação das bitolas ferroviárias. 

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em conjunto com a Corporación 

Andina de Fomento (CAF) e com o Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del 

Plata (Fonplata), desenvolveu um grupo de estudos intitulado Iniciativa para la Integración 

de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), responsável pela definição dos 12 

eixos sul-americanos estratégicos de integração viária: 1) andino; 2) BR/BOL/PY/PE/CL; 3) 

logístico marítimo do Atlântico; 4) BOL/PY/BR; 5) logístico marítimo do Pacífico; 6) Mercosul 

– Chile; 7) do Amazonas; 8) Neuquén (RA) – Concepción (CL); 9) Orinoco – Amazonas – 

Prata; 10) PER – BR; 11) Porto Alegre – Jujuy (RA) – Antofagasta (CL) e 12) 

VEN/BR/GUI/SUR. 

COMPOSIÇÃO DOS SISTEMAS DE MOVIMENTO 

Os sistemas de movimento definidos (FIGURA 1) são descritos levando-se em conta 

fatores relativos aos fixos e aos fluxos, embora a qualificação e a normatização destes 

mereça uma pesquisa mais abrangente e complexa. Destacamos que os fixos relacionados 

são fundamentais para a transposição das fronteiras nacionais, cujos pontos potenciais de 

entrada e saída do País serão analisadas mais adiante. 

A classificação adotada privilegia as porções do território brasileiro com maiores 

perspectivas de integração terrestre com os países do sub-continente, a partir daqueles 
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pontos que exercem a função de passos fronteiriços. Essa tipologia também leva em conta a 

densidade dos fixos e a intensidade dos fluxos, muitas vezes restritos a um nível local – ou, 

no máximo, regional. 

A dimensão da demanda do mercado é outro elemento que deve ser considerado 

nas perspectivas de articulação viária com as nações vizinhas. Soma-se a isso as distâncias 

extensas registradas no território brasileiro e a dificuldade do governo em manter a malha 

rodoviária em condições razoáveis de conservação – embora existam frações do território 

brasileiro nas quais os fixos recebem tratamento diferenciado. Dessa forma, podemos falar 

em fluidez seletiva (Santos, 1996). 

Os recintos aduaneiros (inspetoria [IRF], Estação Aduaneira do Interior [EADI] e 

alfândega), sob controle da Secretaria da Receita Federal, e as delegacias de fronteira da 

Polícia Federal (PF) têm o papel de controlar e normatizar o território. As linhas rodoviárias 

internacionais de transporte coletivo listadas estão regulamentadas pela Agência Nacional 

de Transportes Terrestres (ANTT). 

 

 

A) AMAZÔNICO

Por causa do rápido crescimento da fronteira agrícola a partir dos anos 90, o Sistema 

Amazônico tem recebido ações governamentais logísticas voltadas principalmente para o 

escoamento das safras recordes de soja oriundas dos fronts agrícolas4. Verifica-se também 
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um esforço recente em atrair para a sua polarização os demais países amazônicos com 

obras que tornam possível a integração física – embora ainda precária e incipiente em 

alguns pontos –, apesar da baixa densidade demográfica das áreas abrangidas e das 

dificuldades naturais de circulação – a travessia da floresta e a “subida” dos Andes. 

O dinamismo intermodal desse sistema pode ser considerado um fator logístico 

importante, embora qualquer obra de infra-estrutura necessária traz à tona preocupações de 

ordem ambiental que possam causar desequilíbrio à floresta. A ligação direta com o Caribe, 

via Venezuela, já é possível, fato que pode influenciar na logística de exportação dos 

eletroeletrônicos produzidos no pólo industrial de Manaus (gerenciado pela 

Superintendência da Zona Franca de Manaus/Suframa) e da importação de insumos. 

♦ Fixos rodoviários principais: BR 174 (Manaus – Pacaraima), BR 401 (Boa Vista – 

Bonfim), BR 156 (Macapá – Oiapoque), AM 010 (Manaus – Itacoatiara), BR’s 174/364 

(Cáceres – Rio Branco), BR 317 (Rio Branco – Assis Brasil), BR 425 (BR 364 – 

Guajará-Mirim) e BR 174 (Pontes de Lacerda – Vila Bela da Santíssima Trindade); 

♦ Fixos hidroviários principais: hidrovias do Madeira, do Guaporé/Mamoré e do 

Amazonas/Solimões; 

♦ Linhas rodoviárias internacionais de transporte coletivo5: Manaus – Caracas, São Paulo 

