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INTRODUÇÃO 

 A localização geográfica privilegiada de Mato Grosso, no centro Geodésico da 

América do Sul, seu vasto território de 903.357 km² (IBGE 2000), com imensas áreas 

contínuas para produção de alimentos, grande potencial em recursos naturais, ponto 

intermediário entre as duas costas marítimas do Atlântico e do Pacífico, detentor de fronteira 

geográfica com outro País e de limites interestaduais, são atributos que inserem o Estado de 

forma positiva no rol das vantagens comparativas diante dos demais Estados brasileiros no 

contexto do comércio exterior. 

 Reflexo ou não da política externa do Brasil, que durante decênios esteve muito mais 

voltada para a Europa e para a América do Norte do que para os países vizinhos, Mato 

Grosso como Estado mediterrâneo e periférico, a exemplo de tantos outros da Federação, 

nunca havia se dado conta de que é detentor de divisas interestaduais e de fronteira 

geográfica, significando ter Estados e país vizinhos. No contexto da formação de novos 

blocos de mercados no processo de globalização, ele se desponta com mais vantagens em 

relação a outros Estados, pela facilidade de acesso a países vizinhos através dos eixos de 

integração, norte sul e leste oeste no centro oeste sul-americano e pelo potencial de 

mercado complementar existente e inexplorado. 

 Este território, considerado como Centro Oeste Sul-americano, está inserido em um 

círculo imaginário com centro em Santa Cruz de La Sierra, com 1.300 km de raio, formado 

pelo norte do Paraguai, norte da Argentina, norte do Chile, sul do Peru, pelo centro oeste e 

noroeste do Brasil e por toda a Bolívia, totalizando uma área superior a 5.000.000 km² com 

uma população estimada de 40.000.000 de habitantes. Figura 01. 

MAPA DA INTEGRAÇÃO DO CENTRO-OESTE SUL-AMERICANO. Figura 01 
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Fonte: Folheto. Território Imaginário. FIEMT. Cuiabá. 1995 Org. MELO S.C. 

 Para descrever as características físicas, geográficas, ambientais, históricas, 

culturais, econômicas, sociais, e políticas do mesmo, envolvendo seis países, utilizei a 

metodologia qualitativa ou naturalística que envolve a obtenção de dados descritivos, 

obtidos pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada. Desde a primeira 

viagem que realizei à região, em 1.992, estes contatos e as observações de campo 

ampliaram e se diversificaram ano a ano, tanto em âmbito regional quanto à temática 

abordada. 
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 Ao contrário do que se possa imaginar é imensa a esperança desses povos no 

Brasil, como futura potência mundial. A política da guerra fria, histórica e silenciosamente 

travada entre a Argentina e o Brasil, como que minou as relações deste com os demais 

paises sul-americanos, levando-nos a colocá-los em segundo plano e a nos mantermos de 

costas para eles, como sempre estivemos. 

 São inúmeras as tentativas de integração latino-americana e, estritamente sul-

americana: o Pacto de Santiago, envolvendo, Argentina, Brasil e Chile firmado nos anos 50; 

a criação da Associação Latino-Americana de Livre Comércio – ALALC e a do Pacto Andino, 

ambos na década de 1960; o Tratado de Cooperação Amazônica de 1978; a transformação 

da ALALC em ALADI – Associação Latino-americana de Integração na década de 1980 e 

finalmente, a criação do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL em 1991, definido pelo 

Tratado de Assunção, marco histórico nas relações internacionais do Brasil no processo de 

Integração Regional. Sem se ater às peculiaridades regionais e à disponibilidade de infra-

estrutura de transportes, de energia e de comunicações, todas estas iniciativas tiveram e 

têm no incremento do comércio regional o fator gerador e propulsor dos demais segmentos 

que compõe o processo de integração, como o social, o cultural e o político. Segundo 

PEREIRA Lia Vals in MERCOSUL Avanços e Desafios da Integração pg 236, “os acordos 

regionais bilaterais e multilaterais deste período eram entendidos como veículos de 

promoção do desenvolvimento dos países, mediante políticas comuns de incentivos 

setoriais.” 

 Nos dias de hoje, quando a tecnologia de comunicação disponível, possibilita as 

pessoas de se comunicarem em tempo real de qualquer parte do mundo, através de som e 

imagem; quando as relações entre as distâncias físicas versus os custos de transporte de 

produtos dão lugar às distâncias econômicas; Mato Grosso poderá se constituir no grande 

entroncamento sul-americano, pela sua posição geográfica estratégica, como já apontada. 

Essa perspectiva torna-se mais factível ainda, como se verá adiante, quando se detalhar os 

eixos de integração física desta grande região e descrever o potencial de troca de produtos 

regionais existentes e complementares, isto é, trocar diferentes alimentos entre si, bem 

como, trocar alimentos por insumos industriais utilizados para produzi-los. 

METODOLOGIA 

 Desde 1992, as seguidas e inúmeras viagens de avião e por terra que realizei, 

inicialmente à Bolívia, posteriormente ao norte do Chile, ao sul do Peru, ao norte da 

Argentina e ao Paraguai revelaram um imenso potencial de intercâmbio comercial entre 

Mato Grosso e esta grande região. Ao longo das viagens por terra mantive contato direto 

com diferentes ambientes naturais na região andina, desde Sucre na Bolívia a Puno no 

Peru, ou cruzando os Andes até Arica, ao norte do Chile, na costa do Pacífico, observando 
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as geleiras, as salinas de Uyuni no Altiplano Andino e o deserto de Atacama, na costa do 

Pacífico, que se estende desde 500 km a sul de Antofagasta, no Chile até o Equador. Visitei 

os principais portos da costa do pacífico, desde a cidade de Antofagasta, no Chile à 

Matarani no sul do Peru. Realizei visitas a sindicatos e a empresas de transporte rodoviário, 

ferroviário, fluvial, marítimo e aéreo, que operam nesta região, bem como aos órgãos de 

governo vinculados ao transporte e ao comércio internacional. Visitei também os portos mais 

importantes da hidrovia Paraguai/Paraná, desde a cidade de Cáceres, em Mato Grosso à 

Nueva Palmira no Uruguai. Visitei ainda, entidades privadas representativas do setor 

empresarial e instituições de ensino superior, públicas e privadas, sempre captando os 

diferentes pontos de vista de entrevistados e conhecendo publicações específicas 

produzidas. Há que se registrar também a viagem realizada de ônibus, de Cuiabá à Lima, no 

Peru, em abril de 1999, utilizando-se dos conhecimentos até então adquiridos, da logística 

de transportes na região. Todas estas atividades, conduziram-me a um processo indutivo de 

pesquisa e de produção de artigos para jornais abordando diferentes assuntos de alguma 

forma vinculados aos fatos vivenciados. 

 Para contextualizar e organizar este universo de informações assim obtidas, busquei 

identificar nas diferentes metodologias de pesquisa, aquela cujas características básicas se 

identificavam com o escopo deste estudo. 

 Segundo LÜDKLE, M; ANDRÉ, M (1.986 pg. 13) apud Bogdan e Biklen (1.982), “a 

pesquisa qualitativa ou naturalística envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no 

contato direto do pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o processo do que o 

produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes”. 

 Como se pode observar, os conceitos básicos da metodologia da pesquisa 

qualitativa se enquadram nos pressupostos deste estudo, que permitirá descrever e difundir 

as características físicas, geográficas, históricas, culturais, sociais, econômicas e políticas 

desta região central da América do Sul. 

