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ARGENTINA E A MUDANÇA NA GEOPOLÍTICA DAS MALVINAS 

Felipe Rodrigues de Camargo1 

feldecamargo@gmail.com 

 

Resumo 

A Argentina desde sua estruturação como Estado Nação (1816) reivindica as Ilhas 

Malvinas como parte de seu território nacional, abordando a situação em diferentes 

formas de acordo com os seus governos. O objetivo principal é a descrição das 

posturas dos governos Kirchner e Macri, em conjunto uma comparação da evolução 

da abordagem geopolítica da disputa das Malvinas. Em vista das teorias de 

dissuasão (Estratégia indireta) e as atitudes argentinas se constrói uma possível 

cooperação do uso das riquezas, apesar do Modus vivendi da soberania direta. Os 

governos Kirchneristas adotaram uma postura multilateral, convocando a 

comunidade Sul-americana. Macri vem apresentando uma postura bilateral. Uma 

quebra da abordagem que gera impactos. 

Palavras-chave: Argentina; Geopolítica; Malvinas/Falklands. 

 

Resumen 

Argentina desde su estructura como un Estado-nación (1816) afirma que las 

Malvinas como parte de su territorio nacional, em diferentes enfoques de acuerdo 

con sus gobiernos. El principal objetivo es describir las actitudes de los gobiernos 

Kirchner y Macri juntos una comparación de la evolución del enfoque geopolítico em 

la controversia de las Malvinas. A la vista de las teorías de disuasión (estratégia 

indirecta) y las actitudes argentinas construye una posible cooperación em el uso de 

los recursos, a pesar del Modus vivendi de lasoberaníadirecta. Los 

                                                           
1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UNESP – Rio 

Claro. Bolsista FAPESP. 
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gobiernoskirchneristasadoptaronun enfoque multilateral, llamando a la comunidad de 

América del Sur. Macri presentó un enfoque bilateral. Una ruptura de la estructura 

que generá impactos. 

Palabras Clave: Argentina; Geopolítica; Malvinas/Falklands. 

 

Introdução 

 

 A problemática do conflito das Ilhas Malvinas 2  surge com as questões 

coloniais, ilhas que dê certo modo constavam nas dependências da coroa 

espanhola, mas nunca ocupadas oficialmente até elas se tornarem atrativas com as 

questões de transporte marítimo. A peculiaridade das Malvinas chegou ao ponte de 

ocorrer o processo de ocupação simultânea de duas nações, Inglaterra e França, 

sem mutuo conhecimento, além da reivindicação da coroa espanhola (LORTON, 

2013, p.21).O ponto determinante se teve com o processo de independência das 

colônias americanas, a Inglaterra para focar recursos retira seus colonos e as 

unidades militares da ilha e foca na guerra com os EUA. A Argentina se constituindo 

com Estado-Nação declara herdeira legitima dos territórios do Vice-Reino do Rio da 

Prata. Neste processo da Argentina controlar efetivamente o território declarado o 

Reino Unido (Na vigente data a Inglaterra se constituiu como Reino Unido da Grã-

Bretanha e Irlanda) retoma seu processo de colonizar e ocupa o arquipélago 

militarmente expulsando os argentinos. 

 Relevando as questões sobre o local, se torna observável que para o Reino 

Unido, a posse das ilhas, é importante para seu crescente império marítimo, o 

controle do único local de passagem, viável, entre o oceano Atlântico e Pacífico, 

efetiva seu controle sobre o fluxo comercial da região. Muito bem observado essa 

questão com os pensamentos de Mahan, cujo controle do mar, suas rotas e 

                                                           
2  O Governo brasileiro somente reconhece o nome de “Malvinas” incitando assim uma 

nomenclatura oficial para a língua portuguesa brasileira. 
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riquezas, são essenciais para ter e exercer o poder sobre o globo(MAHAN, apud 

DEFARGES, 2012, p.43).Esta estratégia, do Reino Unido, perdurou até o final de 

seu período como hegemon. Com as Malvinas se observa essa potencialidade, 

ponto de controle dos oceanos, mas o fator essencial que motiva e reacende a 

geopolítica nessa região é dada pelo descobrimento do petróleo, construindo uma 

nova perspectiva ao local. 

 Com essa nova perspectiva geopolítica em uma ótica na Argentina, a 

requerente na reinvindicação, e que durante vários governos aplicaram estratégias 

diversas ao processo de posse das ilhas, com pouca expressão. O que se destaca 

advêm do governo Kirchner que aplicou uma política multilateral voltada a parcerias 

na América do Sul e em paralelo com ações na ONU, principalmente em órgãos 

relacionados a descolonização. Mantendo uma linha concisa de reinvindicação, mas 

não em atuação direta ao Reino Unido, respeitando uma política de Modus Vivendia 

os assuntos da real posse. A questão se intensifica com o recente governo Macri 

que rompe a antiga estratégia e embarca com uma perspectiva frontal ao Reino 

Unido, não discutindo a posse, mas sim uma exploração conjunta (DINATALE, 

2016). Desta forma a discussão aqui recai sobre os impactos e interesses dessa 

nova postura que é uma ruptura com a própria reinvindicação territorial de forma 

subjetiva, o grande mote de todo o litígio entre esses países. 

 

Potencial econômico das Malvinas 

 

 Encarando que a quebra de abordagem foi para o sentido de uma parceria, 

logo se entende que as condições político-econômicas estão sendo os fatores 

determinantes para essa nova posição. E a compreensão mais tangível das 

realidades econômicas se torna um ponto de partida ao entendimento da 

problemática. 
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 Podemos observar a economia argentina em uma perspectiva madura, em 

2015 um PIB de 578,7 bilhões de dólares cuja composição se observa em 10,5% da 

agricultura, 29,1% na indústria e 60,4 % nos serviços. Com uma agricultura 

diversificada baseada em trigo, sementes de girassol, soja, tabaco, uva e pecuária. 

Uma indústria de base com manufatura de alimento enlatado, aço, produtos têxteis, 

químicos e petroquímicos (CIA, 2016). Essa maturidade na economia se deve a sua 

diversificação produtiva, em perspectiva industrial produtiva e na agricultura. Mas 

essa consistência produtiva não se respalda em outros parâmetros econômicos, que 

por um bom tempo vem apresentando problemas estruturais na conduta financeira, 

oriunda de uma estrutura financeira adotada nos anos de 1970. Fernández (1983) 

descreve que a economia sofreu pesadamente uma crise estrutural no setor 

financeiro, por más medidas e decisões com relação ao setor, fazendo a fluidez 

econômica e os juros se descontrolarem causando um aumento significativo nos 

empréstimos estrangeiros para compensar o défice.  

 O problema se manteve em sua essência no setor financeiro. O que leva ao 

atual situação dos “Fundos Abutres”, grupo de credores que não aceitaram a 

negociação da dívida argentina de 2001, resolução da moratória declarada no 

mesmo ano, assim requerendo o pagamento integral das cifras que chegam a US$ 

12 bilhões, mascom o governo Macri entrou-se em negociação para findar as 

questões da dívida (MARS; CUÉ, 2016). Em questão de meses é declarada as 

negociações de parceria da exploração das Malvinas (DINATALE, 2016).Mas essas 

pontuações ficarão mais para frente, e destaque se dará tem ótica na potencialidade 

das Malvinas e na base econômica petrolífera da Argentina. 

 Com todos os estudos geológicos feitos sobre a capacidade das reservas de 

hidrocarbonetos as Malvinas apresentam, segundo o Governo das Ilhas Malvinas 

(Falkland Islands Government), só no campo de Sea Lion, sendo o primeiro a iniciar 

a exploração em 2019, tem reserva de 520 milhões de barris (PREMIEROIL, 2016), 

sendo esse um início promissor já que as projeções totais como já relatado pela 

Agência Americana de Geologia (U.S Geological Survey), as Falklands podem ter 
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uma reserva de 5 bilhões de barris de petróleo, assim ficando a cargo somente da 

capacidade de extração (CAMARGO, 2015). 

 O ponto crucial é o impacto na economia argentina que se daria essa 

anexação das Malvinas, considerando todo o potencial petrolífero. Observando o 

Gráfico 1, totalmente relacionado com a produção de petróleo em território 

argentino,claramente a produção é voltada para o consumo interno, não sofrendo 

em nenhum momento oscilações significantes, nem nos anos de 2001, ponto inicial 

das disputas dos fundos abutres, e nem em 2008, marco da crise estrutural do 

sistema financeiro. Mas a visão geral fica claro uma decrescente produção de 

petróleo. 

 O Gráfico 2 apresenta a relação da produção e o consumo argentino, 

destacando os dois principais momentos desse recorte, 2001 foi o ano da moratória 

e apresentou um decréscimo no consumo, mas a partir de 2002 seguiu crescente 

com baixas oscilações, mesmo no segundo momento principal, 2008 que 

apresentou um baixo reflexo no consumo. 

Gráfico 1. Produção de Petróleo (Mil Barris/dia) da Argentina no Período 2000-

2013. 

 

Fonte: <http://www.eia.gov/countries/>. Adaptado por CAMARGO, F.R. 
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Gráfico 2. Relação da Produção e Consumo de Petróleo (Mil Barris/dia) na 

Argentina de 2000 – 2012. 

 

Fonte: Fonte: <http://www.eia.gov/countries/>. Adaptado por CAMARGO, F.R. 

 

Gráfico 3. Exportação de Petróleo da Argentina (Mil Barris/dia) no Período de 

2000-2012. 

 

Fonte: <http://www.eia.gov/countries/>. Adaptado por CAMARGO, F.R. 
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Gráfico 4. Histórico de Preços do Petróleo Tipo Brent em Dólares(US$) por 

Barril no Período de 2000-2013. 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustível (IBP) (2014). Adaptado 

por CAMARGO, F.R. 

 

 Sendo observado que há um crescente consumo, apesar de alguns pequenos 

impactos ao longo da década, há uma autonomia argentina, os gráficos 3 e 4 

mostram as exportações e os valores do preço do petróleo, esses dois gráficos 

corroboram mais com o conforto petrolífero que a Argentina se mantem, apesar de 

um volume exportador decrescente independente dos picos de altos valores a  

Argentina se mantem “auto suficiente” – sempre existe volume de compra de 

petróleo para se realizar a mistura de tipos – tendo também condição de expansão 

da produção, a Argentina tem uma reserva estimada de 2.5 bilhões de barris 

(TELAM, 2016). 

 Ao Reino Unido, se assenta em uma grande questão, suas reservas 

compartilhas com a Noruega estão se findando e sua dependência de importação já 

é observada, 1.053 milhões de barris/dia em 2013, (INDEXMUNDI, 2015). A 

capacidade das Malvinas resolveria o déficit. E ainda com o “brexit” a Escócia se 

posiciona a favor de manter na União Europeia trazendo novamente discussões 
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separatistas e destacando que as bacias de petróleo se encontrar em águas 

escocesas tornam uma situação mais crítica. 

 Ao quadro geral a Argentina tem uma capacidade produtiva adequada ao seu 

consumo, incitando um olhar que as potencialidade das Malvinas seriam um recurso 

capital que proveria nova abordagem positiva as negociações das dívidas, trazendo 

novamente uma fluidez a economia. 

 

Postura do Governo Kirchner 

 

 A estrutura que seguiu os governos Kirchner foi uma abordagem geopolítica 

em três pontos, Consolidação Sul-Americana, Descolonização na ONUe Exclusão 

Britânica da Negociação. Uma proposta fechada com espaço de manobra limitado, 

bem segundo a lógica da estratégia indireta (BEAUFRE, 1989) e também inserido na 

lógica do Soft Power (Cultura, Valores e Qualidade das Relações Diplomáticas), 

(NYE, 2004). 