– Riberalta (BOL) e Brasília – San Joaquín (BOL); 

♦ Linhas fluviais internacionais de transporte coletivo6: Manaus – Iquitos (PER), Guajará-

Mirim – Guayaramerín (BOL), Oiapoque – St.-Georges de L’Oyapock (GFR) e Bonfim – 

Lethen (GUI); 

♦ Portos principais: Belém, Santana, Itacoatiara, Manaus, Santarém, Tabatinga, Porto 

Velho, Guajará-Mirim e Vila Bela da Santíssima Trindade; 

♦ Recintos aduaneiros: ponto de fronteira alfandegado (Guajará-Mirim); IRFs (Tabatinga, 

Brasiléia, Plácido de Castro, Guajará-Mirim, Oiapoque, Bonfim e Pacaraima); EADI 

(Guajará-Mirim) e aeroporto internacional alfandegado (Tabatinga); 

♦ Delegacias da PF: Oiapoque, Pacaraima, Bonfim, Tabatinga e Guajará-Mirim. 

B) DO PANTANAL

Outro sistema intermodal polêmico. A navegação pelo Rio Paraguai é contestada por 

causa da delicada dinâmica hidrológica de todo o Pantanal, extremamente vinculada aos 

ciclos de vazante e de cheias de seu principal curso fluvial. O foco do potencial desse 

sistema está dirigido para o chamado oriente boliviano, cujo epicentro demográfico e 

econômico aloja-se na cidade de Santa Cruz de la Sierra, a cerca de 600 quilômetros da 
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fronteira. Além das jazidas de gás natural descobertas recentemente, a região é tida como 

área de expansão da fronteira agrícola, integrando-se ao circuito agropecuário do Mato 

Grosso do Sul. 

♦ Fixos rodoviários principais: BR 163 (Campo Grande – Dourados), BR 262 (Campo 

Grande – Corumbá), BR 463 (Dourados – Ponta Porã), BR 267 (divisa MS/SP – Nova 

Alvorada do Sul), SP 270 (Ourinhos – divisa SP/MS), SP 225 (Ourinhos – SP 280), SP 

280 (SP 225 – RMSP) e SP’s 150/160 (RMSP – Santos); 

________ 

4Segundo Santos e Silveira (2001:119), “esses belts são, por vezes, heranças e 

cristalizações de fronts próprios de uma divisão territorial do trabalho anterior; áreas que, 

ocupadas em outro momento, hoje se densificam e se tecnificam”; 

5Siglas: (RA) Argentina; (CL) Chile; (ROU) Uruguai; (PY) Paraguai; (BOL) Bolívia; (PER) 

Peru; (EQU) Equador; (COL) Colômbia; (VEN) Venezuela; (GUI) Guiana; (SUR) Suriname e 

(GFR) Guiana Francesa; 

6Dados obtidos no South America Handbook 2000 (Ed. Footprints). 

♦ Fixo hidroviário: Hidrovia do Paraguai; 

♦ Fixo ferroviário: Novoeste; 

♦ Linhas rodoviárias internacionais de transporte coletivo: Rio de Janeiro – Puerto Suarez 

(BOL), Corumbá – Puerto Suarez, Brasília – Assunção, Campo Grande – Assunção, 

Campo Grande – Concepción (PY) e São Paulo – Concepción; 

♦ Portos principais: Cáceres, Corumbá, Ladário e Porto Murtinho; 

♦ Recintos aduaneiros: pontos de fronteira alfandegados (Fortuna/Cáceres, Bela Vista e 

Porto Murtinho); IRFs (Corumbá, Porto Murtinho, Bela Vista e Mundo Novo) e EADI 

(Corumbá); 

♦ Delegacias da PF: Corumbá. 

C) DE INTEGRAÇÃO COM O PARAGUAI

 Sistema que assume importância vital para o país vizinho, extremamente 

dependente dos meios de circulação fixados em território brasileiro. Praticamente toda a sua 

dinâmica econômica produtiva circula pelos portos de Santos e Paranaguá, pela Rodovia 

Castelo Branco (SP 280) e pela BR 277 (Foz do Iguaçu – Curitiba – Paranaguá), 
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principalmente o abastecimento do setor comercial de Ciudad del Este (os produtos em 

geral são importados de Taiwan) e o escoamento da safra de soja e milho. 