 A abordagem qualitativa da pesquisa, segundo ANDRE, M (1995) tem origem no 

século XIX, quando os cientistas sociais indagavam se os métodos adotados para as 

pesquisas nas ciências naturais, com fundamento na perspectiva positivista do 

conhecimento poderiam servir para investigar fenômenos sociais e humanos. Por outro lado, 

os precursores da pesquisa qualitativa Diltheley e Weber argumentam que os fenômenos 

humanos são complexos e dinâmicos e que o interesse está no fato particular e não na sua 

explicação causal. Além disso, o contexto é fundamental para a compreensão do fato e a 

interpretação dos significados. 

 Esta pesquisa deverá ser conduzida, tanto sob o ponto de vista do entendimento das 

diferentes visões de mundo, seja do positivismo, que enfatiza a expansão e o funcionamento 
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do capitalismo, como uma ordem natural das coisas, sem apontar necessariamente, as suas 

contradições: desemprego, conflitos agrários, degradação ambiental e cultural e 

desigualdade social geradas pelo mesmo, sejam a do materialismo histórico que permite 

uma análise crítica sob o ponto de vista das outras classes envolvidas no processo de 

ocupação do território. Nosso desafio ao utilizarmos estas concepções é o de encontrar nas 

mesmas as suas contribuições para a realização deste trabalho. A importância de se adotar 

esta visão dialética está na amplitude do conhecimento e da crítica, na busca da verdade e 

da totalidade. 

 Para Bourdieu, as chances de contribuir na produção da verdade dependem do 

interesse que se tem em saber e fazer saber a verdade e a capacidade que se tem de 

produzi-la, ou seja, o cientista social está mais preparado para descobrir o oculto, quanto 

mais armado cientificamente estiver, quando ele melhor utiliza os conceitos, os métodos e 

as técnicas acumuladas. 

FRONTEIRAS DO BRASIL 

 O Brasil foi descoberto pelos portugueses em 22 de abril de 1500. Sua superfície 

atual é de 8.547.403 km² e sua população em 2000 eram de 169.799.170 habitantes. A 

população estimada em 31/10/04 de 2004 era de 182.291.666 habitantes. (IBGE) 

 É o maior País da América Latina, o quinto maior do mundo, depois da Federação 

Russa, Canadá, China e Estados Unidos e cobre 47,3% da América do Sul. (MRE) 

 Inúmeros grupos étnicos foram encontrados pelos descobridores portugueses que 

juntos aos negros que traziam da África em navios negreiros, se constituíram nos três 

principais povos formadores de nossa etnia. Ao lado de grupos de imigrantes 

portugueses, espanhóis, italianos, judeus, alemães, árabes e japoneses deram origem ao 

povoamento do Brasil. 

 A colonização desta extensa área foi feita no regime de Capitanias Hereditárias 

criadas por D. João VI, em 1532 e concedidas às pessoas físicas. As primeiras capitanias 

foram concedidas a Duarte Coelho, no atual Estado de Pernambuco e a Martim Afonso 

de Souza que fundou a cidade de São Vicente, no atual Estado de São Paulo. À época, 

os domínios desta Capitania se estendiam para o interior até a linha de direção norte sul, 

divisora da América espanhola e portuguesa, estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas, 

de 1494. 

 A expansão do domínio português para oeste, além da linha de Tordesilhas se deu 

com a descoberta dos depósitos de ouro e diamantes, embora houvesse muito temor da 

presença dos índios que habitavam o interior, da falta de alimentos e da incerteza de se 

tratar de terras espanholas ou portuguesas. (SIQUEIRA Elisabeth Madureira pg. 25) A 

 9121



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

descoberta dos primeiros depósitos de ouro e diamantes no atual Estado Minas Gerais 

no final do século XVII, principalmente os de ouro, em Ouro Preto, seguidas das ricas 

minas de ouro mais a oeste, descobertas pelos bandeirantes paulistas, Pascoal Moreira 

Cabral, Miguel Sutil e outros, fundadores do Arraial do Cuiabá, datado de 8 de abril de 

1719, consolidaram a ocupação portuguesa nas terras situadas desde o litoral até 

aquelas que viriam a ser Mato Grosso. 

 As noticias das ricas e distantes minas de Cuiabá ecoaram na Capitania, no povoado 

sede, denominado de São Paulo, cujo Governador mudou para o Arraial do Cuiabá em 

1726, onde permaneceu por dois anos, para exercer maior controle sobre a produção do 

ouro, em nome da Coroa Portuguesa. Antes de partir de retorno à Capitania de São 

Paulo este Governador iniciou a doação de terras para aqueles colonos já estabelecidos, 

criadores de gado e plantadores de lavouras, que as solicitasse por ofício ao 

representante da Coroa. A carta definitiva desta propriedade denominada de Sesmaria 

era expedida pelo Rei. 

 A partir de Cuiabá outras minas de ouro foram descobertas no Alto Rio Paraguai ao 

norte e no vale do Rio Guaporé a oeste, consolidando o avanço da frente de expansão do 

domínio português, além da linha de Tordesilhas, até o Rio Guaporé, próximo à atual 

Santa Cruz de la Sierra, então Capital de Chiquitos, no Vice-Reino do Peru. 

 Devido à distância destas minas ao povoado de São Paulo e a necessidade de 

assegurar a posse destas novas terras conquistadas, a Coroa Portuguesa resolveu criar 

a Capitania de Mato Grosso, pela Carta Régia de 9 de março de 1748. Para governá-la 

foi designado o nobre lusitano D. Antonio Rolim de Moura, que entre outras 

recomendações da Coroa, deveria: construir a capital da nova província no vale do 

Guaporé; fundar uma aldeia jesuítica para os índios; agir com diplomacia e evitar 

confronto direto com os espanhóis; fornecer informações precisas sobre as 

potencialidades da nova capitania; proibir a extração e comercialização de diamantes e 

informar sobre a viabilidade de comunicação fluvial com a Capitania do Grão-Pará. 

(SIQUEIRA, pg 41) 

 Com o avanço português além da linha de Tordesilhas e a consolidação da conquista 

destes novos espaços com a descoberta de minas de ouro, de diamantes e outras pedras 

preciosas; com a instalação de novas Vilas e missões jesuíticas, os reis de Portugal e da 

Espanha, depois de 256 anos de vigência do Tratado de Tordesilhas assinaram em 1750 

o Tratado de Madri, o qual tinha como princípio básico o “uti possidetis”, ou seja, “como 

possuis, continuais possuindo”, reconhecendo, portanto a propriedade do território, quem 

dele, àquela data, já estivesse ocupando. 
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 Foi pensando em defender o território ocupado e cumprindo a determinação da 

Coroa Portuguesa, que o Governador da Capitania de Mato Grosso fundou no vale do 

Guaporé em 1752, a Vila Bela da Santíssima Trindade, a primeira capital mato-

grossense, em detrimento do Arraial do Cuiabá, instalado há mais tempo. Outro fator que 

pesou nesta escolha foi a maior facilidade de acesso à Vila Bela, a partir de Belém, pelos 

Rios Amazonas, Madeira e Guaporé. Este trajeto, feito pela Companhia de Comércio do 

Grão-Pará e Maranhão, além de ligar Portugal e a Europa à Colônia, criando uma nova 

rota de comércio, de escravos, alimentos, roupas, ouro, etc. mantinha a guarda das terras 

conquistadas no extremo oeste, na nova fronteira com o domínio espanhol, estabelecida 

pelo princípio básico do Tratado de Madri. 