 A Consolidação Sul-Americana se teve com a articulação nas duas principais 

instituições internacionais que a Argentina integra na região, UNASUL (União das 

Nações Sul-Americanas) e MERCOSUL (Mercado Comum do Sul). A proposta foi 

unificar politicamente a ideia da legitimação da posse em nome da Argentina, na 

forma de reconhecer somente a nomenclatura em espanhol e não receber navios de 

bandeira das ilhas nos portos. Tornando consoante a reinvindicação com a proposta 

de integração sul-americana, fortalecendo a reinvindicação em uma forma 

continental e aumentando diplomaticamente a pressão. 

 Na ONU, o front geopolítico, se estendeu em perspectiva de uma 

confrontação na área da descolonização.  Essa lógica se iniciou no período de 

descolonização africana, a Argentina conseguiu respaldos positivos nesse sentido, 

obtendo a Resolução 2065 de 1965 que determinava a descolonização britânica das 
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ilhas. Logicamente o Reino Unido não acatou o pedido e se manteve irredutível a 

essa situação, sempre alegando a livre determinação dos povos, apostando nos 

colonos que não abrirão mão de sua nacionalidade britânica. A ONU em geral se 

mostra ambígua, apoiando a descolonização, mas também apontando a livre 

determinação dos povos, algo que a Argentina argumenta contra, sendo uma 

população exógena e partidária do status quo. O governo Kirchner manteve essa 

linha, da descolonização, sempre recebendo sinais positivos, mas com baixas ações 

efetivas da ONU, somente se mostrando ativo na mediação do litígio. 

 A abordagem multilateral que a Argentina se focou advém da postura de 

Modus Vivendi –Concordando em discordar do real direito de posse- iniciada para 

manter um nível saudável das relações diplomáticas. Impedido de ter negociações 

diretas a lógica foi abarcar forças que consoassem a seu favor na disputa. Essa 

postura de não negociação foi uma imposição britânica e acatada sem muitas 

opções pelos argentinos, sem ela as relações diplomáticas estariam cortadas.Um 

fator importante para a Argentina aceitar essa situação foi que o Reino Unido propôs 

uma parceria na exploração dos recursos das ilhas, depois de árduas negociações, 

sendo vigente esse acordo por 12 anos, mas não tendo avanços reais na 

exploração, a Argentina em 2007 a cancela unilateralmente. 

 A postura dos governos Kirchner foram bem consoantes com sua base 

teórica, opostos ao neoliberalismo e pró desenvolvimentismo industrial, fortemente 

ligado em linhas com o nacionalismo socialista.Inserido nessa lógica a buscar do 

real controle das ilhas, mantiveram e cultivaram os curtos espaços de manobra com 

a capacidade disponível e conseguiram apoio em vários setores, tanto de Estados 

amigos quando entidades internacionais (Estratégia Indireta). Motivados tanto por 

questões sentimentais, históricas, constitucionais (CARMO, 2016) e econômicas, 

como já destacados, o potencial de uma argentina “completa” seria muito favorável a 

aliviar a antiga crise estrutural. A questão se esbarra na constante falta de diálogo 

britânica e articulação da retórica de livre determinação dos povos. 
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Mudanças no Governo Macri 

 

 Com a eleição de um novo governo, de orientação neoliberal, o governo Macri 

alterou as diretrizes na abordagem sobre a aquisição das ilhas, abordado de uma 

forma mais direta com os Reino Unido. Através das condições dos fundos abutre, 

Macri, indicou uma postura mais conciliadora, mas ainda na estrutura de não 

abordar a questão da posse. 

 A orientação neoliberal de Macri foi a base que propiciou um conforto no 

mercado financeiro internacional, conseguindo negociar os “fundos abutres”(MARS; 

CUÉ, 2016), promover abertura ao capital externo (AFP, 2015) e abrir novos 

diálogos sobre a exploração conjunta das Malvinas (REUTERS, 2016). A lógica 

territorial do governo anterior foi substituída pela lógica do capital (HARVEY, 2004), 

configurando como uma manobra capitalista na estratégia indireta, mas que não tem 

como objetivo real a aquisição e sim a utilização dos recursos e riquezas. Muitos 

viram como um ato passivo com o ponto da soberania, parecendo um reconhecendo 

subjetivo da posse como britânica. 

 A orientação ficou clara pela lógica neoliberal seguida pelo Macri, 

entendidamente que as quentões do capital são mais favoráveis – em sua 

mentalidade- que a concretude legal da posse da ilhas. 

 

Conclusões 

 

 As mudanças da perspectiva geopolítica para com as Malvinas dos governos 

Kirchner e do governo Macri segue bem as lógicas territoriais e capitais.  
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 A linha seguida pelos Kirchner sendo um nacionalismo socialista, 

protecionista e desenvolvimentista preconiza uma questão mais territorial – para 

com as Malvinas-  seguiu em perspectivas territoriais, por se tratar de uma intenção 

de aquisição de caráter histórico, cultural e sentimental, mesmo com uma vantagem 

especulativa capitalista na questão das reservas de petróleo. 

 A lógica capital de Macri favorece uma aproximação com o setor financeiro 

internacional, garantindo e gerando confiança nos pagamentos, como observado 

nos resultados “positivos” das negociações com os “fundos abutres”. Mesmo não 

negando a soberania sobre as Malvinas o foco se tornou capitalista, focando em 

trazer benefícios ao setor financeiro e extrativista, não necessariamente argentino, 

mas que percorresse setores do país. 

 As mudanças entre os dois governos foi uma mudança geopolítica estrutural 

fundamentada nessas lógicas territoriais e capitais, que podem convergir ou não. A 

questão que os Kirchner se focaram foi a aquisição real das ilhas e utilizar suas 

riquezas como contraponto as negociações das dívidas. Macri fez uso da lógica 

capitalista e findou essa questão, mas não alterou a origem das crises internas 

argentina, levando a crer em um visão macro a geopolítica das Malvinas não teve 

avanço e sim retrocesso por se findar articulações internacionais e por sanar uma 

motivação consideravelmente atraente ao país. As Malvinas vão ficar em segundo 

plano na estratégia geopolítica da Argentina, sendo que sua orientação agora é 

dada pela lógica capitalista e sento já atingida.  
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Resumo 

Desde 2012, a implantação de um terminal graneleiro no Estado do Amapá vem 

promovendo o agronegócio, como consequência da inserção do estado nos circuitos 

produtivos da soja. A questão central que se coloca é: quais os interesses da 

inserção do Amapá nos circuitos produtivos da soja? Para tanto, a metodologia 

empregada foi a coleta de dados primários e secundários, em uma pesquisa 

qualitativa, a fim de atender o objetivo geral, que é compreender a dinâmica da 

integração do Amapá aos circuitos produtivos do agronegócio. Como resultado, ficou 

evidente o papel geopolítico estratégico do estado para o agronegócio e as políticas 

públicas e interesses privados para a integração competitiva do território. 

Palavras-chave: Agronegócio; Amapá; Circuitos Produtivos. 

 

Resumen 

Desde 2012, la implementación de un terminal de granos en el estado de Amapá es 

la promoción de la agroindustria, como resultado de la inserción del Estado en la 

producción de circuitos de soja. La cuestión central que se plantea es: ¿cuáles son 

los intereses de la inserción Amapá en los circuitos productivos de la soja? Por lo 

tanto, la metodología utilizada fue la recopilación de datos primarios y secundarios 

en una investigación cualitativa, con el fin de cumplir el objetivo general, que es 

entender la dinámica de la integración de Amapá a los circuitos agroindustriales 

productivos. Como resultado, se puso de manifiesto el papel geopolítico estratégico 
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del estado para la agroindustria y las políticas públicas y los intereses privados para 

la integración competitiva del territorio. 

Palabras clave: Agroindustria; Amapá; Circuitos Productivos. 

 

Introdução 

O Estado do Amapá, localizado na Amazônia brasileira, é uma unidade da 

federação relativamente recente, criada em 1988, como resultado da consolidação 

do território federal, criado em 1943. Localizado na foz do rio Amazonas e com cerca 

de 700km de fronteiracom a Guiana Francesa, cujos limites foram contestados por 

quase dois séculos (XVIII-XIX)3 , o Estado do Amapá se apresenta no território 

brasileiro como de importância geopolítica estratégica para a segurança nacional. 

A criação do Estado do Amapá e seu aparelhamento Estatal, em tão 

importante território fronteiriço, foram fundamentais para garantir a presença do 

Estado e assegurar a governança sobre estas terras. Entretanto, o Amapá 

apresenta-se como um estado de economia pouco diversificada, cuja base da 

economia rural é o agroextrativismo e a dinâmica econômica urbana gira em torno 

da renda do funcionalismo público. 

A estrutura econômica acanhada do Estado do Amapá deriva principalmente 

da falta de integração do estado com o restante do país, por falta de uma ligação 

rodoviária. Somado a isso, o Amapá possui um aparelho portuário e aeroportuário 

precário e de pouca relevância regional, uma infraestrutura rodoviária interna pouco 

expressiva e em grande parte não asfaltada e uma fronteira pouco dinâmica, com 

fluxos unicamente capilares e pouco expressivos economicamente. 

                                                           
3 O atual território do Estado do Amapá foi alvo de invasões inglesas, holandesas e francesas 

no século XVII, justamente por sua localização estratégica. A fixação portuguesa nestas terras no 
final do século XVII e a assinatura de um tratado com a França em 1713 garantiu a dominação da foz 
do Rio Amazonas aos portugueses, mas não impediu que a fronteira franco-brasileira fosse alvo de 
contestação, solucionada definitivamente apenas no ano de 1900(GRANGER, 2011). 
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A inércia econômica do Estado do Amapá, resultante dos fatos elencados, o 

colocou durante um longo período como última fronteira para o desenvolvimento 

capitalista no Brasil. Entretanto, sua posição geopolítica estratégica está 

despertando o interesse de diversos atores do agronegócio para o aproveitamento 

logístico do Amapá, capaz de conferir maior competitividade à produção de grãos da 

Região Centro-Oeste. 

A inserção do Amapá na logística da exportação da soja produzida na 

Região Centro-Oeste começou a se concretizar em 2012, quando é iniciada a 

implantação do primeiro terminal graneleiro no estado. Desde então, a soja foi 

introduzida no campo amapaense, como consequência da disponibilização de 

infraestrutura capaz de processar, armazenar e exportar os grãos. 

 Diante das premissas apresentadas, a questão central que se coloca é: 

quais os interesses da inserção do Amapá nos circuitos produtivos da soja? Para 

tanto, a metodologia empregada foi a coleta de dados primários e secundários, em 

uma pesquisa qualitativa, a fim de atender o objetivo geral, que é compreender a 

dinâmica da integração do Amapá aos circuitos produtivos do agronegócio. Como 

resultado, ficou evidente o papel geopolítico estratégico do estado para o 

agronegócio e as políticas públicas e interesses privados para a integração 

competitiva do território, conforme apresentado a seguir. 

 

Circuitos Produtivos do Agronegócio 

Para compreender a dinâmica do agronegócio no Brasil faz-se necessário a 

seleção de conceitos e categorias capazes de analisar a complexidade das relações 

existentes entre os diversos atores e estratégias que compõem o agronegócio e as 

formas como o mesmo se apresenta no espaço geográfico. Desta forma, fez-se aqui 

a opção por trabalhar com a categoria de circuitos espaciais da produção, oriunda 

da obra de Milton Santos (1988). 
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Tal escolha deve-se ao fato de que a complexidade da espacialização do 

agronegócio só pode ser compreendida a partir da análise de seus fluxos. Diante 

disso, os circuitos espaciais da produção passam a oferecer uma visão ampliada, 

abrangendo fixos e fluxos inerentes à complexa rede que se articula territorialmente 

para o processo de reprodução ampliada do capital. Esta iniciativa articula a 

discussão realizada em outros momentos4 com o cenário de incorporação do Amapá 

aos circuitos produtivos da soja. 

A articulação do mundo sob a lógica da globalização, permeada por uma 

grande variedade de fluxos e a divisão territorial do trabalho, caracterizam os 

circuitos espaciais da produção, que se expressam, segundo Santos (1998, p.49), a 

partir das “(...) diversas etapas pelas quais passaria um produto, desde o começo do 

processo de produção até chegar ao consumo final”. 