 Para o lado brasileiro, esse sistema também tem alguma importância 

(principalmente para o circuito inferior da economia) por causa do intenso volume de 

mercadorias trazidas da zona franca de Ciudad del Este, onde a venda de produtos ocorre 

com isenção de impostos. Ônibus fretados vindos de todas as partes do País viajam a Foz 

do Iguaçu com os chamados “sacoleiros”, que tentam burlar a cota de compras restrita a 

US$ 150 per capita. Mas as seguidas desvalorizações do real, em 1999 e 2001, afetaram 

bruscamente essa prática comercial. 

 Em 2003, a Delegacia da Receita Federal (DRF) de Foz do Iguaçu, integrante da 9a 

Região Fiscal, foi a primeira do País em quantidade média de Declaração de Despachos de 

Exportação (DDE) e de Registros de Exportação (RE) desembaraçados por dia útil (7,1), 

seguida da alfândega do Porto do Rio de Janeiro (6,5), da DRF de Uruguaiana (4), da 

alfândega do Aeroporto Internacional de Viracopos (3,8) e da DRF de Chuí (3,9). 

♦ Fixos rodoviários principais: SP 280 (RMSP – SP 225), SP 225 (SP 280 – Ourinhos), 

SP 270 (Ourinhos – Presidente Prudente), SP’s 150/160 (RMSP – Santos), BR 116 

(São Paulo – Curitiba), BR 277 (Paranaguá – Foz), BR 369 (divisa PR/SP – Cascavel), 

PR 461 (Maringá – divisa PR/SP), SP 425 (divisa PR/SP – Presidente Prudente), PR 

323 (Maringá – Guaíra), MS 141 (divisa MS/PR – Naviraí), MS 156 (Eldorado – Ponta 

Porã), BR 463 (Ponta Porã – Dourados) e BR 163 (Naviraí – Dourados); 

♦ Linhas rodoviárias internacionais de transporte coletivo: São Paulo – Assunção, 

Salvador – Assunção, Foz – Assunção, Foz – Ciudad del Este, São Paulo – Ciudad del 

Este, Curitiba – Assunção, Rio de Janeiro – Assunção, Paranaguá – Assunção, Niterói 

– Assunção, Foz – Hernandarias, Jundiaí – Assunção, Florianópolis – Assunção, 

Brasília – Assunção, Foz – Presidente Franco (PY), Mundo Novo – Salto del Guayra 

(PY), Guaíra – Salto del Guayra, Conj. Habitacional Itaipu BR – PY, Foz – Puerto 

Iguazu (RA) e Vila Fortes – Puerto Iguazu; 

♦ Recintos aduaneiros: porto lacustre alfandegado (Guaíra); IRFs (Ponta Porã, Guaíra e 

Santa Helena) e EADIs (Ponta Porã e Foz do Iguaçu); 

♦ Delegacias da PF: Guaíra e Foz do Iguaçu. 

D) DE INTEGRAÇÃO COM O CONE SUL 

Constitui-se num verdadeiro “corredor rodoviário” entre Brasil e Argentina, os dois 

maiores parceiros do Mercosul. As cidades de Uruguaiana e Paso de los Libres, em 

margens opostas do Rio Uruguai e unidas por uma ponte internacional, tornaram-se o ponto 
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vital desse sistema7, com um intenso e freqüente tráfego de caminhões que transportam 

todo tipo de carga. O fluxo de mercadorias e de passageiros com o Chile também está 

enraizado nesse sistema. 

♦ Fixos rodoviários principais: BR 116 (São Paulo – Curitiba), BR’s 376/101 (Curitiba – 

Osório), BR’s 116/471 (Porto Alegre – Chuí), BR’s 456/153 (Curitiba – Passo Fundo), 

BR 290 (Osório – Uruguaiana), BR 472 (Uruguaiana – São Borja), BR’s 470/282/163 

(Itajaí – Dionísio Cerqueira), BR’s 158/293 (BR 290 – Santana do Livramento), BR 116 

(Jaguarão – Pelotas) e BR’s 153/392 (Aceguá – BR 290); 

♦ Linhas rodoviárias internacionais de transporte coletivo: Porto Alegre – Assunção, 

Passo Fundo – Assunção, Joaçaba – Assunção, Criciúma – Assunção, Florianópolis – 

Resistencia (RA), Rio – Bs. As., Bal. Camboriú – Bs. As., São Paulo – Bs. As., Porto 