 A segurança militar da fronteira foi estabelecida com a construção do Forte Coimbra 

em local estratégico às margens do Rio Paraguai no sul e do Forte Príncipe da Beira à 

margem direita do Rio Guaporé, a norte de Vila Bela da Santíssima Trindade. O 

construtor destes fortes foi o português, militar de carreira, Capitão-General Luis de 

Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Pensando em estabelecer uma conexão entre 

as únicas povoações existentes à época, Vila Bela e a Vila de Cuiabá, este Capitão, 

agora Governador da Capitania, fundou uma Vila a meio caminho, às margens do Rio 

Paraguai e a povoou com casais de índios Chiquitos, da Missão Jesuítica de Chiquitos, 

provenientes de território espanhol. Ela foi instalada oficialmente a 6 de outubro de 1778, 

com o nome de Vila Maria, em homenagem à D. Maria, Rainha de Portugal, atual cidade 

de Cáceres, na fronteira com a Bolívia. (SIQUEIRA, pg 53) 

 Desde então as fronteiras do Brasil com os países vizinhos só viriam a se alterar em 

1903, com a aquisição de 338.000 km² de território boliviano, incorporados ao Brasil, 

atual Estado Acre, ratificado pelo Tratado de Petrópolis.  A extensão de suas 

fronteiras é de 23.102 km (www.ibge.gov.br acesso em 31/10/04) dos quais 7.367 km 

com o Oceano Atlântico e 15.735 km com os países vizinhos. Limita-se ao norte com a 

Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela e Colômbia; ao sul com Argentina e 

Uruguai e a oeste com Paraguai, Bolívia e Peru. Dos países Sul-americanos, o Chile e o 

Equador não fazem fronteira com ele. Seu ponto mais ocidental é a nascente do Rio Moa, 

no Estado do Acre, na fronteira com o Peru. Quadro 01. 

FRONTEIRAS DO BRASIL.Quadro 01 

PAÍSES KM FRONTEIRAS COM ESTADOS DO BRASIL 

Guiana 1.298 Roraima e Pará 

Suriname 593 Pará 
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Guiana 

Francesa 

655 Amapá 

Venezuela 1.819 Roraima e Amazonas 

Colômbia 1.644 Amazonas 

Peru 2.995 Amazonas e Acre 

Bolívia 3.126 Acre, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso 
do Sul. 

Argentina 1.263 Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

Paraguai 1.339 Mato Grosso do Sul e Paraná 

Uruguai 1.003 Rio Grande do Sul 

Oceano 

Atlântico 

7.367 Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São 

Paulo, 

Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, 

Alagoas, 

Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, 

Ceará, Piauí, 

Maranhão, Pará e Amapá. 

Países Vizinhos 15.735  

TOTAL 23.102  

Fonte: IBGE 2000. www.ibge.gov.br 31/10 /04 

 O Brasil é dividido em cinco Regiões Geográficas, 26 Estados, 5.560 Municípios e 

um Distrito Federal. (IBGE 2001). Quadro 02. A área inserida no círculo imaginário já 

descrito envolve os Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, parte 

do Estado de Goiás, todos na região centro oeste e os Estados do Acre e de Rondônia, 

situados na região norte do Brasil. 

  REGIÕES GEOGRÁFICAS DO BRASIL. Quadro 02 

Regiões Estado  Municípios 

Norte 7 449 

 9124 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Nordeste 9 1.792 

Sudeste 4 1.668 

Sul 3 1.188 

C. Oeste 3 463 

Total 26 5.560 

 Fonte: IBGE – 2001. www.ibge.gov.be 31/10/04 

 Região Norte 

 Ela está inserida na Amazônia que por sua vez ocupa quase a totalidade da parte 

setentrional da América do Sul, abrangendo a Guiana, o Suriname, a Guiana Francesa, o 

leste e o sul da Venezuela, o sudoeste e o sul da Colômbia, o leste do Equador e o do 

Peru e o norte da Bolívia. Na Colômbia, Equador e Peru ela ocupa as fraldas orientais 

dos Andes. No Brasil a Região Norte está integralmente situada na Amazônia Equatorial 

brasileira, na qual predomina a floresta amazônica. Suas características fundamentais 

são: vasta bacia hidrográfica, densa cobertura vegetal, importantes províncias minerais, 

se igualando ou superando as maiores do mundo e baixa densidade demográfica. 

 Sete Estados do Brasil pertencem a esta região, quais sejam: Acre, Amapá, 

Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Apenas os Estados do Acre, fronteira 

com a Bolívia e o Peru e Rondônia, fronteira com a Bolívia, que estão inseridos na área 

de estudos. 

 Amazônia Legal é um conceito político e administrativo criado no Brasil pela Lei nº 

5.173 de 27/10/66, que incorpora uma área muito superior à floresta amazônica. Parte do 

cerrado brasileiro está inserida nesta região administrativa. Ela abrange nove Estados e 

corresponde a uma área da ordem de 5 milhões de km². 

 Na Amazônia Equatorial as lavouras e a pecuária são inexpressivas ou mesmo 

marginais, por não serem economicamente viáveis. (Nota Oficial do Ministério da 

Agricultura de 25/05/04). Conforme a Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB, 

na Amazônia Equatorial foram plantados na safra 2003/2004, 645,5 mil hectares com 

algodão, arroz, milho e soja, o que representa 0,13% da Amazônia Legal, cuja área é de 

500 milhões de hectares. A área plantada com estas culturas em toda a Amazônia Legal 

na safra 2003/2004 totaliza 9,0 milhões de hectares, ou seja, 1,8% da área total. 

Especificamente de soja, na Amazônia Equatorial, a área total plantada é de 34,5 mil 

hectares, ou 0,16% da área total brasileira plantada com soja, que é de 21.119,9 mil 

hectares. 
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 Região Centro Oeste 

 Esta região está situada no planalto central brasileiro formada pelos Estados de Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, capital Brasília. Quadro 03. Será 

dada ênfase na descrição do Estado de Mato Grosso que se insere na área de interesse 

do estudo e objeto desta pesquisa. 

ESTADOS INSERIDOS NO CENTRO OESTE SUL-AMERICANO. Quadro 03 

Estado Habit. Área km² H./km² Capital H Capital * % Capital Munic. 

MT 2.504.353 903.357 2,77 Cuiabá 483.346 19,30 139

MS 2.078.001 357.124 5,81 C. Grande 663.621 31,93 77

RO 1.379.787 237.576 5,80 Porto Velho 334.661 24,25 52

AC 557.526 152.581 3,65 Rio Branco 253.059 45,38 22

GO 5.003.228 340.086 14,71 Goiânia 1.146.106 22,90 246

DF 2.189.789 5.801 374,41 Brasília 2.189.789 100 1

Total 13.712.684 1.996.525 6,86  5.070.582 37,00 537

Fonte: IBGE – Censo de 2000. Org. MELO S.C. * População Estimada da Capital em 2.003 - 

IBGE 

 Estado de Mato Grosso 

 Está situado no extremo oeste do Brasil é o terceiro maior estado brasileiro em área, 

ocupando 10,55% de seu território, com 903.357 km² e uma população de 2.504.353 

habitantes, no ano de 2.000, distribuídos em 139 municípios. Ele engloba três grandes 

domínios biogeográficos: o cerrado, representando 40,80% de sua área, a floresta 

amazônica com 52,16% e o pantanal com 7,04%. Em Cuiabá, sua Capital está situado o 

Centro Geodésico da América do Sul. 

 Embora distante dos grandes centros industriais e de decisão política do País, desde 

o Brasil Colônia, Mato Grosso sempre representou importância estratégica para o País: 

como já descrito, na ampliação e manutenção dos domínios portugueses a partir das 

Bandeiras paulistas; pela sua posição geográfica privilegiada, situado no centro do 

continente sul-americano; ponto intermediário entre as duas costas marítimas do 

Atlântico e do Pacífico, com cerca de 2000 km de cada uma e divisor das águas que 

correm para o sul, para a bacia do Prata das que correm para o norte, para a bacia 

Amazônica. 