Neste sentido, é preciso compreender de início que o Brasil começou a 

vivenciar a partir da década de 1960 a modernização da agricultura, visando sua 

inserção competitiva no mercado internacional. Neste período fortaleceram-se as 

agroindústrias, que processavam principalmente grãos, frutas, aves e bovinos, 

produzindo óleos vegetais, sucos concentrados, carnes e derivados, destinados ao 

mercado interno e externo (MAZZALI, 2000). 

A partir da década de 1970 a agroindústria passa por uma reestruturação 

produtiva, com inovações tecnológicas e a flexibilização do processo de produção e 

das relações de produção. A partir de então se intensificam relações de maior 

interação e complementaridade entre as indústrias e outros setores da economia, 

gerando uma economia de rede, onde as atividades estão inter-relacionadas. Com a 

maior complementaridade e inter-relação entre as diversas atividades surgem os 

complexos agroindustriais (SILVEIRA, 2005). 

As décadas de 1980 e 1990 são marcadas pela continuidade da tecnificação 

e intensificação da circulação de capital, informação e mercadorias, somadas ao 

                                                           
4 A utilização da categoria de circuitos espaciais da produção já havia sido feita para discutir a 

dinâmica em torno da pavimentação da BR-163(MARGARIT, 2012) e a dinâmica da fronteira agrícola 
na Amazônia (MARGARIT; AVELINO JÚNIOR, 2012). 
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processo de desconcentração industrial, que promoveu a interiorização das 

atividades produtivas. Com isso, diversos autores 5  sinalizam a necessidade da 

inclusão do conceito de redes nas formulações teórico-conceituais sobre a dinâmica 

produtiva. Neste sentido, torna-se necessário adotar a categoria de “circuitos”, 

inerente ao conceito de redes, superando os “complexos”, até então amplamente 

utilizados (MARGARIT; AVELINO JÚNIOR, 2012). 

 Portanto, a análise dos “circuitos” é necessáriapara compreender a 

dinâmica que envolve os fixos e fluxos do agronegócio, em uma complexa rede, que 

(re)configura o território de acordo com os seus interesses. Trata-se, portanto, de 

compreender que a expansão dos circuitos produtivos do agronegócio realiza 

transformações no espaço geográfico a partir de uma ordem territorial 

nacional/global, a fim de permitir a reprodução capitalista com a integração 

competitiva do território. 

 Neste contexto, o território é conceito chave na análise da organização 

do espaço brasileiro e configura-se como categoria de análise, como sugerem 

Santos e Silveira (2001): como território utilizado, levando em conta a 

interdependência e a inseparabilidade entre a materialidade e o seu uso. Portanto, 

trata-se de compreender o território como produto dos atores sociais e manifestação 

de relações de poder (RAFFESTIN, 1993), que se revelam na constituição dos 

“circuitos”, objeto de análise deste artigo. 

 

Integração do Amapá aos Circuitos Produtivos da Soja 

A produção de grãos da Região Centro-Oeste, com destaque para a soja 

produzida no Estado do Mato Grosso, têm sido fundamental na pauta de exportação 

brasileira e, portanto, alvo prioritário de financiamento público e privado. Com isso, a 

produção de soja na região tem crescido expressivamente, alavancada pela alta 

produtividade da soja mato-grossense, conforme apresentado no gráfico 1: 

                                                           
5 Cabe destacar: Mazzali (2000), Paulillo (2000) e Silveira (2005). 
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Gráfico 1: Produção de soja (milhões de toneladas). 
Fonte: IBGE (1990-2014). 

  

O crescimento da produção de grãos na Região Centro-Oeste, 

principalmente no Mato Grosso, é resultado de um processo histórico-geográfico de 

expansão da fronteira agrícola capitalista, que transformou as terras da região no 

principal celeiro de grãos do país. 

Neste contexto, a consolidação do agronegócio, capitaneado pela produção 

de soja, deve-se às condições favoráveis para seu desenvolvimento, pela 

disponibilidade de terras e crédito, associada à pesquisa (desenvolvimento de 

sementes) e abertura do mercado às tradings do agronegócio internacional. 

Entretanto, a principal barreira para o aumento da competitividade da soja produzida 

no Estado do Mato Grosso no mercado internacional é a logística. 

A infraestrutura rodoviária e ferroviária do país estão voltadas para a 

exportação via portos do Centro-Sul, com destaque para os portos de Santos, em 

São Paulo, e Paranaguá, no Paraná, para onde se destina a maior parte da 

produção de grãos do Centro-Oeste. Neste trajeto, são percorridos pelo menos dois 

mil quilômetros entre as regiões produtoras de soja no Mato Grosso e os referidos 

portos, conforme ilustrado no Mapa 1: 
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Mapa 1: Rotas de exportação da soja produzida no Estado de Mato Grosso. 
Fonte: Margarit (2012). 
Base cartográfica: IBGE, 2008. 
Organização e elaboração: Margarit, 2012. 

 

Para encurtar a distância e, consequentemente, reduzir o preço do frete, os 

portos da Região Norte se apresentam como de fundamental estratégia para dar 

maior competitividade à soja produzida no Mato Grosso. Neste sentido, diversos 

grupos empresariais vem adotando novas estratégias para a exportação de soja 

através dos portos da Região Norte. 

O Grupo Amaggi já transporta desde 2000 soja através de Porto Velho, de 

onde a soja é levada através de balsas pela hidrovia do rio Madeira até o Porto de 
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Itacoatiara, onde o transbordoé realizado para navios encarregados da exportação, 

conforme ilustrado no Mapa 2: 

 

 

Mapa 2: Transporte intermodal através da BR-364 e a Hidrovia do Madeira. 
Fonte:Margarit (2012). 
Base cartográfica: IBGE, 2008. 
Organização e elaboração: Margarit, 2012. 

 

 Com a pavimentação da rodovia BR-163 (Cuiabá-Santarém) uma nova 

rota está sendo viabilizada para o escoamento da produção de soja do Mato Grosso 

através de portos nas cidades de Itaituba e Santarém, no Estado do Pará. Com isso, 

diversas empresas tem adotado estratégias para a utilização deste novo eixo 

logístico para escoar a produção. Neste contexto, outros portos ao longo do rio 

Amazonas são inseridos no circuito. 

 Os portos de Barcarena, no Estado do Pará, e Santana, no Estado do 

Amapá, transformaram-se em importantes portos para o transbordo da soja das 

balsas para grandes navios, que levam os grãos para o mercado externo. Com isso, 

a produção passa a ser exportada através de portos muito mais próximos dos 

mercados consumidores na Europa, Estados Unidos e Ásia, reduzindo ainda mais 
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os custos do frete, e, com isso, aumentando a competitividade da soja brasileira no 

mercado internacional, conforme ilustrado no Mapa 3: 

 

 
 

Mapa 3: Rotas marítimas de transporte da soja por portos da Região Norte do Brasil.  
Fonte: Margarit (2012). 
Base cartográfica: IBGE, 2008. 
Organização e elaboração: Margarit, 2012. 

 

Integração Competitiva do Território 

O Amapá se apresenta como uma fronteira do capital, onde a falta de 

integração com o restante do país impediu, até então, a inserção competitiva do 

território na dinâmica produtiva do agronegócio. Entretanto, esta configuração vem 

mudando gradativamente, já que o estado está inserido em políticas públicas de 

integração nacional, visando o crescimento econômico, com a incorporação de 

novas terras ao agronegócio e o aproveitamento logístico capaz de estabelecer 

maior competitividade da produção nacional no mercado internacional, conforme 

apresentado anteriormente. 

Neste contexto, Superti (2013) destaca o papel dosPlanos Brasil em Ação 

(1996/1999), Avança Brasil (2000/2003), Projeto de Integração das Infraestruturas 

Regionais Sul-Americanas – IIRSA (2000) e mais recentemente o Programa de 
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Aceleração do Crescimento – PAC (2007-2018), que expressam o planejamento das 

ações governamentais para o Brasil, com a inserção competitiva no mercado 

internacional, através da modernização produtiva e redução do custo Brasil6, em um 

contexto de globalização, neoliberalismo e estruturação dos blocos econômicos. 

Trata-se de um contexto diferente do observado entre 1964 e 1985, quando 

os militares estiveram no poder e foram construídas rodovias e executados projetos 

de colonização a fim de ocupar, integrar e garantir a soberania nacional sobre a 

Amazônia. De fato este planejamento que vem sendo executado desde 1996 retoma 

novamente um projeto de desenvolvimento para a Amazônia caracterizado pela 

predominância histórica de um modelo exógeno para a região (BECKER, 2006). 

Entretanto, no contexto recente, as políticas públicas tratam de consolidar as áreas 

já abertas anteriormente, com destaque para o asfaltamento de rodovias que haviam 

sido construídas pelos militares e, com isso, o fomento à produção e circulação, 

integrando competitivamente o território. 

No Estado do Amapá, o planejamento governamental resultou na sua 

inserção nos Eixos Nacionais de Integração, que diferentemente da política de 

criação de polos de desenvolvimento da década de 1970, visa estruturar eixos de 

desenvolvimento em um espaço geoeconômico aberto (SUPERTI, 2013). Neste 

contexto, a BR-156 está inserida no “Arco Norte”, e seu asfaltamento7 e integração 

com a Guiana Francesa através de uma ponte 8  potencializa investimentos no 

entorno da rodovia, conforme ilustrado a seguir. 

 

                                                           
6Custo Brasil é um termo genérico geralmente utilizado pela imprensa para descrever um 

conjunto de fatores estruturais que comprometem o desenvolvimento da economia nacional. 
7 A conclusão do asfaltamento da rodovia BR-156 foi incluída no PAC. Em 2010 foi concluído o 

asfaltamento de Macapá até o município de Calçoene, suficiente para incorporar as terras do cerrado 
à produção de grãos. 

8  A ponte Binacional entre Brasil e Guiana Francesa foi concluída em 2011, mas até o 
momento não foi inaugurada por questões diplomáticas e falta de infraestrutura aduaneira necessária. 
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Mapa 4: Obras previstas no PAC para a BR-156 
Fonte: Evora, 2016. 

 

Portanto, o asfaltamento da BR-156 proporcionou o aproveitamento dos 

cerrados residuais existentes no Estado do Amapá para o agronegócio. Desta forma, 

a iniciativa privada tratou de criar estratégias para o aproveitamento deste potencial 

para a produção. Em 2012 a Cianporte, braço logístico da Fiagril, inicia a construção 

de um terminal graneleiro, capaz de processar, armazenar e exportar grãos, 

fomentando também a produção de grãos no estado. Com isso, o Estado do Amapá 

produz a sua primeira safra de soja em 2013 com 12.906 toneladas oriundas de 

4.550 hectares, com aumento significativo em 2014 para 40.792 toneladas em 

17.220 hectares (IBGE, 2013-2014).  

Portanto, o aparelhamento da estrutura portuária para atender a produção 

de soja do Estado de Mato Grosso trouxe como consequência a introdução de parte 

do território amapaense nos circuitos produtivos da soja, com a produção do grão. A 

produção de soja ainda tímida do Amapá perto das mais de 25 milhões de toneladas 

de soja produzidas no Mato Grosso (IBGE, 2014) marcam o início de um processo 

de expansão acelerada do cultivo no estado. 

A partir da integração competitiva do território uma série de ações públicas e 

privadas se iniciou visando o aproveitamento da competitividade territorial gerada 
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pela estrutura logística implantada no Amapá. A Embrapa em parceria com o 

Instituto Estadual de Pesquisas do Amapá promoveu o Zoneamento Socioambiental 

do Cerrado, destacando áreas de cerrado como vocacionais à implantação do 

cultivo de grãos. A Embrapa também exerceu participação no desenvolvimento de 

sementes adaptadas às condições edafoclimáticas locais. Capitais privados foram 

investidos em compra de terras, equipamentos e insumos. Produtores criaram a 

Associação dos Produtores de Soja do Estado do Amapá. E uma nova variedade de 

comércios e serviços se desenvolve para atender este novo nicho de mercado9. 