Alegre – Posadas (RA), São Paulo – Cordoba (RA), Uruguaiana – Paso de los Libres 

(RA), Florianópolis – Posadas, São Borja – Santo Tomé (RA), Uruguaiana – Parana 

(RA), Rio – Santiago, Quaraí – Artigas (ROU), Barra do Quaraí – Bella Unión (ROU), 

Santa Maria – Montevidéu, Bagé – Melo (ROU), Porto Alegre – Montevidéu, São Paulo 

– Montevidéu, Panambi – Montevidéu, Uruguaiana – Paysandu (ROU) e Porto Alegre – 

Salto (ROU); 

♦ Recintos aduaneiros: pontos de fronteira alfandegados (Dionísio Cerqueira, Jaguarão, 

Aceguá, Porto Xavier e Chuí); IRFs (Capanema, Santo Antônio do Sudoeste, Dionísio 

Cerqueira, Bagé, Barra do Quaraí, Itaqui, Jaguarão, Porto Mauá, Porto Xavier, Quarai e 

São Borja); centro unificado de fronteira alfandegada (São Borja) e EADIs (Dionísio 

Cerqueira, Jaguarão, Santana do Livramento e Uruguaiana); 

♦ Delegacias da PF: Dionísio Cerqueira, Porto Xavier, Porto Mauá, Santana do 

Livramento, São Borja, Uruguaiana, Jaguarão e Chuí. 

________ 

7Segundo reportagem publicada no jornal O Estado de S. Paulo (Economia, p.B4) em 

18/04/2004, 92.201 caminhões atravessaram esse passo fronteiriço rumo à Argentina em 

2003 (aumento de 40,65% em comparação com 2002) e 55.769 no sentido inverso 

(aumento de 11,68%). 

PONTOS TERRESTRES DINÂMICOS DE ENTRADA E SAÍDA DO PAÍS 

1) OIAPOQUE (AP): 

♦ Passo fronteiriço: cruzando o Rio Oiapoque por balsa, chega-se a Saint-Georges de 

L’Oiapock, na Guiana Francesa. 
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♦ Expansão potencial de fluxos: De Macapá à fronteira são cerca de 540 quilômetros pela 

BR 156, dos quais 310 não estão pavimentados. No lado da Guiana, são 250 

quilômetros até a capital Caiena (onde há vôos para Paris, Miami, Guadalupe, Martinica, 

Haiti e República Dominicana e serviço marítimo mensal para a França), cuja 

pavimentação está completa até Régina (130 quilômetros). Daí até Saint-Georges, uma 

estrada está sendo construída em plena selva pelo exército francês. 

2) BONFIM (RR): 

♦ Passo fronteiriço: cruzando o Rio Tacutu por balsa, chega-se a Lethem, na Guiana. 

♦ Expansão potencial de fluxos: De Boa Vista a Bonfim são 99 quilômetros pela recém-

construída BR 401. De Lethem à capital Georgetown são cerca de 450 quilômetros, mas 

o trecho entre Annai e Mabura Hill (cerca de 250 quilômetros) fica intransitável no 

período das chuvas. Depois que o governo brasileiro tornou viável o acesso rodoviário a 

Lethem, as autoridades da Guiana manifestaram a mesma intenção em relação ao seu 

território e melhorias estão sendo feitas. A construção de uma ponte sobre o Rio Tacutu 

está na pauta. 

3) PACARAIMA (RR): 

♦ Passo fronteiriço: A recém-pavimentada BR 174 liga Manaus à fronteira com a 

Venezuela, em Pacaraima, e deste ponto até Caracas, totalizando aproximadamente 

2.100 quilômetros (dos quais 1.013 em território nacional). 

♦ Expansão potencial de fluxos: a partir de Santa Elena de Uairén, já no país vizinho, a 

rodovia continua em ótimas condições, passando pelo centro minerador de Ciudad 

Guyana e pela cidade histórica de Ciudad Bolívar até encontrar o Atlântico em Puerto La 

Cruz, importante centro petrolífero e portuário. A oeste, na direção de Caracas, já na 

costa central, encontra-se o porto de La Guaira, o principal da Venezuela. 

4) TABATINGA (AM): 

♦ Passo fronteiriço: localizada na chamada Tríplice Fronteira, Tabatinga permite acesso 

rodoviário a Leticia (4 quilômetros), no lado colombiano, pois ambas cidades ficam na 

margem esquerda do Solimões. Não há cidade peruana nas proximidades. De Leticia, 

há vôos regulares para Bogotá. 