 9126 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

 Infra-estrutura 

 É dotado de importante infra-estrutura de transportes, energia e comunicação. Nos 

transportes terrestres conta com moderna ferrovia FERRONORTE que chega ao porto de 

Santos, São Paulo. O transporte fluvial é feito na hidrovia Paraguai-Paraná a partir do 

porto de Cáceres até os portos de Assunção e Villeta no Paraguai; ao porto de Nueva 

Palmira no Uruguai e aos portos de Formosa, Barranqueras, Santa Fé, Rosário e Buenos 

Aires na Argentina. Utiliza-se também a partir de Porto Velho, Rondônia, da hidrovia 

Madeira-Solimões até o porto de Iquitos no Peru e da Madeira-Amazonas até o porto de 

Itacoatiara no Estado do Amazonas. As estradas federais são asfaltadas: a BR-070 de 

direção leste-oeste, que se inicia em Brasília e termina na fronteira com a Bolívia, no eixo 

Cuiabá - Santa Cruz de La Sierra - Arica; a BR-364 de direção sudeste-noroeste 

cruzando o Estado desde a cidade de Alto Araguaia na divisa com o Estado de Goiás até 

a divisa com o Estado de Rondônia e a BR-163 de direção norte-sul, ligando o Estado de 

Mato Grosso do Sul com o Estado do Pará, cujas obras de conclusão do asfalto no 

Estado do Pará, até o porto de Santarém no Rio Tapajós deverão ser reiniciadas em 

2005. 

 O transporte aéreo internacional no Estado está limitado ao período de realização da 

EXPOAGRO – Exposição Internacional, Agropecuária, Industrial e Comercial de Mato 

Grosso, que se realiza anualmente no mês de julho em Cuiabá, há 40 anos. O moderno 

terminal de passageiros do Aeroporto Internacional Marechal Rondon, quando concluída 

sua reforma, vai contribuir fortemente para o incremento do comércio e do turismo 

internacional em Mato Grosso, principalmente no estabelecimento de rotas aéreas 

internacionais, ligando Cuiabá às principais cidades do centro oeste sul-americano, 

 No setor energético é detentor de um potencial hidráulico de 17.000 MW (SICME 

2004). É auto-suficiente em energia elétrica gerada a partir de usinas hidroelétricas e 

uma usina térmica a gás natural, importado da Bolívia, de 480 MW de potência. Para 

atender o seu parque industrial, o comércio, as zonas urbanas e rurais com energia 

elétrica geram 1.567.049 kW de potência, que corresponde a 1,82% da geração nacional, 

que é de 86.275.101,05 kW. 

 Está prevista para os próximos anos uma adição de 1.527.905 kW na capacidade de 

geração de energia elétrica no Estado, com a entrada em operação de 10 

empreendimentos ora em construção. (SICME – 2004). 

 No setor de comunicações o Estado está interligado ao sistema nacional e 

internacional, através de cabo de fibra ótica e via satélite 
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 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTADO EM 2003. Quadro 04 

SEGMENTO CONSUMO kWh PARTICIPAÇÃO % 

Residencial 1.155.321.622 31,70 

Industrial 966.370.099 26,51 

Comercial 760.489.504 20,86 

Rural 297.611.540 8,17 

Outros 465.024.827 12,76 

TOTAL 3.644.817.592 100,00 

  Fonte: REDE / CEMAT – 2004. Org. MELO S.C. 

 Agropecuária 

 Em 2002, a atividade agropecuária e outros usos representavam 30,68% da área do 

total do Estado, estando projetada para o ano de 2.015, uma ocupação com atividades 

econômicas de 40,92% de sua área, representando uma expansão de 33,37%. Por outro 

lado, em 2.002, às áreas reservadas aos índios, às reservas ecológicas e às florestas e 

cerrado representaram 69,32% da área do Estado. Na projeção referida elas 

representarão 59,08%. Quadro 05 

USO DA TERRA EM MATO GROSSO EM 2002. Quadro 05 

ATIVIDADE ÁREA * % PROJETADA  % 

Agricultura 5.187,100 5,72 18.695,820 20,62 

Pecuária 14.090,750 15,54 9.863,530 10,88 

Outros Usos 8.546,100 9,42 8.546,100 9,42 

Áreas Indígenas 23.827,890 26,28 23.827,890 26,28 

Reservas Ecológicas 1.902,900 2,10 1.902,900 2,10 

Florestas e Cerrados 37.125,960 40,94 27.844,460 30,70 

TOTAL 90.680,700 100 90.680,700 100 

Fonte: FUNAI-2002/FEMA/SICME. Org. MELO S.C. (* x 1000 há) 

 Como tradicional produtor de matérias primas alimentares, sua área plantada na 

safra 2003/2004 foi de 7.435,400 mil hectares. Ele se destaca no Brasil como maior 
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produtor de soja e de algodão, segundo maior produtor de arroz e sorgo, além de 

importante produtor de girassol, milho, cana-de-açúcar (açúcar e álcool). Quadro 06. 

 No setor da pecuária, o seu rebanho bovino, o maior do País é de 24,7 milhões de 

cabeças, em março de 2.004 (INDEA). Abate 3,1 milhões de cabeças de gado/ano, em 

27 frigoríficos, dos quais, 9 abatendo suíno também. Anualmente são industrializadas 

591,7 mil toneladas de carne bovina. Do rebanho de suínos são abatidas anualmente 

435.050 cabeças, produzindo 21,5 mil toneladas de carne em 14 unidades de abate. 

Possui ainda 690 aviários para criação de frango, abatendo 81 milhões de cabeças por 

ano em 4 frigoríficos, para produzir 14,5 mil toneladas de carne de frango. Quadro 07. 

ÁREA E PRODUÇÃO AGRÍCOLA DO ESTADO. SAFRA 2003 / 2004. Quadro 06 

CULTURA ÁREA (1.1000 há) PRODUÇÃO (1.000 t)

Soja 5.148,8 14.519,6

Algodão 399,4 1.467,8

Milho 789,5 2.806,6

Arroz 644,8 1.869,9

Sorgo 149,2 334,2

Cana de Açúcar 192,6 13.196,1

Outras 69,9 77,9

TOTAL 7.435,4 34.272,1

 Fonte: CONAB / IBGE / SICME. Org. MELO S. C. 

PRODUÇÃO ANUAL DE CARNES – 2.003. Quadro 07 

PECUÁRIA REBANHO 

Cabeças 

ABATE 

Cabeças 

FRIGORIF. 

 

PRODUÇÃO 

Ton Carne  

Aves *19.112 *81 4 *14,5 

Bovino *24.700 *3,1 27 *591,7 

Suíno *1.034 *435 14 *21,5 

Total - - 45 *627,7 

 Fonte: IBGE 2002; SIPA -DFA/MT-2003. INDEA - 2.003. * x1000 
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 Indústria 

 Outros setores importantes para a economia do Estado são o da Construção Civil 

que representa 32,95% dos estabelecimentos industriais, o madeireiro com 1.953 

unidades industriais, representando 18,37%, que produzem 4.000.000 m³/ano de madeira 

serrada e semi industrializada; o setor alimentício com 1.572 unidades. Entre estas, 

destacam-se as 13 usinas de esmagamento de soja, as 263 de beneficiamento de 

algodão, as 10 usinas de açúcar e álcool e as 235 unidades de beneficiamento de arroz, 

quadro 08 . É importante ressaltar ainda o parque industrial metalúrgico com a utilização 

de zinco e cobre, mobiliário, de extração mineral, têxtil e outras indústrias de 

transformação de pequeno porte. 

 O setor mineral se destaca na produção de diamantes, ouro, calcário para cimento e 

cal, Calcário Agrícola para corretivo de solo ácido e água mineral.  Atualmente, Mato 

Grosso situa-se entre os dois maiores Estados produtores de Calcário Agrícola no Brasil, 

tendo produzido 5.250 mil toneladas em 2003 (SINECAL - 2004). Possui também 

importante reservas de minerais de zinco e de minerais e rochas para construção civil.