Portanto, desenvolveram-se estruturas públicas e privadas auxiliares para 

dotar o território de planejamento, tecnologia e infraestrutura necessários para o 

desenvolvimento do agronegócio da soja. De forma concomitante houve a criação 

de alianças entre os diversos atores envolvidos na sojicultora com parlamentares e 

integrantes do poder executivo do Estado do Amapá, no intuito de garantir a 

aplicação de políticas públicas para o desenvolvimento e consolidação dos circuitos 

produtivos da soja no estado. 

 

Provocações Finais 

A partir das informações apresentadas fica evidente que a integração do 

Estado do Amapá aos circuitos produtivos da soja é a consolidação de pelo menos 

duas décadas de iniciativas de planejamento para dotar o território de condições 

produtivas competitivas. É evidente também que a partir de então o cenário de 

inércia econômica do estado tende a se reverter, já que os circuitos produtivos da 

soja tem provocado grande agitação econômica nos municípios em que se instala. 

Resta agora compreender melhor as implicações que estas transformações trazem. 

                                                           
9Entre os novos nichos de comércio e serviços destaca-se:secadores e silos armazenadores de 

grãos, peças e mecânica de máquinas agrícolas, comércio de insumos, transportadoras, empresas 
de georreferenciamento e fábrica de rações (fomentando também a piscicultura, avicultura e 
suinocultura).  



 

Anais do 2°CONGEO- Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do 
Território 

Natal, Rio Grande do Norte - 5 a 8 de Outubro de 2016 

29 

Há inúmeros trabalhos científicos sobre os impactos socioambientais da 

expansão da atividade sojicultora no Brasil. Todos de certa forma apresentam 

argumentos principalmente sobre o agravamento dos problemas fundiários e 

ambientais decorrentes deste tipo de cultura. No Estado do Amapá certamente não 

será diferente e já há sinais de que estas questões estão vindo à tona. Em 2015 

surgiu o primeiro acampamento sem terra do estado, revelando à população do 

estado uma questão ainda relativamente nova. 

Isso acontece, pois como dito anteriormente, o Amapá se apresenta como 

última fronteira. A inércia econômica do estado permitiu um clima de relativa 

harmonia na ocupação da terra. Entretanto, o contexto recente de integração 

territorial do Amapá aos circuitos produtivos do agronegócio está revelando a 

fragilidade como esse modo de ocupação da terra se deu. Isso porque grande parte 

das terras do estado ainda encontra-se em processo de regularização e muitas 

comunidades tradicionais ainda não possuem o reconhecimento do Estado.  

Portanto, o desenvolvimento do agronegócio no Estado do Amapá tende a 

agravar os conflitos já existentes pela posse e uso da terra e fazer surgir outros. 

Soma-se a isso a grande extensão de terras indígenas e unidades de conservação 

que sofrerão maior pressão. Desta forma, caberão análises constantes sobre o 

processo de desenvolvimento do agronegócio no Estado do Amapá e a articulação 

de movimentos de resistência capazes de garantir a posse e o uso da terra por 

povos tradicionais do estado. 
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AS ALTERAÇÕES NO PROJETO DO CORREDOR FERROVIÁRIO BIOCEÂNICO 

PARANAGUÁ-ANTOFAGASTA: UMA ANÁLISE SOBRE INTEGRAÇÃO 

REGIONAL E GEOPOLÍTICA.10 

Dayana Aparecida Marques de Oliveira Cruz 

Doutoranda em geografia pela FCT/UNESP 

 

Resumo 

Embora os projetos para integração sul-americana propostos pelo COSIPLAN/IIRSA 

sejam relevantes, problemas com financiamento e solução de controvérsias entre os 

países dificultam o andamento dos mesmos, resultando em constantes alterações e 

atrasos no cronograma de execução. O objetivo é discutir as dificuldades e 

alterações no projeto do Corredor ferroviário bioceânico Paranaguá-Antofagasta, 

que inclui Argentina, Brasil, Chile e Paraguai. Consideramos os dados 

disponibilizados pelo COSIPLAN/IIRSA, e as entrevistas realizadas com seus 

representantes, durante trabalho de campo. Observamos que as constantes 

alterações nos projetos estão ligadas a questões técnicas, financeiras e a 

geopolítica. 

Palavras-chave: Integração regional; COSIPLAN/IIRSA; Corredor ferroviário 

bioceânico Paranaguá-Antofagasta.  

 

Resumen 

Aunque los proyectos para la integración de América del Sur propuesto por 

COSIPLAN/IIRSA es relevante, problemas con la financiación y la solución de 

controversias entre los países dificultan el progreso de estos proyectos, dando lugar 
                                                           
10 Este trabalho faz parte da pesquisa de doutorado intitulada “Interações espaciais e rede 

urbana: uma discussão sobre os desdobramentos do processo de integração sul-americana através 
das infraestruturas de transporte”, financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo (Fapesp – Processo n. 2014/09913-1). 

 



 

Anais do 2°CONGEO- Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do 
Território 

Natal, Rio Grande do Norte - 5 a 8 de Outubro de 2016 

33 

a cambios constantes y los retrasos en el calendario de ejecución. El objetivo es 

discutir las dificultades y los cambios en el proyecto de el Corredor ferroviario 

bioceánico Paranaguá-Antofagasta, que incluye Argentina, Brasil, Chile y Paraguay. 

Consideramos los datos disponibles por el COSIPLAN/IIRSA, y entrevistas con sus 

representantes organizadas durante trabajo de campo. Observamos que los 

cambios constantes en los proyectos están vinculados a factores técnicos, 

financieros y geopolíticos. 

Palabras clave: Integración regional; COSIPLAN/IIRSA; Corredor ferroviario 

bioceánico Paranaguá-Antofagasta. 

 

Introdução  

 

Diante das transformações econômicas impulsionadas pelo regime de 

acumulação capitalista, o final do século XX trouxe uma nova demanda por 

mobilidade do capital. O desenvolvimento tecnológico, a desregulamentação 

financeira, a ampliação das redes geográficas e o aumento na fluidez impulsionaram 

o aprofundamento dos processos relacionados à globalização. 

Neste novo cenário internacional, o mercado tornou-se mais competitivo, os 

países tiveram que adotar novas estratégias regionais de inserção internacional, 

baseados na cooperação.  

Para os países latino-americanos, a grande oportunidade de fomento às 

estratégias regionais veio de forma mais autônoma logo após a quebra dos acordos 

multilaterais cobertos pelo Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT). Na 

década de 1990, caracterizada pelo regionalismo aberto, a ampliação do número de 

acordos independentes, aliada a reestruturação dos processos produtivos e a 

liberalização econômica levou a proliferação dos acordos regionais (PEREIRA, 1993 

e SANAHUJA, 2010), dentre eles o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL).  
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Essa foi uma oportunidade para o Brasil de reafirmar-se como liderança na 

América do Sul, em que desempenha seu papel intermediário de semiperiferia líder 

do subsistema regional, conforme a discussão proposta por Wallerstein (1974) e 

presente em Ianni (1996) e Becker e Egler (1994). 

Como herança deste contexto, no ano de 2000 foi criada a Iniciativa para a 

Integração da Infraestrutura Regional Sul-americana (IIRSA). Desde o princípio, a 

iniciativa concentrou-se no fomento às infraestruturas de transportes, energia e 

comunicações. Com a criação da União das Nações Sul-americanas (UNASUL), a 

IIRSA foi incorporada em 2011 ao Conselho Sul-americano de Infraestrutura e 

Planejamento (COSIPLAN). 

A partir daí, a IIRSA passou a ser denominada COSIPLAN/IIRSA. A nova 

forma de pensar a integração sul-americana, a partir do fortalecimento da 

cooperação sul-sul proposta pela UNASUL (RAMANZINI JÚNIOR et. al., 2015), do 

qual originou a criação do COSIPLAN, aliado aos novos rumos da política externa 

brasileira, não foram suficientes para modificar o modelo de integração proposto 

pela IIRSA. 

É importante considerar o contexto da política externa brasileira, pois a IIRSA 

foi uma proposição brasileira baseada nos Eixos Nacionais de Integração e 

Desenvolvimento (ENID) da década de 1990 (SOUZA, 2011), além disso, o papel do 

Brasil como líder econômico e político na América do Sul influencia de maneira 

direta os moldes da integração regional. 

  Com a inserção da IIRSA no COSIPLAN, a única transformação concreta foi o 

estabelecimento de um espaço de diálogo, para que os países pudessem tratar 

sobre os assuntos específicos de cada Eixo de Integração e Desenvolvimento 

(EIDs). 

 São propostos dez EIDs na América do Sul. Em síntese, o critério utilizado é a 

existência e o potencial de fluxos nos pontos de maior atratividade do território sul-
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americano, visando o estabelecimento de trocas comerciais. Dentre esses eixos está 

o Eixo de Capricórnio, cuja delimitação está representada no mapa 1. 

 

Mapa 1: Delimitação do Eixo de Capricórnio 

 

O Eixo de Capricórnio é composto por Argentina, Bolívia, Brasil, Chile e 

Paraguai. O perfil da área selecionada para compor o eixo está relacionado à 

exportação de carnes, minerais e grãos, além de ser caracterizada como uma área 

de dispersão territorial e limitada rede de transportes. Os objetivos dos projetos 

propostos no Eixo de Capricórnio são: diminuir os custos logísticos e facilitar o 

transporte de commodities. 

Tendo em vista o perfil e os objetivos do eixo, a ênfase dos projetos está 

relacionada ao transporte ferroviário, sendo o projeto de construção do Corredor 

ferroviário bioceânico Paranaguá-Antofagasta o principal deles. A construção do 

corredor vem sendo discutida pelos países antes da criação da IIRSA, tendo em 

vista a possibilidade e importância de interligação dos oceanos Atlântico e Pacífico 
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pelo modal ferroviário11. Por conta da importância do projeto, ele está inserido na 

lista de trinta e um projetos da Agenda de Projetos Prioritários (API) do 

COSIPLAN/IIRSA. 

Neste trabalho apresentamos o perfil e o andamento do projeto de construção 

do corredor bioceânico, a partir de seus nove trechos, destacando as dificuldades 

enfrentadas por Argentina, Brasil, Chile e Paraguai na execução do projeto. Para 

realizar a análise, utilizamos as entrevistas feitas durante trabalho de campo12 e os 

dados disponibilizados pelo COSIPLAN/IIRSA13. 

 

O andamento do projeto do Corredor ferroviário bioceânico Paranaguá-

Antofagasta 

 O projeto de construção do Corredor ferroviário bioceânico Paranaguá-

Antofagasta é composto por nove subprojetos. Destes, apenas o trecho um está 

concluído, dois estão em andamento, e os demais em processo de pré-execução ou 

perfil. O mapa 2 mostra o traçado do futuro corredor bioceânico indicando os trechos 

dos subprojetos que dele fazem parte. 

 

 

 

 

 
                                                           
11 Informação concedida em entrevista realizada durante trabalho de campo. 
12 As entrevistas que aqui citamos foram realizadas em dois momentos distintos. A primeira 

entrevista foi com o Sr. Patrício Mansilla (membro do Comitê de Coordenação Técnica da IIRSA e 
funcionário do BID) realizada em junho de 2015 na cidade de Santiago/Chile. A segunda entrevista 
realizada em novembro de 2015 na cidade de Assunção/Paraguai foi com o Sr. Luis María Pereira 
(coordenador nacional da IIRSA no Paraguai). 

13 Todos os dados relacionados ao projeto do corredor estão disponibilizados no endereço 
eletrônico www.iirsa.org, de onde foram tirados todos os dados aqui apresentados. 

http://www.iirsa.org/
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Mapa 2: Traçado do projeto de construção do Corredor ferroviário Paranaguá-

Antofagasta com indicação de trechos. 