♦ Expansão potencial de fluxos: de Tabatinga há linha fluvial regular para Iquitos e daí 

para Pucallpa, as duas maiores cidades da amazônia peruana, com 350 mil e 400 mil 

habitantes respectivamente. Tabatinga também é passagem obrigatória de toda carga 

proveniente da amazônia meridional colombiana com destino ao resto do país. O único 
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acesso rodoviário da região fica em Puerto Asis, à beira do Rio Putumayo, afluente do 

Içá, que por sua vez deságua no Solimões. 

Três possibilidades de acesso ao Pacífico que estão sendo estudadas também 

partem de Tabatinga, via Solimões: a) adentrando em território peruano, a rota segue o 

Rio Napo até a cidade equatoriana de Coca (Puerto Francisco de Orellana), com acesso 

rodoviário a Quito e ao Porto de Esmeraldas; b) dos portos peruanos de Sarameriza (Rio 

Marañón) e de Yurimaguas (Rio Hualluga), alcança-se por via rodoviária precária Corral 

Quemado, até chegar ao Porto de Paita. 

5) ASSIS BRASIL (AC): 

♦ Passo fronteiriço: a recém-pavimentada BR 317 liga a cidade a Rio Branco (402 

quilômetros). Há dois meses, o governo brasileiro inaugurou uma ponte sobre o Rio 

Acre, possibilitando o tráfego com a cidade peruana de Iñapari. 

♦ Expansão potencial de fluxos: o governo peruano pretende incrementar o trecho entre 

Iñapari e Puerto Maldonado, na amazônia peruana oriental, atualmente intransitável 

durante boa parte do ano. De Puerto Maldonado, já há conexão rodoviária com Juliaca, 

no altiplano, e daí para os portos de Ilo, San Juan e Matarani, no Peru, e de Arica, no 

Chile. Em 5 de novembro último, houve um acerto financeiro entre os dois governos para 

concretizar a obra, cuja licitação internacional está programada para o início de 2005. A 

estrada, com 1.007 quilômetros de extensão, terá um custo total de US$ 700 milhões, 

dos quais US$ 283 milhões serão financiados pela CAF8. 

6) BRASILÉIA (AC): 

♦ Passo fronteiriço: a recém-pavimentada BR 317 liga a cidade a Rio Branco (292 

quilômetros). Há dois meses, o governo brasileiro inaugurou uma ponte sobre o Rio 

Acre, possibilitando o tráfego com a cidade boliviana de Cobija. 

♦ Expansão potencial de fluxos: o trajeto até La Paz está em péssimas condições de 

trafegabilidade, tanto no trecho amazônico quanto na subida dos Andes (yungas). Da 

capital, as conexões com os portos chilenos de Arica e Iquique estão em boas condições 

e são utilizadas freqüentemente. 

7) GUAJARÁ-MIRIM (RO): 

♦ Passo fronteiriço: acessível pela BR 425, dista 330 quilômetros de Porto Velho. A 

travessia sobre o Rio Mamoré, para Guyaramerín, é feita por balsa. 
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♦ Expansão potencial de fluxos: no lado boliviano, a estrada até Riberalta está em boas 

condições. A partir desse ponto, a conexão com La Paz encontra-se em péssimo estado 

de conservação. 

________ 

8Dados publicados na edição de 11/11/2004 do jornal O Estado de S. Paulo (Economia, 

p.B2). 

8) FORTUNA (MT): 

♦ Passo fronteiriço: o governo brasileiro implantou recentemente os 86 quilômetros da BR 

070 que ligam Cáceres à cidade boliviana de San Matías, que fica num ponto da 

fronteira chamado de Fortuna. 

♦ Expansão potencial de fluxos: é uma rota alternativa para o oriente boliviano e para o 

altiplano (via San Ignacio de Velasco). 

9) CORUMBÁ (MS): 

♦ Passo fronteiriço: De Corumbá a Puerto Quijaro, onde se localiza o tramo final da linha 

férrea que segue até Santa Cruz de la Sierra, são 10 quilômetros. Do lado brasileiro, 

Corumbá, a 435 quilômetros de Campo Grande pela BR 262, é ponta final da Novoeste, 

antiga Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (Bauru – Corumbá) – atualmente 

administrada pela Brasil Ferrovias. Além disso, é o principal porto brasileiro da Hidrovia 

do Paraguai. 