  

INDUSTRIALIZAÇÃO 2003 / 2004. Quadro 08 

CULTURA BEFICIAMENTO

(1.000 T) 

EMPRESAS PRODUTO FINAL 

(1.000 T) 

Soja 10.126 13 3.750 

Algodão/Caroço

Algodão/Pluma 

902,6 

565,2 

263 1.200 

Arroz 1.300 235  

Cana de Açúcar 12.642,258 10 671.900 lt Álcool 

562,5 de Açúcar 

 Fonte: CONAB / IBGE / SICME. Org. MELO S.C. 

 A mão de obra economicamente ativa no Estado se concentra fortemente nos 

serviços, com mais de 67%, nos segmentos do comércio, da administração pública e dos 

serviços propriamente dito, quadro 09. 

 O aglomerado urbano Cuiabá / Várzea Grande de 000.000 habitantes, cidades 

gêmeas, às margens do Rio Cuiabá, representa 00 % da população do Estado. No 

distrito industrial de cada uma delas se encontram instaladas a maioria das industrias do 

 9130 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Estado. Entretanto é crescente o índice de consumo de energia elétrica no interior. No 

período 1.991 a 2001, a quantidade de energia elétrica consumida no Estado, mais do 

que dobrou, passou de 1.405,8 GWA para 3.017,5 GWA. (Desigualdade Social de MT pg 

50)., com destaque para o setor industrial em cidades do interior e na zona rural. 

Percebe-se assim que os programas de eletrificação rural estão promovendo a 

desconcentração industrial do aglomerado urbano Cuiabá/Várzea Grande, com a 

instalação de pequenas e grandes industrias, próximas às áreas de produção. 

 Com a auto-suficiência em energia elétrica, abundância de matérias-prima para 

transformação, disponibilidade de infra-estrutura de transporte mais competitiva: 

hidrovias, ferrovia e estradas asfaltadas, Mato Grosso poderá se transformar em um 

grande pólo agroindustrial exportador, do Brasil e do centro oeste sul-americano. 

OCUPAÇÃO DA MÃO DE OBRA EM MATO GROSSO. Quadro 09 

ATIVIDADE Nº EMPREGADO % 

Serviços 89.859,02 23,7 

Administração Publica 88.721,56 23,4 

Comércio 78.105,31 20,6 

Indústria de Transformação 60.664,32 16,0 

Agropecuária 45.119,08 11,9 

Construção Civil 11.374,56 3,3 

Serviços de Utilidade Pública 3.412,36 0,9 

Extrativa Mineral 758,30 0,2 

TOTAL 379.152 100 

  Fonte: Ministério do Trabalho/RAIS-2002/SICME. Org. MELO S.C. 

 Turismo 

 O potencial turístico de Mato Grosso está representado por três importantes ecos 

sistemas da América do Sul: o pantanal, que é a maior reserva de biodiversidade do 

planeta; a floresta amazônica e o cerrado. São ambientes diferentes e antagônicos 

daqueles predominantes no extremo oeste sul-americano como já descrito. Todos eles 

abrigam uma grande diversidade de animais, plantas, pássaros peixes e insetos. Este 

diferencial e antagonismos existentes é que enriquecem a complementariedade e a oferta 

de oportunidades para o aproveitamento econômico sustentado destes recursos. 
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 Comércio Internacional 

 Os excedentes de produção do Estado são levados para outras unidades da 

federação e/ou exportados para o exterior, via portos do atlântico, ou via fluvial pelas 

hidrovias Madeira-Solimões e/ou Madeira-Amazonas a partir de Porto Velho, Rondônia 

e/ou pela hidrovia Paraguai-Paraná a partir de Cáceres, Mato Grosso, ou ainda por via 

rodoviária. 

 O Estado ocupa a décima posição no ranking dos maiores exportadores do País e o 

maior dentre os Estados da região centro oeste. Sua pauta de produtos de exportação é 

altamente concentrada no complexo soja - grão, farinha e óleo, seguida de madeiras e 

carnes. Nos últimos anos têm-se verificado uma crescente diversificação dessa pauta 

com o início das exportações de algodão em pluma principalmente para a Argentina, 

além de couros e açúcar para países da Europa e da Ásia. Quadro 10. 

EXPORTAÇÕES DE MATO GROSSO PARA OS PAÍSES DO CENTRO OESTE SUL-

AMERICANO. Quadro 10 

PAÍS 2003 – US$ 2002 – US$ 2001 - US$ 

ARGENTINA 39.758.691 16.317.468 8.513.328 

BOLÍVIA 29.812.137 41.637.892 26.580.820 

CHILE 18.826.806 10.109.509 8.369.326 

PARAGUAI 239.236 201.675 275.359 

PERU 576.770 1.966.359 2.562.295 

TOTAL 89.213.640 70.232.903 46.301.128 
Fonte: SISCOMEX / SISTEMA ALICE. Dados Elaborados CIN/FIEMT. Org. MELO S. C. 

 É importante frisar ainda que nas exportações de Mato Grosso para a Bolívia, a soja 

em grãos é embarcada no porto de Cáceres e transportada até Puerto Soares onde é 

esmagada. Por via rodoviária, exporta-se também óleo de soja, algodão, açúcar e diversos 

produtos manufaturados, cosméticos, produtos de limpeza, material elétrico, etc., adquiridos 

nos grandes atacadistas sediados em Cuiabá/Várzea Grande pelos comerciantes das 

cidades de San Matias e San Ignácio de Velasco, na fronteira boliviana. A energia elétrica 

consumida em San Matias é importada de Mato Grosso. 

 Nas exportações para o Chile, destaca-se a carne bovina, que é transportada em 

caminhões frigorificados via São Paulo passando pela Argentina com destino a Santiago de 

onde é distribuída para o interior do País, chegando até Iquique e Arica, depois de cumprir 
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um longo percurso rodoviário. Entretanto a distância de Arica até Cuiabá é da ordem de 

2.000 km, como indicado no quadro 12, pelo Eixo Cuiabá – Santa Cruz - Arica. Em 2003 

foram exportadas 5.800 toneladas. Dos países sul-americanos, o Chile é o maior importador 

das carnes brasileiras. É expressiva ainda a exportação de farelo de soja e algodão por via 

marítima pelos portos do atlântico. 

 As exportações para o Paraguai se constituem em pequenas quantidades de 

algodão e madeira. Para o Peru de carne bovina por via marítima, de algodão por via 

rodoviária passando por La Paz/Desaguadero, Bolívia e de açúcar por via rodoviária até 

Porto Velho, Rondônia e desta cidade por via fluvial pela hidrovia Madeira-Solimões até a 

cidade de Iquitos, no norte do País. Em 2002 foram exportadas mais de 8.000 toneladas. 

 Quanto às importações realizadas pelo Brasil e por Mato Grosso destes países, elas 

se realizam por via marítima, ferroviária e rodoviária com a Argentina, embora pudesse ser 

utilizada também a via fluvial pela hidrovia Paraguai/Paraná. Atualmente, esta hidrovia é 

utilizada sobretudo para as exportações da Bolívia e dos Estados de Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul. As importações procedentes da Bolívia se constituem principalmente de gás 

natural pelos gasodutos Bolívia/Brasil e Bolívia/Mato Grosso e de madeira por via rodoviária. 

As importações provenientes do Chile são todas via marítima, do Paraguai via rodoviária e 

do Peru via marítima e rodoviária. 

 O saldo da balança comercial de Mato Grosso com esses países é favorável ao 

Estado, exceto em relação à Bolívia, principal parceiro comercial de Mato Grosso dentre os 

países sul-americanos, ao lado da Argentina, em virtude da importação de gás natural para 

a Termo Elétrica de Cuiabá, quadro 11. 