 

 O trecho chileno Antofagasta-Socompa de 334 km é o único que foi 

concluído. O investimento final neste trecho foi de 501 milhões de dólares. Há 

diferentes possibilidades de interligação ferroviária, sobretudo com a Argentina, e 

depois com a Bolívia e Brasil. No caso da Argentina, o trecho liga-se diretamente a 

Salta, que dá acesso aos portos de Rosário e Buenos Aires, além de La Paz e Santa 

Cruz na Bolívia, e também ao porto de Santos no Brasil. Parte do trecho chileno 

pertence ao grupo privado Luksic, a outra parte foi licitada ao setor privado pela 

Ferronor. 

 Dos três trechos argentinos, dois estão em execução e um em pré-execução. 

No caso dos trechos Reabilitação do ramal ferroviário C14: Salta-Socompa e 

Reabilitação do ramal ferroviário C3: Resistencia – Avia Terai – Pinedo, que estão 

em execução, o investimento necessário para a conclusão de cada um está 
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estimado em cem milhões de dólares, que será revertido para o melhoramento e a 

construção de ferrovias sob financiamento chinês. Os trechos têm previsão de 

término em 2018, sendo que a velocidade de ambos deverá ser em média de 

quarenta ou cinqüenta quilômetros por hora. 

 O trecho de Reabilitação do ramal ferroviário C14: Salta-Socompa terá 500 

km de extensão. O projeto foi elaborado com o intuito de facilitar a circulação de 

minérios de Catamarca, La Rioja e Jujuy até o porto de Antofagasta, tendo como 

destino final os mercados da APEC e da costa leste dos Estados Unidos. Por outro 

lado, também há possibilidade de transportar minérios do norte chileno para o Brasil, 

União Europeia e Estados Unidos. Já o trecho de Reabilitação do ramal ferroviário 

C3: Resistencia – Avia Terai – Pinedo terá 260 km de extensão. O projeto está 

sendo desenvolvido em parceria com a empresa Trens Argentinos – Cargas e 

Logística S.A, seu objetivo é reparar o ramal Avia Terai-Barranqueras, a fim de 

reativar o porto ali existente para a circulação de mercadorias de baixo custo. 

No segundo semestre de 2014 foi firmado uma parceria de quatro anos com a 

empresa chinesa CEMEC para a renovação de vias e aquisição de materiais para a 

melhora de sua operação. Está em vigência o acordo entre a China e a Argentina de 

financiamento de 2 bilhões e 470 milhões de dólares para a execução de 1.511 km 

de novas vias e 321 para melhorias nas vias já existentes, além da aquisição de cem 

locomotoras e 3.500 vagões para a rede administrada pela Belgrano Cargas e 

Logística S.A. que compreende as vias e ramais C3, C12 e C18. 

Outro trecho argentino é o de Reabilitação do ramal ferroviário C12: Avia 

Terai-Metán, cujo investimento estimado é de 200 milhões de dólares, e assim como 

os demais trechos argentinos apresentados nos parágrafos anteriores, o 

financiamento será chinês e a conclusão para o término do projeto está prevista para 

2018. Com extensão prevista de 200 km, e os mesmos objetivos do trecho 

Reabilitação do ramal ferroviário C14: Salta-Socompa, o projeto ainda está em fase 

de pré-execução. As obras serão realizadas em um terreno acidentado, por isso 

existem alguns aspectos técnicos que devem contemplar as dificuldades do trecho 

como: descarrilamento do trem pelas condições inadequadas das vias atuais, 
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sensibilidade ao transporte de carga perigosa, trechos estreitos que restringem o 

tamanho do trem, e queda de material rochoso nas vias, devido a falta de 

manutenção das ferrovias existentes. 

Além dos três trechos individuais, a Argentina faz parte do projeto binacional 

com o Paraguai denominado Estudo de otimização do nó Ñeembucú – Río Bermejo, 

que está em fase de pré-execução, com a estimativa de investimento de 301 

milhões de dólares, realizado em parceria com a empresa CSI Engenheiros S.A do 

Uruguai. Para a realização deste estudo, os países receberam o financiamento de 

650 milhões de dólares do FONPLATA, que também contemplará o estudo 

necessário para o projeto de otimização do nó Clorinda-Assunção. O projeto visa 

estabelecer um traçado para a construção da ponte bimodal Ñeembucú/Pilar 

(Paraguai) e Río Bermejo (Argentina), atualmente o estudo aponta três 

possibilidades de traçado, com a estimativa inicial do projeto de construção da ponte 

bimodal de 60 milhões de dólares, com previsão de término em 2020. O principal 

objetivo da construção da ponte é conectar os sistemas ferroviários dos países que 

fazem parte do projeto de construção do Corredor ferroviário bioceânico Paranaguá-

Antofagasta.  

Um dos trechos que necessitam de maior investimento no corredor é o trecho 

paraguaio Construção da ferrovia Ciudad del Este – Ñeembucú, em fase de pré-

execução, cujo investimento necessário estimado é de 2 bilhões e 800 milhões de 

dólares, com previsão de finalização para 2022. O projeto de construção da ferrovia 

entre Ciudad del Este e Pilar visa facilitar o transporte de careais aos portos da 

Hidrovia Paraguai-Paraná ou aos portos do Pacífico. O projeto inclui a construção de 

duas pontes nos rios Paraná (com Foz do Iguaçu) e Paraguai (com Río Bermajo). 

No total há previsão de construção de 583,4 km de ferrovias com velocidade média 

de cento e cinquenta quilômetros por hora. O estabelecimento do traçado da ferrovia 

foi feito pela empresa coreana KOICA, com custo de dois milhões de dólares. 

A ponte binacional que visa a interligação do trecho paraguaio à malha 

ferroviária brasileira é denominada “Ponte ferroviária com pátio de Cargas (Ciudad 

del Este – Foz do Iguaçu)”. Este projeto ainda está em fase de perfil, por isso não 
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tem previsão de conclusão ou financiamento, embora esteja sendo discutido pelos 

países desde 2007. Para que este projeto seja desenvolvido é preciso o término do 

trecho paraguaio (apresentado no parágrafo anterior), bem como do trecho Cascavel 

– Foz do Iguaçu no Brasil. 

O trecho brasileiro Cascavel – Foz do Iguaçu tem o investimento estimado de 

324 milhões de dólares para a construção de 135 km de extensão de ferrovia, que 

ainda está em etapa de perfil. Especialistas do Brasil e do Paraguai vem discutindo 

os efeitos econômicos, os marcos regulatórios, o tamanho da bitola, os padrões de 

segurança e as formas de financiamento.  

Outro trecho brasileiro é o Paranaguá-Cascavel e variante ferroviária entre 

Guarapuava e Engenheiro Bley, com investimento estimado de um bilhão e meio de 

dólares. A operação do trecho é feita por duas empresas diferentes, a FERROESTE 

(até Guarapuava) e a Rumo (antiga ALL até Paranaguá). O objetivo é a melhoria do 

transporte e circulação de cereais e grãos com a modernização das infraestruturas 

que compõem a EF-484, incluindo a mudança de traçado e extensão de dois trechos 

que totalizam 440 km do total de 730 km do projeto. O trecho que contempla o porto 

de Paranaguá é de suma importância para o transporte de commodities, sobretudo 

para a soja, que em 2013 representou 19,2% da movimentação de cargas de 

Paranaguá, tendo um aumento de 16,9% em relação a 2012 (ANTAQ, 2014).  

A bitola deste trecho é de um metro e sessenta, diferente dos demais trechos 

que é de um metro. O tamanho da bitola foi mudado após a finalização do desenho 

básico do traçado da ferrovia, que foi entregue em 2013 e passou por algumas 

transformações sendo necessária a adaptação/ampliação do cronograma de 

execução. A justificativa para a mudança é que a bitola maior seria mais adequada 

para o transporte de commodities, podendo operar com maior velocidade média e 

ser construída com menor impacto ambiental (considerando o relevo do trecho). Tal 

mudança representaria um aumento de custo no projeto do corredor, já que o trecho 

do Chile que já foi concluído, e os trechos argentinos que estão em execução teriam 

que passar por uma adaptação, transformando a bitola única em bitola mista. Para o 

Paraguai seria necessário refazer o estudo financiado pela empresa coreana 
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KOICA, cujo custo de dois milhões de dólares não pode ser arcado pelo país para 

realizar a nova versão do estudo. Pela falta de acordo entre os países, desde 2013 o 

projeto teve poucos avanços.14 

 Dos quatro países que compõem o projeto, o Paraguai é o que tem maior 

dificuldade em conseguir financiamento dos subprojetos, isso ocorre porque 

enquanto nos outros países a proposta é ampliar e modernizar as ferrovias 

existentes, no Paraguai é preciso construí-las, o que torna os valores do 

investimento mais alto do que no Chile, na Argentina ou no Brasil. 

  Outro problema é que o COSIPLAN/IIRSA não tem um órgão financiador 

específico para a carteira de projetos proposta pelos países, assim cabe a cada um 

buscar as fontes de financiamento desses projetos. Os principais financiadores são 

BID, Fonplata e CAF, além do BNDES que financia os projetos brasileiros. 

Recentemente, a Argentina recorreu ao financiamento chinês para a execução dos 

trechos que estão sob sua responsabilidade.  

 O Paraguai é o país sob o qual recai a maior parte dos custos do projeto de 

construção do Corredor ferroviário bioceânico Paranaguá-Antofagasta. O Gráfico 1 

mostra que 52% do investimento total estimado de cinco bilhões e trezentos milhões 

de dólares para a construção do corredor ficará a cargo do Paraguai. Enquanto isso 

o Brasil será responsável por 30%, a Argentina por 17% e o Chile por 1%. 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Informação concedida em entrevista realizada durante trabalho de campo. 



 

Anais do 2°CONGEO- Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do 
Território 

Natal, Rio Grande do Norte - 5 a 8 de Outubro de 2016 

42 

Gráfico 1: Percentual de investimento estimado por país para a execução do 

projeto de construção do Corredor ferroviário bioceânico Paranaguá-

Antofagasta 

 

Fonte: COSIPLAN/IIRSA, 2016. 

 

Por conta do investimento paraguaio necessário para a construção do 

corredor, acompanhado da falta de recursos, e de financiamento para realizar tal 

investimento, o país busca firmar acordos com Argentina, Brasil e Chile para o 

financiamento. O argumento utilizado é que a execução dos subprojetos paraguaios 

teriam um impacto maior para os demais país do que propriamente para o Paraguai 

em comparação a circulação de mercadorias e ao volume de exportação15.  

Um estudo feito pelo próprio BNDES sobre a pré-viabilidade do projeto, 

apontou o Brasil como o principal beneficiário. A dificuldade no financiamento dos 

projetos é discutida nos fóruns do COSIPLAN, no grupo de trabalho sobre 

                                                           
15 Informação concedida em entrevista realizada durante trabalho de campo. 
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financiamento e garantias, liderado pelo Brasil, mesmo assim as discussões ainda 

não resultaram em avanços concretos16. 

  

Considerações finais 

 

Embora a justificativa de execução do Corredor ferroviário bioceânico 

Paranaguá – Antofagasta esteja baseada na necessidade de melhoria da fluidez 

regional, com vistas para a circulação de commodities, os atrasos no cronograma, e 

a dificuldade que os países têm de chegar a um acordo sobre a elaboração e 

execução dos projetos, demonstram a necessidade de discutir sobre aspectos 

políticos, econômicos, técnicos e geopolíticos. 

Há necessidade de elaboração de mecanismos que ajudem os países a 

estabelecer um consenso sobre os projetos, regulamentando as possibilidades de 

alterações, o cumprimento dos cronogramas, etc. Atualmente, esses acordos são 

feitos apenas por iniciativa dos próprios países. Quando há alguma controvérsia ou 

divergência entre eles, cabe às partes envolvidas concluir a discussão sem respaldo 

de outras instâncias, tornando o processo muito demorado. 