♦ Expansão potencial de fluxos: a conexão rodoviária com Santa Cruz é péssima, 

compensada pelo ramal ferroviário (carga e passageiro), principal meio de transporte de 

todo o oriente boliviano. Pela hidrovia, permite acesso ao Rio da Prata até o porto de 

Nueva Palmira (ROU), cruzando Concepción (PY), Assunção, Corrientes (RA), Parana 

(RA) e Rosario (RA). 

10) PORTO MURTINHO (MS): 

♦ Passo fronteiriço: o acesso ao Paraguai só é possível por via fluvial, pela Hidrovia do 

Paraguai. A BR 267, que liga Porto Murtinho ao resto do Estado, está pavimentada. 

♦ Expansão potencial de fluxos: entre a foz do Rio Apa e Assunção está Concepción, 

importante porto e entroncamento rodoviário do norte do Paraguai. 

11) PONTA PORÃ (MS): 
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♦ Passo fronteiriço: a Avenida Internacional separa Ponta Porã de Pedro Juan Caballero, 

sem qualquer tipo de formalidade aduaneira. 

♦ Expansão potencial de fluxos: Pedro Juan Caballero é opção de acesso do Centro-

Oeste e do Norte do País à capital paraguaia, argentina e chilena, em boas condições 

de tráfego, via Coronel Oviedo. 

12) MUNDO NOVO (MS) E GUAÍRA (PR): 

♦ Passo fronteiriço: inaugurada há 2 anos, a ponte sobre o Rio Paraná está alterando a 

logística de acesso à cidade paraguaia de Salto del Guayra, situada na margem direita 

do curso fluvial. A balsa que a conectava com Guaíra praticamente deixou de operar, 

pois a nova ponte liga Guaíra a Mundo Novo, em território brasileiro e vizinha de Salto 

del Guayra (fronteira seca). 

♦ Expansão potencial de fluxos: por via rodoviária, as saídas de Guayra em direção a 

Ciudad del Este (ao sul) e à Ruta 2 (a oeste) são precárias. 

13)  FOZ DO IGUAÇU (PR): 

♦ Passo fronteiriço: a Ponte da Amizade, sobre o Rio Paraná, permite o tráfego direto com 

Ciudad del Este e com o lado paraguaio da binacional UHE de Itaipu. A Ponte Tancredo 

Neves, sobre o Rio Iguaçu, liga o lado brasileiro à argentina Puerto Iguazu. Foz é 

acessível a partir da BR 277. 

♦ Expansão potencial de fluxos: é o principal caminho para Assunção, a cerca de 450 

quilômetros pela Ruta 2, a de maior fluxo do país. Essa rota proporciona acesso a todas 

as partes do Paraguai, inclusive para a remota região do Chaco. Para Buenos Aires, 

corta a Província de Missiones. 

14)  DIONÍSIO CERQUEIRA (SC): 

♦ Passo fronteiriço: pela BR 163, é possível cruzar a fronteira em direção à cidade 

argentina de Bernardo de Irigoyen. 

♦ Expansão potencial de fluxos: trajeto alternativo para Assunção (via Posadas e 

Encarnación), Buenos Aires e Santiago (via Resistencia), todos em boas condições de 

tráfego. 

15)  SÃO BORJA (RS): 

♦ Passo fronteiriço: inaugurada há três anos, a ponte sobre o Rio Uruguai incrementou a 

ligação com a argentina Santo Tomé. 
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♦ Expansão potencial de fluxos: nova rota para Assunção (via Posadas e Encarnación). 

16) URUGUAIANA (RS): 

♦ Passo fronteiriço: Uruguaiana e Paso de los Libres estão separadas por uma ponte, 

acessível pelas BR’s 290 e 472 e pelas Rutas 14 e 128. 

♦ Expansão potencial de fluxos: Ponto de passagem que permite acesso eficiente a 

praticamente todo o território argentino e a Santiago, de onde é possível se conectar à 

Via Pan-Americana. 

17) SANTANA DO LIVRAMENTO (RS): 

♦ Passo fronteiriço: uma avenida separa Rivera de Santana do Livramento. 

♦ Expansão potencial de fluxos: de Rivera, são 500 quilômetros até Montevidéu pela Ruta 

5, em boas condições, cortando o Uruguai de norte a sul. 

18) ACEGUÁ (RS) E 19) JAGUARÃO (RS): 

♦ Passo fronteiriço: uma ponte sobre o Rio Jaguarão separa a cidade de mesmo nome, 

ponto inicial da BR 116, da uruguaia Rio Branco. De Aceguá, ponto inicial da BR 153, o 

acesso ao país vizinho se dá por Isidoro Nobia. 