CARACTERÍTICAS FÍSICAS E ECONÔMICAS DA REGIÃO 

  Para os propósitos deste trabalho, estamos considerando a área de estudo o Centro 

Oeste Sul-americano, conforme já descrito, ou seja, a região circunscrita por um círculo 

imaginário de 1.300 km de raio, com centro em Santa Cruz de La Sierra, Bolívia, envolvendo 

o norte do Paraguai, o da Argentina e o do Chile; o sul do Peru, o centro oeste e noroeste do 

Brasil e toda a Bolívia, correspondendo a uma área superior a 5 milhões de km², com cerca 

de 40 milhões de habitantes. 

 Nela se destaca o contraste dos diferentes ambientes naturais e antagônicos, quais 

sejam: a exuberância de vida em fauna e flora do Pantanal mato-grossense se contrastando 

com o deserto de Atacama, o mais seco do mundo; as baixas altitudes de 200 metros acima 

do nível do mar e as altas temperaturas de 40º C da “baixada cuiabana” em Mato Grosso, se 

contratando com as elevadas altitudes de 4.500 m a n m e as baixas temperaturas de – 5 º 

C 
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IMPORTAÇÕES DO BRASIL E DE MATO GROSSO DOS PAÍSES DO CENTRO OESTE 

SUL-AMERICANO. Quadro 11 

 2003 – US$ 2002 – US$ 2001 – US$ 

PAÍS Brasil / MT Brasil / MT Brasil / MT 

ARGENTINA 1.258.463.545 

5.873.160

4.743.277.178 

8.697.767

1.219.638.655 

3.884.832 

BOLÍVIA 519.763.416

 56.120.564 

395.829.631 

49.721.600

246.266.649 

1.985.622 

CHILE 797.643.099

932.493

648.583.059

 127.103

401.061.146 

50 

PARAGUAI 474.750.083

85.228

383.087.752

 175.557

191.310.975 

0 

PERU 233.820.098

412.887

217.780.737

735.402

132.793.4660 

0 

 Fonte: SISCOMEX / SISTEMA ALICE. Dados elaborados CIN/FIEMT. Org. MELO S. C. 

 em Tambo Quemado, ponto de travessia rodoviária (Bolívia/Chile) nos Andes. Além destas 

características, a existência de importantes acidentes geográficos, como o Lago Titicaca, 

navegável, situado a 3.810 metros de altitude, sobre a fronteira da Bolívia com o Peru, 

ocupando uma área de 8.100 km². Encontra-se também parte da Cordilheira dos Andes de 

direção geral sudeste noroeste; o Altiplano Andino, confinado na altitude média de 3.800 

metros pelos flancos oriental e ocidental da Cordilheira, nos quais se destacam os picos 

mais elevados da América do Sul, em território boliviano, superiores a 6.000 metros de 

altitude; a floresta amazônica e o cerrado; os Rios navegáveis Paraguai e Madeira, 

escoando suas águas para o sul e para o norte, respectivamente; encontram-se ainda, 

importantes pólos de desenvolvimento econômico com mais de um milhão de habitantes, 

representados pelas cidades de La Paz, Santa Cruz e Cochabamba, na Bolívia, Assunção 

no Paraguai, Salta e Tucuman na Argentina, Arequipa no Peru e Campo Grande e Cuiabá 

no Brasil. 

 No oriente boliviano, (PNUD 2004) no Departamento de Santa Cruz na fronteira com 

Mato Grosso a arte e a cultura da chiquitânia é um convite permanente para a prática do 

turismo histórico, cultural e para admiração do artesanato em madeira, local propício à 

realização de estudos da interação econômica fronteiriça. 

 Em todo centro oeste sul-americano, existe grandes reservas e produção de cobre, 

zinco, chumbo, ouro, prata, de minerais de estanho, de manganês, de ferro, de petróleo e 

gás natural. Encontram-se também em produção inúmeras jazidas de minerais não 

metálicos, importantes insumos para a industria de modo geral e particularmente para a 

agropecuária, como os nitratos naturais, sal, fosfatos e calcários. Quanto à produção de 
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alimentos o centro oeste do Brasil e particularmente Mato Grosso, se destaca como o maior 

produtor brasileiro de soja, de algodão, de carne bovina; grande produtor de arroz, milho, 

cana de açúcar, álcool, açúcar, carne de aves e de suínos e madeiras. Por outro lado, na 

costa oeste é importante a produção de condimentos, como orégano, alho, cebola, páprica, 

azeitonas, azeite de oliva. Produzem também pescados, farinha de peixe, frutos do mar, 

frutas e vinhos, além da grande oferta de serviços profissionais aduaneiros, portuários e de 

transporte marítimo. 

 Não se conhece no mundo outra região com estas dimensões e peculiaridades, rica 

na diversidade de seus ambientes naturais e antagônicos como já descritos, rica em 

recursos naturais, história e cultura. A sua importância estratégica e geopolítica, se 

configura ímpar, por situar-se no centro da América Sul, ligada aos oceanos Atlântico e 

Pacífico pelos Eixos de Integração e Desenvolvimento Regional, concebidos pelo Programa 

IIRSA – Iniciativa para a Integração da Infra-estrutura Regional Sul-americana. 

EIXOS DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 Com o objetivo de estimular a organização do espaço sul-americano a partir da 

continuidade geográfica, da identidade cultural e dos valores de interesses comuns, os 12 

Presidentes sul-americanos reuniram-se em Brasília em agosto de 2000, por iniciativa do 

Presidente brasileiro, Fernando Henrique Cardoso, como parte das comemorações dos 500 

anos do descobrimento do Brasil. Dentre os cinco temas tratados na reunião, a 

modernização e a implantação da infra-estrutura na América do Sul mereceram especial 

tratamento, tendo sido aprovado o “Plano de Ação para a Integração da Infra-estrutura Sul-

americana”, elaborado pela CAF – Corporação Andina de Fomento em conjunto com o BID 

– Banco Interamericano de Desenvolvimento. 

 O mecanismo de implementação deste Plano de Ação cognominado de Iniciativa 

IIRSA, parte de um Comitê de Direção Executiva (CDE) formado pelos Ministros dos 

respectivos setores de cada País, um Comitê de Coordenação Técnica (CCT) formado por 

representantes da CAF, do BID e do FONPLATA – Fundo Financeiro para o 

Desenvolvimento da Bacia do Prata e por Grupos Técnicos Executivos (GTE), formados por 

especialistas do setor e indicados pelos países envolvidos no respectivo eixo. O plano 

contempla a execução de projetos nos setores de transportes, energia e comunicações, 

objetivando promover a integração física, energética e de comunicações da América do Sul, 

no prazo de 10 anos. Periodicamente são realizadas reuniões de acompanhamento e 

avaliação pelos Comitês e pelos Grupos Técnicos. Neste sentido, a Iniciativa IIRSA definiu 

doze Eixos de Integração e Desenvolvimento, quais sejam: ver figura 02: Eixo Mercosul - 

Chile; Eixo Andino; Eixo Brasil – Bolívia – Chile - Peru; Eixo Venezuela – Brasil – Guyana - 

Suriname; Eixo Multimodal Orenoco – Amazonas - Prata; Eixo Multimodal do Amazonas; 
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Eixo Marítimo do Atlântico; Eixo Marítimo do Pacífico; Eixo Nequén - Concepción; Eixo Porto 

Alegre – Jujuy - Antofagasta; Eixo Bolívia – Paraguai - Brasil e Eixo Peru - Brasil. 

 Para cada um destes eixos foi designado um gerente com a responsabilidade de 

coordenar o levantamento de propostas e projetos de interesse dos países envolvidos, na 

faixa de influência do eixo. 