A rápida análise do andamento do projeto de construção do corredor feita 

neste trabalho indica os descompassos regionais e a dificuldade em colocar em 

prática um planejamento regional que considere as assimetrias. Afirmamos isso em 

relação ao custo do projeto por país, cabendo ao mais pobre (Paraguai) arcar com a 

maior parte do investimento. 

A falta de um fundo específico que concentre o financiamento dos projetos 

desenvolvidos no âmbito do COSIPLAN/IIRSA torna mais difícil o desenvolvimento 

dos mesmos. Embora a CAF, o BID e o FONPLATA tenham um papel importante no 

financiamento dos projetos, os recursos disponibilizados não contemplam o 

                                                           
16 Informação concedida em entrevista realizada durante trabalho de campo. 
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montante necessário para todas as propostas. Um fundo específico para 

financiamento dos projetos (como o FOCEM do Mercosul) tornaria mais rápida a 

captação de recursos, já que atualmente cabe a cada país buscar individualmente 

as fontes de financiamento.  

Como alternativa, destacamos o financiamento chinês requerido pela 

Argentina para a construção dos trechos ferroviários mencionados neste trabalho. 

Essa poderia ser uma alternativa para o Paraguai, no entanto por conta da pouca 

aproximação diplomática entre os países, até o ano de 2015, o financiamento era 

pouco provável.17 O interesse chinês no financiamento de infraestruturas na América 

do Sul se deve em função da parceria comercial com o subcontinente, sobretudo em 

relação a importação chinesa de commodities, sendo um dos principais parceiros 

comerciais do Brasil. 

 Por fim, incluímos para o projeto de construção do Corredor ferroviário 

Paranaguá – Antofagasta, a crítica feita por Porto-Gonçalves e Quental (2012) aos 

projetos do COSIPLAN/IIRSA, que indicam as áreas selecionadas para os projetos 

como vazios demográficos. Ao fazer isso, os projetos ignoram a biodiversidade e a 

diversidade de populações, encarando-as apenas como um obstáculo a ser 

superado. Os conflitos territoriais decorrentes dessa abordagem demonstram a 

fragilidade do planejamento territorial proposto pelo COSIPLAN/IIRSA, bem como a 

influência do modelo neoliberal, sob o qual a iniciativa de integração foi criada. 

 

  

                                                           
17 Informação concedida em entrevista realizada durante trabalho de campo. 



 

Anais do 2°CONGEO- Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do 
Território 

Natal, Rio Grande do Norte - 5 a 8 de Outubro de 2016 

45 

Referências bibliográficas  

ANTAQ. Boletim anual de movimentação de cargas, 2013. Brasília: ANTAQ, 

2014. 

BECKER, B. K; EGLER, C. A. G. Brasil: uma nova potência regional na 

economia-mundo. 2. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1994. 

IANNI, O. Teorias da globalização. 3. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

1996. 

IIRSA. Agenda de Projetos Prioritários de Integração. Disponível em: 

<www.iirsa.org>, acesso em 03 de outubro de 2016.  

PEREIRA, L. V. O projeto Mercosul: uma resposta aos desafios do novo quadro 

mundial? In: CUT. Mercosul: Integração na América Latina e relações com a 

Comunidade Europeia. São Paulo: INCA, 1993, p. 11-40. 

RAMANZINI JÚNIOR, H.; MARIANO, M. P.; ALMEIDA, R. A. R. de. As diferentes 

dimensões da cooperação sul-sul na política externa brasileira. In: RAMANZINI 

JÚNIOR, H; AYEBE, L. F. (orgs). Política externa brasileira, cooperação sul-sul e 

negociações internacionais. 1. ed. São Paulo: Cultura acadêmica, 2015, p. 13-49 

SANAHUJA, J. A. La construcción de uma región: Suramérica y el regionalismo 

posliberal. In: CIENFUEGOS, M; SANAHUJA, J. A (org.). Una región en 

construcción. Unasur y la integración en América del Sur. Barcelona: Edicions 

Bellaterra, 2010, p. 87-134. 

SOUZA, A. de O. A política de transporte no Governo Fernando Henrique Cardoso: 

o exemplo do modal ferroviário no Estado do Mato Grosso do Sul. In: SILVEIRA, M. 

R. (org). Circulação, transporte e logística. Diferentes perspectivas. São Paulo: 

Outras expressões, 2011, p. 403-426. 

WALLERSTEIN, I. O sistema mundial moderno - II. O mercantilismo e a 

consolidação da economia-mundo européia, 1600-1750. Traduzido por Carlos 

Leite, Fátima Martins e Joel de Lisboa. New York: Academic Press, 1974.  

 

http://www.iirsa.org/


 

Anais do 2°CONGEO- Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do 
Território 

Natal, Rio Grande do Norte - 5 a 8 de Outubro de 2016 

46 

IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INTEGRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA 

PRODUTIVA OU FÍSICA SUL-AMERICANA SOB A COORDENAÇÃO DA 

UNASUL 

 

Claudete de Castro Silva Vitte18 

 

 

Resumo: Este estudo contribui na reflexão sobre a integração da infraestrutura 

produtiva coordenada pelo Cosiplan/Unasul, um desdobramento da IIRSA, o que 

envolve uma dimensão espacial do desenvolvimento e opções políticas. A 

metodologia envolveu bibliografia de fontes e sites diversos. Foram elencadas as 

principais obras de infraestrutura recentes, considerando-as como possibilidades de 

fixação geográfica de valor e expressão da valorização do espaço.  Analisou-se a 

visão estratégica (investimentos e aspectos institucionais) do Cosiplan. Constatou-se 

que o ambiente político na América do Sul neste século mudou, mas a política de 

integração da infraestrutura mantém os seus fundamentos e ressente-se de falta de 

investimentos. 

Palavras-chave: Infraestrutura produtiva. América do Sul. Unasul. Cosiplan. Agenda 

de Projetos Prioritários. 

 

Resumen: Este estudio contribuye a la reflexión sobre la integración de la 

infraestructura productiva coordinada por Cosiplan / Unasur, un despliegue de la 

IIRSA, que implica una dimensión espacial del desarrollo y opciones políticas. La 

metodología se basa en la literatura disponible en varios sitios web e otras fuentes. 

En el artículo se enumeran los principales proyectos de infraestructura recientes, 

considerándolos como  posibilidades de fijación geográfica de valor y expresión de la 

apreciación del espacio. Se analizó la visión estratégica (inversiones y aspectos 

                                                           

18 Professora do Departamento de Geografia e do Programa de Pós-Graduação em Geografia 
da Universidade Estadual de Campinas (SP). Pesquisadora do CNPq. E-mail: 
clavitte@ige.unicamp.br. Este artigo é parte modificada e resumida do relatório de pesquisafinanciada 
pelo CNPq, Processo Nº 305692/2012-7. 
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institucionales) de Cosiplan. Se encontró que el entorno político en América del Sur 

este siglo ha cambiado, pero la política de integración de la infraestructura mantiene 

sus fundamentos y el carece de inversiones. 

Palabras clave: Infraestructura productiva. América del Sur. Unasur. COSIPLAN. 

Agenda de Proyectos Prioritarios. 

  

 

Introdução 

 

Esta pesquisa objetivou contribuir na discussão de um dos principais 

processos de integração que vêm ocorrendo na América do Sul, a saber, a forma 

pela qual vem se processando a implementação da modernização e da integração 

da infraestrutura produtiva ou física sul-americana (transportes e energia) sob 

coordenação da Unasul, mas com ações isoladas de governos nacionais, no caso o 

Brasil, o que envolve uma dimensão espacial do desenvolvimento e opções 

políticas. 

Esta pesquisa teve caráter qualitativo, na qual foi feito o exame de materiais 

de natureza diversa. Foram feitos levantamentos em periódicos especializados; na 

imprensa, que é sempre uma fonte de vocalização das ideias e opiniões de 

importantes atores, e consultas a sítios eletrônicos de diversas fontes e nas 

organizações regionais, de instituições financeiras regionais e de algumas 

chancelarias, como a brasileira.  

 

Da IIRSA à Cosiplan: objetivos, forma de financiamento e “novos” 

atoresgeoeconômicos 

 

A partir de 2010, em outro contexto político regional em relação à sua 

criação, a IIRSA (Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-

Americana) se tornou órgão técnico do Conselho de Infraestrutura e Planejamento 

(Cosiplan) da Unasul, passando a receber diretrizes políticas dos governos dos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Iniciativa_para_a_Integra%C3%A7%C3%A3o_da_Infraestrutura_Regional_Sul-Americana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Iniciativa_para_a_Integra%C3%A7%C3%A3o_da_Infraestrutura_Regional_Sul-Americana
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países da Unasul. O papel de BID, CAF e Fonplata passaria a ser técnico e de 

financiamento dos projetos (Mariano, Ramanzini Júnior e de Almeida, 2014). 

Na terceira Reunião do Conselho de Chefas e Chefes de Estado e de 

Governo da Unasul (2009) foi criado o Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e 

Planejamento. Por ter objetivos muito semelhantes aos da IIRSA e reconhecendo o 

trabalho executado até então, o Cosiplan “determinou em seu estatuto a adesão da 

IIRSA em sua estrutura como Foro Técnico para temas relacionados com o 

planejamento da integração física da América do Sul”, de forma que os Eixos de 

Integração e Desenvolvimento propostos na IIRSA foram incorporados ao Cosiplan 

da Unasul (www.ufrgs.br/ufrgsmun/2015). 

Segundo o sítio eletrônico do Cosiplan, este Conselho é a instância de 

discussão política e estratégica por meio de consulta, avaliação, cooperação, 

planejamento e coordenação de esforços e articulação de programa e projetos para 

implementar a integração da infraestrutura sul-americana. Sua Carteira de Projetos 

inclui atualmente 593 projetos de integração, com investimentos estimados em US$ 

182.436 bilhões, espalhados nos 10 eixos de integração e desenvolvimento (EID) 

distribuídos em toda a América do Sul.  

A maioria dos projetos do Cosiplan é relativa à área de transportes, 

aproximadamente 89% do total. Ainda segundo o sítio do Cosiplan/IIRSA, quase um 

terço dos projetos da carteira encontram-se em execução, e entre os executados, 

mais de 90% obras são de transporte, sendo que a Carteira de Projetos é composta 

por 593 projetos. Este Conselho possui uma estrutura rotativa entre os países na 

coordenação de seus trabalhos (cf. IIRSA, s/d). 

A Agenda de Projetos Prioritários (API) do Cosiplan é constituída por 31 

projetos estruturados que reúnem 100 projetos individuais que são estratégicos e 

impactantes para a integração física e para o desenvolvimento regional. Esses 

projetos, em sua maioria, são de rodovias, pontes, ferrovias e hidrovias. Geraldo 

Verdas Vega (2016) lembra que esses projetos da API não são novos e, sim, 

herdados da IIRSA, em uma reafirmação de seu caráter prioritário dado pelo 

Cosiplan (Vega, 2016). 

Com a forte crise econômica internacional, houve a emergência de novos 

agentes financeiros, tais como os bancos e empresas chinesas e um retorno de um 

http://www.ufrgs.br/ufrgsmun/2015
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maior protagonismo de instituições financeiras tradicionais como o Banco Mundial e 

o Banco Interamericano de Desenvolvimento, com efetivo endividamento na região.  

Desde 2011 o Cosiplan aprovou a criação do Grupo de Trabalho sobre 

Mecanismos de Financiamento e Garantias, que visa buscar soluções financeiras 

para a execução dos projetos selecionados, considerando que o BNDES e a CAF 

têm diminuído aportes financeiros, com a agravante do BNDES vir sendo muito 

contestado em suas opções desde a campanha presidencial brasileira em 2014 

(Vega, 2016). 

Em caráter retrospectivo, cabe assinalar um momento de tomada de decisão 

da Unasul frente à nova realidade de conselho executivo no interior da Unasul. 