♦ Expansão potencial de fluxos: ambos os passos permitem acesso a Montevidéu (via 

Treinta y Tres) e ao oeste do Uruguai (via Melo e Tacuarembó). 

20) CHUÍ (RS): 

♦ Passo fronteiriço: pela BR 471 é possível cruzar a fronteira em direção a Chuy. 

♦ Expansão potencial de fluxos: é a rota mais curta de Porto Alegre em direção a 

Montevidéu (870 quilômetros), pela Ruta 9. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Podemos dizer que de fato está se configurando uma rede articuladora de fluxos sul-

americanos no território brasileiro? Diante dos investimentos concretizados e planejados 

para a iminente integração viária do sub-continente e do recente incremento dos fluxos 

materiais entre o Brasil e seus vizinhos, acreditamos que sim. Além disso, a rede proposta 

neste trabalho – na verdade, o conjunto dos quatro sistemas de movimento analisados – é 

capaz de conectar qualquer ponto do território nacional a todos os passos fronteiriços 

instituídos e controlados pelo Estado. Cabe, então, perguntarmos para quem essa rede está 

disponível e de que maneira a fluidez influenciará no arranjo territorial. 
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Antes de tal discussão, entretanto, sistematizaremos a configuração da rede. Seus 

pontos são os portos fluviais, os entroncamentos rodoviários (que geralmente situam-se nas 

adjacências de áreas urbanas) e os passos fronteiriços que potencialmente permitem 

ligações terrestres (fluviais e/ou rodoviárias) estratégicas com as nações vizinhas. Desse 

modo, esse rede articuladora caracteriza-se por proporcionar três acessos logísticos 

importantes: a) saída para o Caribe, via Venezuela; b) a tão almejada saída para o Pacífico, 

configurando os chamados corredores bioceânicos e c) interligação com o Cone Sul. 

Os promotores do agronegócio estão de olho nessas perspectivas viárias, que 

poderiam diminuir os custos de frete aos mercados asiáticos. Assim, a fluidez da fronteira 

agrícola que está sendo “aberta” no leste do Paraguai e no oriente boliviano está 

estritamente conectada à rede. Segundo Jurandir Paccini Neto, diretor de vendas da Bayer 

Cropscience, quase 200 mil km2, numa faixa entre Pedro Juan Caballero e Encarnación, 

estão sendo utilizados para o cultivo de soja, algodão e milho em larga escala, nos moldes 

dos grandes produtores do cerrado brasileiro. “Todos os insumos e a assistência 

agronômica vêm do Brasil e o escoamento dessa produção se dá pelo Paraná”, esclareceu 

Neto. Na Bolívia, a mesma dinâmica verifica-se na porção entre Santa Cruz de la Sierra, 

situada ao pé dos Andes, e a fronteira brasileira com o Mato Grosso do Sul. Em outras 

palavras, são áreas de mera prolongação dos fronts agrícolas do Centro-Oeste, polarizando-

as para Campo Grande e Cuiabá. 

 Quanto ao uso do território sob a perspectiva da integração viária, estudos 

veiculados pela IIRSA denotam explicitamente a intenção desses empreendimentos. A 

configuração de redes, eixos e corredores visa aumentar os fluxos sul-americanos, cuja 

normatização e planejamento deixariam de ser elaborados apenas pela gestão direta do 

Estado. A integração viária, então, seria baseada em “demandas reais e potencialmente 

sustentáveis” (demand driven), em detrimento das demandas induzidas (supply driven). 

Ora, é o mercado orientando toda a vida social. Qual seria o benefício de uma fluidez 

efetiva para comunidades isoladas da Amazônia, por exemplo? E para as comunidades 

indígenas? E para o homem pantaneiro? Boa parte desses agentes sociais vive sob um 

regime econômico de pequena escala, muitas vezes operacionalizado por sistemas de 

cooperativas. Seriam eles os usuários dessa rede? 