 Periodicamente são realizadas reuniões de acompanhamento e avaliação pelos 

Comitês e Grupos Técnicos. Na reunião realizada em julho de 2002, em Guaiaquil, no 

Equador foram apresentadas as conclusões dos Grupos Técnicos, com o cadastro de 162 

projetos nos setores de transportes, energia elétrica e comunicações. Em agosto de 2003 foi 

realizado no Rio de Janeiro, na sede do BNDES, o Seminário BNDES – CAF, onde foi 

ratificado o acordo de cooperação e de inserção do BNDES neste processo de Integração 

Sul-americana. Neste mesmo Seminário, cada um dos doze países apresentou dois projetos 

prioritários a serem executados a partir de 2004. Em dezembro de 2003, o Comitê de 

Direção Executiva, reunido em Santiago, definiu os projetos a serem iniciados em 2004, no 

valor total de U$9,00 bilhões, com a participação financeira de grupos empresariais 

privados. Pela importância que o Governo brasileiro está dispensando a este programa, 

criou-se no BNDES, a partir do Seminário, uma Secretaria Executiva de Integração Sul-

americana, com 16 técnicos, cujo secretário Executivo é o Vice Presidente do Banco. 

EIXOS DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL. Figura 02 
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Fonte: CAF / IIRSA. www.caf.org acesso em 31/10/04. 

 Uma das grandes dificuldades na implementação de um programa como este é 

definir os projetos prioritários. São doze países interessados de diferentes regiões, com 

projetos de interesse local regional, nacional e internacional. Naturalmente todos os países 

têm os seus como importantes e deveriam ser prioritários. Os recursos financeiros embora 

de grande volume, ainda assim são limitados na escala continental, daí a necessidade de 

mobilização e articulação dos governos, das lideranças políticas e empresariais locais, 

regionais e nacionais, objetivando conquistar esta prioridade, que sem duvida é fundamental 

para o desenvolvimento econômico e social de cada região. 

 Particularmente para Mato Grosso, o Eixo que mais nos interessa, embora todos 

sejam importantes e complementares um ao outro é o Eixo Brasil – Bolívia -Chile - Peru, 
figura 03, sob a influência do qual se encontra o centro oeste sul-americano, área de 

interesse deste trabalho. Em sua faixa de influência encontra-se a estrada que liga Cuiabá à 

Santa Cruz, na Bolívia, e desta ao norte do Chile em Arica e Iquique, quadro 12, ao sul do 

Peru em Arequipa e aos portos de Ilo e Matarani, quadro 13 e ao norte da Argentina em 

Salta, quadro 14. 
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 Como se observa, abre-se um amplo leque de oportunidades para a criação de 

novas rotas de comércio intra-regional e de acesso para os produtos de Mato Grosso, para 

praticamente todos os países da América do Sul por vias terrestres, e a partir dos portos do 

Pacífico, por via marítima. Outros eixos dentre os doze listados também são importantes, 

como o Eixo Brasil-Peru que liga o Estado do Acre ao sul do Peru. Também não deixa de 

ser importante o Eixo Multimodal do Amazonas que vai consolidar o transporte fluvial na 

região, envolvendo o Peru, o Equador, a Colômbia, a Venezuela e naturalmente o Brasil. 

Tanto esse Eixo do Amazonas como o Eixo Brasil-Peru são importantes para Mato Grosso, 

porque eles vão viabilizar no futuro as exportações dos Estados do Acre, Rondônia e 

Amazonas, que poderão ser complementadas com produtos de Mato Grosso, cuja pauta de 

exportação já oferece em qualidade e quantidade, produtos disponíveis para exportação, 

principalmente os produtos agropecuários. 

 Na ligação rodoviária Cuiabá Santa Cruz de La Sierra, conforme indicado no quadro 

12, 452 km não têm asfalto, mas a estrada é mantida encascalhada possibilitando o trafego 

regular o ano inteiro. Aliás é a única alternativa rodoviária do Brasil para a Bolívia, com 

trânsito regular durante o ano todo. Apesar da falta de segurança de ambos os lados da 

fronteira e da falta de asfalto, como já dito, passam por ela, em média anualmente, mais de 

U$100,00 milhões em produtos manufaturados, máquinas e equipamentos do Brasil para a 

Bolívia. Ademais é por este trecho de estrada que se faz também o transporte de cargas do 

Brasil para o sul do Peru e vice versa. 

 É também pelo eixo norte sul, a partir de Santa Cruz de La Sierra o acesso ao norte 

da Argentina, em Jujuy e Salta, distante 2058 km de Cuiabá, quadro 14. As obras de 

asfaltamento neste trecho estão em andamento, com previsão de conclusão no final de 

2005. 

 Com a produção de gás natural pela Petrobras no Departamento de Tarija, novas 

demandas de serviços e de produtos serão geradas, embora o norte argentino esteja bem 

mais próximo, sendo mais competitivo. 

EIXO DE INTEGRAÇÃO BRASIL, BOLÍVIA, CHILE E PERU. Figura 03. 
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Fonte: CAF / IIRSA. www.caf.org Acesso em 31/10/04 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Do ponto de vista econômico, existe na região um grande potencial de mercado 

complementar, principalmente se se confronta o centro oeste do Brasil e particularmente 

Mato Grosso, com o extremo oeste da região de estudo, ou seja, a Bolívia, o norte do Chile 

e o sul do Peru. Tradicionalmente, em Mato Grosso produz-se alimentos e importam-se os 

insumos para produzi-los, enquanto no extremo oeste, produz os insumos que importamos, 

principalmente fertilizantes, e importam os alimentos que produzimos. A perspectiva é que 

ao longo destes eixos, no médio e longo prazo, novas rotas de comércio de produtos 

regionais deverão se consolidar, gerando assim os corredores de exportação e de serviços. 

 Pela estrada Cuiabá Santa Cruz, via Cáceres, San Matias, com 1034 km, dos quais 

452 sem asfalto, conforme se pode constatar no quadro 12, passam por ano em média, 

cerca de U$100,00 milhões em máquinas, equipamentos e produtos manufaturados do 

Brasil para a Bolívia, apesar da falta de asfalto, da falta de segurança de ambos os lados da 

fronteira e das precárias condições de infra-estrutura na fronteira para as operações 

aduaneiras. Essas dificuldades poderiam ser superadas com ações dos governos regionais 

do Departamento de Santa Cruz e do Estado de Mato Grosso, juntamente com lideranças 

políticas e empresariais de ambas as regiões, solicitando junto aos respectivos governos 
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nacionais, a conclusão e construção destas obras de infra-estrutura, imprescindíveis para o 

incremento de novas rotas de comércio. 

 Atualmente, Mato Grosso está importando 2.000.000 m³/dia de gás natural da 

Bolívia, no valor da ordem de U$6,00 milhões/mês para geração de energia elétrica na 

Termoelétrica de Cuiabá. A corrente de comércio entre, Mato Grosso e a Bolívia é 

francamente favorável aos bolivianos. Neste sentido, há que se buscarem novos produtos a 

serem ofertados aos nossos vizinhos mais próximos, objetivando restabelecer o equilíbrio na 

balança comercial Mato Grosso/Bolívia. 

  As principais cidades bolivianas situadas ao longo desse Eixo Leste Oeste, como 

Santa Cruz, Cochabamba e La Paz, sobre o qual se concentra 70% dos produtos bolivianos 

(CAINCO 2000 pg 19), pólos de desenvolvimento como já mencionado, cada um com mais 

de um milhão de habitantes, não mantem praticamente nenhum relacionamento comercial 

com Cuiabá, capital de Mato Grosso e referência histórica no oeste brasileiro. Não existe se 

quer linhas regulares de transportes aéreo e terrestre de passageiros, entre Cuiabá e Santa 

Cruz. Incrementar mecanismos de aproximação de Cuiabá com estas cidades, através de 

convênios de cooperação para realização de promoções comerciais, artísticas e culturais é 

uma alternativa que se afigura factível no curto prazo, com reflexos positivos no médio e 

longo prazo. 