Assim, Taís Virga Passos (2014) interpreta o posicionamento assumido pelo 

Cosiplan frente à herança da IIRSA como pactuado. Assim, o Cosiplan revisou os 

projetos dos Eixos de Integração e Desenvolvimento (EIDs) delineados na IIRSA e 

incorporou novos projetos que vinham sendo gestados.  

A China apresentou na América Latina uma grande capacidade financeira. 

“Em toda a região a China financia grandes obras e procura acesso a fontes de 

energia e novos investimentos em infraestruturas chave”, mas, tal como em 

financiamento do BNDES fora do Brasil, a China também exige a contratação de 

empresas chinesas para a execução de obras e para exploração de recursos. 

Assim, a China marca presença em uma região com extraordinária disponibilidade 

de terras, água, florestas, recursos minerais e energéticos (Amorim; Vega & Bacil, 

2016).Seguem algumas considerações sobre as principais obras em execução no 

Cosiplan. 

  

Algumas das principais obras planejadas e em execução do Cosiplan 

 

A carteira de projetos do Cosiplan é revisada e atualizada anualmente pelos 

países sul-americanos. Assim, de uma carteira com 593 projetos em 2016 havia 115 

projetos concluídos e 478 projetos ativos em diferentes fases. Há nos 

financiamentos utilizados, um aporte majoritário de recursos do setor público (63% 

dos investimentos estimados), observando-se que 40% das obras em execução são 

financiadas por tesouros nacionais, o que segundo a publicação Conexión Intal, é 
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uma demonstração do compromisso dos países da América do Sul com a integração 

física regional (Conexión Intal, 29/01/2016). 

 

Quadro 1: Sub-setores de projetos Cosiplan/Unasul, 2016 

 

Fonte: Conexion Intal, 07/04/2016 

 

Quadro 2. Fonte de financiamento Cosiplan/Unasul (2016) 
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Fonte: Conexión Intal, 29/01/2016 

 

Segundo a publicação do BID Conexión Intal (2016), dos 10 projetos com 

maiores investimentos estimados na carteira do Cosiplan, sete deles são 

hidrelétricas ou conexões ferroviárias, havendo uma ampliação de aeroporto 

(Campinas/Brasil), um plano integrado de proteção costeira e um anel viário 

(Conexión Intal, 29/01/2016). 

Das obras da Carteira de projetos do Cosiplan, quando se observa a 

distribuição de projetos por sub-setores, há um franco predomínio de obras 

rodoviárias que incluem pavimentações, ampliações, reabilitações e manutenções, 

além da construção de pontes e túneis, constituindo quase metade dos projetos e 

um terço dos investimentos (Conexión Intal, 07/04/2016).  

Segue abaixo um quadro com a caracterização por sub-setores, no qual se 

destacam em quais eixos há um predomínio do sub-setor, porcentagens dos 

investimentos e estágios predominantes das obras. 
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Quadro 3. Caracterização dos principais sub-setores da Carteira de Projetos 

do Cosiplan/Unasul (2016) 

Sub-

setores dos 

projetos 

Descrição 

Sub-sector 

aéreo 

más de la mitad de los proyectos aéreos 

pertenecen al Eje MERCOSUR-Chile y al 

Interoceánico Central (32% y 24% respectivamente), y 

en términos de inversión estimada el primer Eje 

concentra el 93% del monto total del sub-sector. Seis 

obras ya han sido finalizadas, y otras 11 están 

avanzados en su ejecución, lo que implica que casi el 

70% de los proyectos del sub-sector tiene un 

desarrollo satisfactorio. Se destaca el proyecto 

Ampliación del Aeropuerto de Campinas dado que es 

el 6° proyecto con mayor inversión estimada de toda la 

cartera. 

Subsector 

carretero 

Los proyectos se concentran en el Eje 

MERCOSUR-Chile y en el Eje de Capricornio. La 

mitad de las obras, y de la inversión, implican la 

rehabilitación, ampliación, o mantenimiento de 

carreteras existentes; mientras que el 35% de los 

proyectos son nuevas carreteras (por el 20% de 

inversión total del sub-sector). Además, se encuentran 

28 puentes, 16 circunvalaciones y 2 túneles que 

completan el panorama. El 40% de los proyectos se 

encuentran en ejecución y el 20% ya está concluido. 

Solamente el 10% está en etapa de perfil, lo que 

implica un fuerte desarrollo de todas las obras de este 

tipo. 

Sub-sector las obras ferroviarias, al revés de las 
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ferroviario carreteras, se encuentran principalmente en etapas 

tempranas de desarrollo (39% tanto en perfil como en 

pre-ejecución) Los proyectos restantes se reparten en 

partes iguales en las etapas de ejecución y concluidos. 

Casi la mitad de las obras son rehabilitaciones de 

ferrovías existentes, el 43% son obras nuevas y el 

restante 9% son circunvalaciones. Sin embargo, por la 

clara diferencia entre la naturaleza de los esfuerzos, 

más del 70% de las inversiones son asignadas a las 

ferrovías nuevas. El mayor monto de inversión 

estimada se encuentra en el Eje Andino (38%) pero 

respecto de la cantidad de proyectos, el Eje sólo 

representa el 3%, siendo mucho más relevante la 

presencia del sub-sector en el Eje de Capricornio 

(27%) y en la Hidrovía Paraguay-Paraná (21%). 

Sub-sector 

fluvial 

las obras fluviales se concentran, por la 

naturaleza del territorio, en el Eje de la Hidrovía 

Paraguay-Paraná (56% de los proyectos por el 75% de 

la inversión) y del Amazonas (25% de los proyectos 

por el 13% de la inversión). Hay muy pocas obras 

concluidas, la mayoría de las mismas se encuentra en 

pre-ejecución (37%). Se cuenta con la construcción de 

10 puertos, la adecuación de 32 puertos existentes y el 

mejoramiento de la navegabilidad de 33 tramos 

fluviales. 

Sub-sector 

marítimo 

de los 38 puertos incluidos, solamente 7 son 

obras nuevas, mientras que las demás son 

ampliaciones de la infraestructura terrestre existente. 

Los proyectos se concentran en el Eje del Amazonas y 

MERCOSUR-Chile, con 9 obras en cada Eje. El 40% 

de los puertos ya está en ejecución, y actualmente 
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solo el 16% se encuentra concluido. 

Sub-sector 

multimodal 

no hay proyectos multimodales concluidos, y 

las obras se encuentran principalmente en fases 

tempranas de desarrollo (perfil y pre-ejecución). La 

mayoría de los centros multimodales se encuentran en 

el Eje del Amazonas. La inversión estimada se 

concentra entre unos pocos proyectos de los Ejes de 

la Hidrovía Paraguay-Paraná e Interoceánico Central. 

Sub-sector 

pasos de frontera 

los centros de control fronterizos nuevos son 

34, mientras que las adecuaciones o ampliaciones de 

los existentes son 13. La concentración mayor de 

obras es en el Eje Andino debido a la naturaleza de su 

territorio. Sin embargo, la inversión es mayor en los 

proyectos del Eje MERCOSUR-Chile. El 34% de los 

pasos se encuentra en pre-ejecución, y ya se 

concluyeron el 24% de las obras. 

Sub-sector 

generación 

energética 

de los 25 proyectos del sub-sector, 21 se 

reparten en partes iguales en las etapas de pre-

ejecución, ejecución y concluido. Sin embargo, más de 

la mitad de la inversión estimada se concentra en las 

obras en ejecución (54%). Casi la mitad de las 

centrales es de tipo hidroeléctrico, lo que favorece 

cambios en la matriz energética de la región. Más de 

la mitad de las obras se encuentra en el Eje 

MERCOSUR-Chile, aunque más de la mitad de los 

recursos está asignado a los únicos 3 proyectos que 

se encuentran en el Eje Perú-Brasil-Bolivia. 

Sub-sector 

interconexión 

energética 

las interconexiones energéticas están 

presentes sobre todo en el Eje Andino (32%), y 

prácticamente todas son nuevas conexiones, la mitad 

de las cuales ya está concluidas (el 51%, por un 77% 
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de inversión ejecutada). 

Sub-sector 

interconexión de 

comunicaciones 

solamente se encuentran 9 proyectos, en 6 de 

los cuales participan dos o más países. Habitualmente 

estas obras no requieren de grandes esfuerzos 

financieros, pero el mismo está concentrado en las 

obras en ejecución, que son 3. Las obras se 

concentran en el Eje de la Hidrovía Paraguay-Paraná 

 

Adaptado de Conexión Intal (BID), de 07/04/2016. 

 

O quadro abaixo apresenta as 10 principais obras no que se refere a 

investimentos da Carteira de Projetos do Cosiplan em vigência. 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4. As 10 principais obras da Carteira de Projetos do Cosiplan 
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Fonte: Conexion Intal, 2016 

 

Alguns impactos das obras de infraestrutura do Cosiplan e de seu 

planejamento territorial 

 

As obras coordenadas pelo Cosiplan têm provocado endividamento dos 

países do subcontinente. Esse efetivo endividamento na região por causa da 

implantação da infraestrutura produtiva acaba encadeando problemas por todo o 

território sul-americano. Conforme defende o CEDLA (2016), 

 

los efectos de estas intervenciones, la ejecución de cada vez mayores 

inversiones en proyectos dirigidos a la expansión de infraestructura continua siendo 

uno de los instrumentos más importantes en el acelerado proceso de 

reordenamiento y reconfiguración del territorio sudamericano para la satisfacción de 

las demandas de materia prima de los centros de producción. Paralelamente vemos 

la rápida expansión de periferias urbanas empobrecidas y el desarrollo de ciudades 

intermedias, receptoras de la población migrante del área rural que está siendo 

desplazada por grandes proyectos de transporte, hidrocarburos y minería, 

agroindustria de exportación o por las precarias perspectivas y condiciones de vida 

resultado de la continuidad de políticas que se rigen a las normas del mercado, 

establecidas en el período neoliberal (CEDLA,2016). 

 

Concordamos com o CEDLA que considera que “estas inversiones, en 

muchos casos, solo benefician a las grandes empresas, a los intereses del capital 

transnacional asentado en Brasil y en particular, al capital financiero internacional”, 

lembrando que muitos desses investimentos foram feitos pelo BNDES (CEDLA, 

2016). 

Há muitas evidências que na América do Sul os investimentos em 

infraestrutura refletem o que Geraldo Verdas Vega (2016) chama de 

aprofundamento do modelo primário exportador de produtos minerais, commodities 
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agrícolas, recursos energéticos, todos vinculados ao “super ciclo” mundial das 

commodities (Vega, 2016). Segundo Sofia Jarrin Hidalgo (2015), 

 

tras 15 años de implementación de IIRSA, la experiencia nos deja algunas 

enseñanzas, entre las cuales se destacan que la iniciativa permitió fomentar 

procesos de liberalización y privatización de bienes comunes e incidió en la 

proliferación de conflictos socio ambientales en las comunidades asentadas en las 

zonas de influencia de los proyectos. De igual manera, estos efectos se evidencian 

en la transformación del territorio y en la dinámica económica de la región, debido a 

que la IIRSA dio paso a la creación de nuevos enclaves productivos, la re-

primarización de las economías dependientes e incentivó procesos de fragmentación 

geográfica que afectaron la configuración del espacio, el paisaje, los actores y sus 

formas de interacción social (Hidalgo, 2015). 

 

Sendo assim, a autora acima vê com preocupação esta nova fase pós 

IIRSA, agora incorporada ao Cosiplan, porque com sua agenda de consenso 

promove estratégias de desenvolvimento trazidas das agendas governamentais e 

que legitimam e fortalecem setores extrativos (Hidalgo, 2015).  