Além disso, há interesse do governo em entregar à iniciativa privada a concessão de 

fixos potencialmente rentáveis. A duplicação do chamado “Corredor do Mercosul” – integra 

as BR’s 381 (Belo Horizonte – São Paulo), 116 (São Paulo – Curitiba), 376 (Curitiba – 

Joinville) e 101 (Joinville – Osório) – está sendo paga pela União para exploração futura de 

uma empresa particular escolhida por licitação pública, cujo processo parcial já está em 

andamento. 
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Analisando a especificidade do espaço nos países subdesenvolvidos, Milton Santos 

(1978) identificou uma série de variáveis que o definem (espaço derivado, aberto, seletivo, 

incompletamente organizado, descontínuo, instável, não integrado e diferenciado). E, de 

fato, a integração viária do Brasil com os seus vizinhos corre o risco de intensificá-las. Mas 

não haveria a possibilidade de ocorrer o contrário, ou seja, de direcionar uma integração 

visando o fortalecimento do mercado interno e uma articulação que realmente pudesse 

contribuir para a diminuição dos desequilíbrios regionais em todo o sub-continente? 

É difícil acreditar na segunda hipótese em tempos de globalização, na qual imensas 

áreas nacionais transformam-se em áreas da economia internacional (Santos, 1996), nas 

quais toda a ação de empresas transnacionais volta-se à busca de uma mais-valia global. 

“(...) não existe um espaço global, mas, apenas, espaços da globalização, espaços da 

hegemonia, áreas prenhes de ciência, tecnologia e informação unificadas por intermédio de 

redes que operam na escala planetária” (Santos e Arroyo, 1997:58). 

Dessa forma, o espaço dos países sul-americanos continua aberto, apto a atender às 

novas demandas e a transformar radicalmente o valor da terra. O que está acontecendo no 

Centro-Oeste brasileiro, já atingindo as bordas setentrionais da Amazônia, e adentrando 

pelo território paraguaio e boliviano, atesta tal fato. O espaço mantém-se seletivo, pois a 

modernização de certas áreas não contribui para uma melhora geral dos países no que diz 

respeito à distribuição de renda. Pelo contrário, tem acentuado as diferenças regionais. O 

espaço incompletamente organizado tende a se perpetuar, pois as vias de comunicação 

servirão basicamente para operações de logísticas empresarias, otimizando custos de 

produção. O ribeirinho, o caboclo e o habitante da cidade continuarão a pagar caro pelos 

bens, apesar da fluidez ter tido ganhos de qualidade. 

Empresas japonesas e norte-americanas têm intensificado suas atividades no pólo 

industrial de Manaus. Gigantes do agronegócio estão intensificando suas relações no 

Paraguai e na Bolívia. Gasodutos estão rasgando o Pantanal e barcaças carregadas de soja 

descem o Madeira. Estamos falando num espaço fracionado, cujas polarizações chocam-se 

com a realidade local e imprimem novas marcas ao território, “ocasionando escalas diversas 

de organização do espaço” (Santos, 1978). 

O poder de comando, inclusive, continuará concentrado em São Paulo, Buenos 

Aires, Assunção, Caracas, Lima, Montevidéu, que se reportam diretamente ao exterior. É 

um paradoxo, pois se fala em integração nacional ao mesmo tempo em que o espaço se 

mantém não-integrado, apesar da construção de vias de circulação com tal caráter. A 

especialização produtiva de imensas áreas voltadas para o mercado mundial – e tal fato 

abrange desde a política de investimentos de uma empresa até a cotação de uma 

commodity na Bolsa de Chicago, por exemplo – corrobora essa visão. 
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Por outro lado, indícios políticos recentes dão conta de que existe uma certa 

resistência à formação e institucionalização da Área de Livre Comércio das Américas (Alca), 

desejo expresso do governo norte-americano diante do atual contexto econômico mundial. E 

uma integração viária sul-americana não poderia ser viável e estratégica para a 

consolidação da Comunidade Sul-Americana de Nações? 

Esse novo bloco regional, caso seja constituído e habilmente conduzido, não poderia 

ser o primeiro passo para a América do Sul – e, quiçá, futuramente toda a América Latina – 

deixar de ser apenas um espaço derivado, fortalecendo-se econômica e diplomaticamente 

para ela mesma cuidar de seus próprios interesses? 

O contexto histórico atual, no qual a superpotência hegemônica e a União Européia 

(UE) dedicam ampla atenção vigilante (e “preventiva”, no caso da Guerra do Iraque) ao 

Oriente Médio, é conveniente para que haja o aprofundamento das relações diplomáticas, 

num primeiro momento, entre todos os países sul-americanos. Nessa perspectiva, 

acreditamos que a integração viária do Brasil com os seus vizinhos (e entre eles) será bem-

vinda, buscando superar um passado de contenções políticas para construir um destino 

comum de desenvolvimento coletivo e articulado, e não apenas em privilégio de poucos. 
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