 Outro aspecto importante a ser considerado é o potencial da região para a prática do 

turismo em suas mais diferentes modalidades, como o turismo de negócios, o eco turismo, o 

turismo histórico e cultural e o turismo tradicional. A Secretaria de Turismo do Governo de 

Mato Grosso e a da Prefeitura Municipal de Cuiabá poderiam atuar em conjunto no sentido 

de promoverem com as co-irmãs da região, o centro oeste sul-americano e particularmente 

o potencial turístico de Mato Grosso e de sua capital, Cuiabá. 

 O estímulo à prática do turismo em suas diversas modalidades resulta na melhoria 

da infra-estrutura e dos serviços públicos e privados oferecidos em uma cidade ou região, 

onde todos, afinal, habitantes locais e visitantes, usufruem dessas melhorias 

 Por fim resta inserir neste processo de integração as Universidades, cujo papel a ser 

desempenhado será fundamental como geradoras de conhecimento técnico-científico e de 

tecnologia. Estabelecer convênios de cooperação técnico-científica para o intercâmbio de 

professores e estudantes é a mais eficiente estratégia para aproximação destas entidades. 

 Conforme MENEZES in Do Sonho à Realidade, apud Bela Balassa, p 236. “integrar 

seria abolir toda e qualquer espécie de discriminação entre as diferentes unidades 

econômicas nacionais”. Embora sejam intensas as negociações no âmbito da Organização 

Mundial do Comércio e na própria ALCA, está muito longe de se atingir o que propõe Bela 
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Balassa. Entretanto é possível incrementar o comércio intra-regional com as tarifas oficiais e 

técnicas que comumente têm sido praticadas no comércio internacional. Depende da 

vontade e decisão política dos governantes e dos empresários, atores principais deste 

processo. 

 O acordo recém firmado entre a Comunidade Andina de Nações – CAN e o 

MERCOSUL poderá proporcionar a promissora integração regional pretendida. Entretanto, 

se esta integração se consolidar pelas costas marítimas do atlântico e do pacífico, ou se por 

terra, a partir do sul sudeste do Brasil, via Buenos Aires, Santiago e Lima, como ocorre 

atualmente, corre-se o risco de o centro oeste sul-americano tornar-se isolado 

continentalmente. 

 Criar facilidades para o livre trânsito de turistas e de mercadorias é estimular a venda 

de diferentes serviços de apoio, que seguramente têm um efeito multiplicador mais rápido e 

muito maior na geração de emprego e renda para a população mais pobre, do que a 

aplicação da totalidade das tarifas cobradas em diversos programas de governo. Conforme 

proposta adotada (CAINCO pg 11) “... el Estado boliviano debe estudiar las ventajas de 

convertir a Bolivia en un País de servicios, no solo por su estratégica posición en el centro 

de América del Sur, sino tambien porque en la pratica el País ya lo es, ... transformar a 

Bolivia en un gran centro de servicios y en un nudo de integración, tendria un impacto 

significativo en el nível de ingreso y de empleo de la economia y se convertiria en un eficaz 

instrumento de lucha contra la pobreza”. 

 A integração regional e sul-americana, mais do que uma integração econômica e 

comercial representará a reparação de um equívoco histórico cometido contra os povos sul-

americanos, ao lhes imporem viver de costas uns para os outros. A ocupação racional e 

planejada de nossas fronteiras, com a visão atual de integração e desenvolvimento regional 

sustentado, com respeito aos que nela sempre viveram e a defenderam, significará o 

resgate de parte da história do Brasil e de Mato Grosso.  

 EIXO RODOVIÁRIO: CUIABÁ – SANTA CRUZ – ARICA / IQUIQUE. Quadro 12 

Total no Brasil = 290 km. Asfalto Cascalho Total 
Cuiabá – Cáceres 200 - 200 
Cáceres – Fronteira   90 - 90 
Total na Bolívia = 1.644 km    
Fronteira – San Matias - 10 10 
San Matias – San Vicente - 178 178 
San Vicente – San Ignácio de Velasco  - 102 102 
San Ignácio de Velasco – Concepción  - 162 162 
Concepción – San Javier 60 - 60 
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San Javier – San Ramon 40 - 40 
San Ramon – Santa Cruz de la Sierra 192 - 192 
Santa Cruz de la Sierra – Cochabamba 468 - 468 
Cochabamba – Patacamaya 252 - 252 
Patacamaya – Tambo Quemado – 
Chungará 

180 - 180 

Total no Chile = 196 km    
Chungará – Arica 196 - 196 
Total Cuiabá – Arica 1.678 452 2.130 
Cochabamba – Oruro 200  200 
Oruro – Toledo/Pisiga - 186 186 
No Chile 234 km    
Pisiga – Iquique  234 - 234 
Total Cuiabá - Iquique 1.484 638 2.122 

 Fonte: Logística de Transportes no Centro Oeste Sul-americano. Org.MELO, S C 

 9142 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

EIXO RODOVIÁRIO: CUIABÁ - SANTA CRUZ - ILO / MATARANI. Quadro 13 

Total no Brasil = 290 km Asfalto Cascalho Total 
Cuiabá – Cáceres 200 - 200 
Cáceres – Fronteira 90 - 90 
Total na Bolívia = 1.710 km    
Fronteira – San Matias - 10 10 
San Matias – San Vicente - 178 178 
San Vicente – San Ignácio de Velasco - 102 102 
San Ignácio de Velasco – Concepción - 162 162 
Concepción – San Javier 60 - 60 
San Javier – San Ramon 40 - 40 
San Ramon – Santa Cruz de la Sierra 192 - 192 
Santa Cruz de la Sierra – Cochabamba 468 - 468 
Cochabamba – La Paz 383 - 383 
La Paz – Desaguadero Fronteira/Peru 115  115 
TOTAL Cuiabá – Fronteira/Peru 1548 452 2000 
Desaguadero Front/Peru – Moquegua –Ilo 359 - 359 
Total Cuiabá – Moquegua - Ilo  1.907 452 2.359 
Alternativamente - - - 
Desag Front/Peru – Moquegua – Matarani 472 - 472 
Total Cuiabá – Moquegua – Matarani  2.020 452 2.472 
Desaguadero – Puno 150 - 150 
Puno – Arequipa 212 - 212 
Arequipa – Matarani 108 - 108 
Total Cuiabá – Arequipa – Matarani 2.018 452 2.470 
Rodoviário: Cuiabá – Puno  290 1710 150 2150 
Ferroviário: Puno – Matarani  - - 499 499 
Total Cuiabá – Puno - Matarani 290 1710 649 2649 

 Fonte: Logística de Transportes no Centro Oeste Sul-americano. Org. MELO S C 
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EIXO RODOVIÁRIO: CUIABÁ - SANTA CRUZ - YACUIBA – SALTA. Quadro 14 

No Brasil – 290 km Asfalto Cascalho Total km 
Cuiabá – Cáceres 200 - 200 
Cáceres – Fronteira 90 - 90 
Na Bolívia – 1.341 km    
Fronteira – San Matias - 10 10 
San Matias – San Vicente - 178 178 
San Vicente – San Ignácio Velas. - 102 102 
San Ignácio Velas. – Concepción - 162 162 
Concepción – San Javier 60 - 60 
San Javier – San Ramon 40 - 40 
San Ramon – Santa Cruz  192 - 192 
Santa Cruz de la Sierra – Abapó 144 - 144 
Abapó – Camiri   -  150 150 
Camiri – Boyuibe – Villa Montes  163 - 163 
Villamontes – Yacuiba  140 - 140 
Na Argentina – 427 Km - - - 
Yacuiba – Salta  427 - 427 
Total Cuiabá – Salta 1456 602 2.058 

 Fonte: Logística de Transportes no Centro Oeste Sul-americano. Org. MELO, S C. 
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