Silvia Molina (2016) expõe um raciocínio persuasivo com relação a essa 

opção de um desenvolvimento baseado na venda de commodities. Ela, em 

consonância com outros estudos aqui citados, apresenta uma visão crítica sobre as 

consequências do modelo adotado na América Latina. Ela defende que  

 

en los últimos años, los países de América Latina incrementaron sus 

exportaciones de materias primas y al mismo tiempo experimentaron un proceso de 

desindustrialización, configurándose así un escenario de “reprimarización” de las 

economías del área. Esta lógica del mercado ha establecido una estrategia de 

control territorial, de distribución y uso del territorio y recursos promoviendo una 

competencia desigual y asimétrica por el control de recursos y acceso a mercados 

internacionales. Mantiene en general la dependencia del financiamiento externo para 

inversiones que comprometen los recursos naturales de los países. El resultado 

inmediato es el crecimiento descontrolado de las ciudades, la conformación de áreas 
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urbanas degradadas, que va de manera paralela a la degradación ambiental, la 

concentración de tierras, amenazas e invasión a territorios colectivos y desaparición 

de las pequeñas propiedades agrícolas que resultan en los procesos de expulsión 

de gente del área rural (Molina, 2016).  

 

Ademais, segundo Damián Lobos & Klaus Frei (2015), que discutem a 

fundamentação de planejamento territorial presente na IIRSA/Cosiplan,os Estados 

nacionais “terminan asumiendo un papel puramente pasivo en la toma de decisiones 

de lo que implica planificación de escala regional transnacional, pero profundamente 

activo en la implementación de la misma”. Vejamos na sequência uma síntese dessa 

reflexão. 

 Assim, os autores acima observam que a implementação da agenda de 

projetos da IIRSA/Cosiplan tem gerado muitos conflitos sociais que são respondidos 

muitas vezes com medidas repressivas. Por outro lado, os planejadores fazem uso 

de procedimentos tecnocráticos particulares, com a finalidade de selecionar, reter e 

consolidar determinados discursos, práticas e identidades, enquanto os países da 

região participam de um modelo extrativo-exportador de recursos naturais não 

renováveis, de crescente presença de monocultivos que provocam contaminações 

diversas e a perda de biodiversidade (Lobos & Frei, 2015). 

Outra influência importante no planejamento territorial da IIRSA, segundo 

Damián Lobos & Klaus Frei (2015) foi o da chamada Nova Geografia Econômica, 

que também contribuiu para o fortalecimento de uma abordagem intervenção estatal 

no território baseada na noção de competitividade e na ideia de consenso, sendo 

deixado de lado o modelo anterior, neoliberal, de uma tecnocracia com seu 

isolamento burocrático. Segundo os autores: 

 

desde la perspectiva de los capitales internacionales, IIRSA implica una 

relectura estratégica de los Estados nacionales hacia una escalaridad regional 

sudamericana y un plan de inversiones en obras de conectividad que sirve a los 

fines de ajuste espacio-temporal. Desde la perspectiva de los Estados de 

Suramérica, la creación de IIRSA es la posibilidad de abrir nuevos canales de 
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financiamiento para sus economias [...], cerrados por los acreedores internacionales 

y las instituciones del enfoque liberalizador (Lobos & Frei, 2015). 

 

De fato, com o avanço da implementação agenda da IIRSA, ficou cada vez 

mais evidente que os projetos de conexão regional se coadunavam com os 

principais projetos dos Estados nacionais (como o Programa de Aceleração do 

Crescimento brasileiro exemplifica) e esses dois níveis de intervenção no território se 

articulavam sob a mesma batuta dos imperativos do capital internacional, estando 

condicionadas pelas exigências de valorização financeira dos territórios impostos 

pelo modelo extrativo-exportador, de forma que para os autores acima citados, 

esses dois níveis de integração da infraestrutura sob essas condicionantes do 

capital financeiro internacional “dan cuenta de una nueva lectura del território”. 

Sendo assim, para os autores, 

 

la territorialidad latinoamericana de IIRSA no responde a la morfología 

natural del territorio, sino que la misma es vista como una serie de barreras. [...] que 

generan aislamientos productivos. En aras de una visión regional de la integración 

física favorable a una mejor inserción en los mercados extrarregionales, esta 

morfología debe ser modificada (propuesta estratégica de reducción de costos y 

aumento de conectividad). La finalidad última sería llegar a la movilidad de personas, 

bienes, capital y conocimiento en un espacio de fronteras cada vez más permeables 

(Lobos & Frei, 2015). 

 

A maximização do uso do território para proveito dos mercados globais 

requer intervenções que facilitem os fluxos produtivos e extrativos existentes por 

meio da implantação da infraestrutura produtiva de conectividade. Assim, segundo 

os autores, “la producción del espacio, en este sentido, es interpretada como un 

segundo proceso de valorización del capital”, sendo essa valorização de capital 

possibilitada pelos objetivos e projetos da IIRSA também coloca em evidência a 

tecnocracia dos planejadores regionais da Iniciativa ((Lobos & Frei, 2015).  

Desta forma, a ausência de canais de participação popular no 

desenvolvimento das ações de integração regional de infraestrutura é muito 
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recorrente nas análises sobre a integração física regional na América do Sul, como 

tivemos oportunidade de apontar em diversas outras oportunidades.  

Persistem, de fato, alguns constrangimentos nessa institucionalidade, como 

bem observa Esther B. de Albuquerque: 

 

o Cosiplan, desde a sua criação, tem tido muita dificuldade para exercer o 

mandato político que recebeu da Unasul. A herança da IIRSA, embora traga para o 

Conselho técnicos com conhecimento do processo histórico que consolidou a atual 

carteira de projetos Cosiplan, por outro lado, o aprisiona aos paradigmas e conceitos 

que orientaram a IIRSA, ao corporativismo de seus membros, e a uma lógica de 

integração meramente instrumental, pouco sensível às demandas de um processo 

que fortalece cada vez mais a sua dimensão política (Albuquerque, 2013). 

 

Considerações finais 

 

O ambiente político na América do Sul mudou neste século em vigência, 

mas a política de integração da infraestrutura produtiva mantém os seus 

fundamentos.Em abordagem mais crítica, Carlos Tautz et alii (2012) afirmam que o 

Cosiplan mantém as características da IIRSA, de eixos de integração e corredores 

de exportações para fora do subcontinente, mas o Cosiplan acrescenta a retórica da 

“integração produtiva”, do “desenvolvimento interno” e “ambientalmente sustentável” 

da região.  

Assim, há um discurso neodesenvolvimentista por parte de governos 

“progressistas” de países sul-americanos e por alguns acadêmicos que pregam que 

no Cosiplan a integração física do subcontinente é diferente daquela proposta pela 

IIRSA nos seus primórdios em 2000, pois ao invés de corredores de exportação 

extrovertidos, a orientação do atual modelo é desenvolver internamente a região. 

Mas, o fato é que os projetos continuam praticamente os mesmos(Tautz; Pinto & 

Fainguelernt, 2012).  
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RODOVIA E MEIO AMBIENTE NA AMAZÔNIA 

Thiago Oliveira Neto19 

Ricardo Jose Batista Nogueira20 

 

Resumo 

 

Neste trabalho discutimos as críticas realizadas sobre a abertura e reconstrução de 

rodovias na Amazônia. Tal pensamento é amplamente divulgado pelos meios de 

comunicação em geral, e, pela própria academia. Entretanto, pouco ou quase nunca, 

se realiza um levantamento sistemático da história desses objetos geográficos 

construídos entre as décadas de 60 e 70 do século XX, assim como não se aponta a 

relevância para sociedade que vive e circula entre os diferentes lugares da 

Amazônia, que utilizam e dependem do modal rodoviário para realizarem suas 

tarefas do cotidiano. Porém, depois de quatro décadas, ainda prevalece um 

pensamento do período de sua construção pautado no pressuposto de que rodovia 

na Amazônia é sinônimo de destruição ambiental. 

Palavras chaves: rodovia, Amazônia, sociedade. 

 

Resumen 

 

En este trabajo se discuten las críticas realizadas por la apertura y la reconstrucción 

de carreteras en la Amazonía. Tal pensamiento es ampliamente reportado por los 

medios de comunicación en general, y por la academia. Sin embargo, poco o casi 

                                                           
19Graduado em Geografia pela Universidade Federal do Amazonas – UFAM (2016), Aluno 

especial do Programa de Pós-Graduação em Geografia - UFAM, Bolsista CNPq-FAPEAM no PIBIC 
entre 2012-2016. E-mail: thiagoton91@live.com 

20 Professor Associado II, do Departamento de Geografia da Universidade Federal do 
Amazonas - UFAM, docente do Programa de Pós-Graduação em Geografia da mesma universidade, 
Doutor em Geografia pela USP (2002). E-mail: nogueiraricardo@uol.com 
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nunca, se lleva a cabo un estudio sistemático de la historia de estos objetos 

geográficos construidos entre los años 60 y 70 del siglo XX, y no señala relevancia 

para la sociedad que vive y se extiende entre los diferentes lugares de la Amazonía, 

usar y dependerá de transporte por carretera para llevar a cabo sus tareas diarias. 

Pero después de cuatro décadas, aún prevalece un pensamiento de la época de su 

construcción guiada por el supuesto de que la carretera en la Amazonia es sinónimo 

de destrucción del medio ambiente. 

Palabras clave: carretera, la sociedad amazónica. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Neste artigo, destacamos alguns pontos referentes à construção de rodovias 

na Amazônia apontando os motivos que levaram o Estado brasileiro no regime 

militar a construí-las, entre os quais buscava vertebrar e vivificar o território sob o 

binômio da segurança nacional e desenvolvimento, e como estes objetos 

geográficos construídos se inserem no debate relacionado com o meio ambiente na 

atualidade. 

Atualmente as rodovias tornaram-se palco de debates na Amazônia, em que 

grupos sociais diferentes lutam; seja pela abertura ou recuperação para a 

viabilização de fluxo regionais das pessoas e mercadorias; seja pela interdição ou 

não construção como forma de preservar a natureza.  

No sentido formal de apresentação, este texto foi organizado em três tópicos 

abarcando: a integração do território pelas redes físicas; o vetor ambiental e o 

debate entre a integração ou não de parte da Amazônia pelas rodovias construídas 

em décadas passadas; e por último, objetiva-se mostrar que as rodovias construídas 

na Amazônia possibilitam comunicação e acesso aos diversos lugares sendo 

alternativa ou complementar à rede fluvial. 



 

Anais do 2°CONGEO- Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do 
Território 

Natal, Rio Grande do Norte - 5 a 8 de Outubro de 2016 

66 

INTEGRAÇÃO RODOVIÁRIA  

 

Em décadas passadas as ações voltadas à integração física da Amazônia as 

demais porções territoriais do Brasil se procedeu principalmente com a construção 

de rodovias articuladas diretamente com outros projetos nacionais, como: 

colonização, incentivo a mineração, ao desflorestamento e a expansão de práticas 

agrícolas de outras regiões em direção a Amazônia Legal. Todo esse conjunto de 

práticas fazia parte do projeto de Estado, entretanto, algumas particularidades 

destes foram moldadas antes do regime militar (1964-1985).  

Alguns projetos, tais como a interligação via estrada de férrea entre as 

cidades de Cuiabá e Santarém é de 1844, e a interligação de Manaus a Caracaraí 

datam do final do século XIX. Naquele momento, buscava-se interligar os lugares e 

objetivar os fluxos de pessoas, mercadorias e informações. Vale ressaltar que essas 

ligações foram efetivadas através da construção de rodovias, denotando, 

obviamente, uma mudança entre os projetos pioneiros de integração ferroviária pela 

rodoviária.  

Uma destas particularidades é a construção de rodovias com o objetivo de 

integração territorial. Este propósito aparece nos trabalhos de Moacir Silva na 

década de 40, entretanto, a expansão da malha rodoviária estava atrelada a outros 

preceitos como: a expansão dos parques industriais automotivos e a flexibilidade do 

caminhão perante a rigidez das ferrovias (REBELO, 1973; MOREIRA, 2013, 2015; 

OLIVEIRA NETO, NOGUEIRA, 2015). 

A construção das grandes rodovias no Brasil é fruto do Estado 

intervencionista e planejador. É no pós-guerra que o planejamento regional adquire 

relevância nas ações do Estado, este por sinal, utiliza de meios técnicos, 

materialização de objetos geográficos e de projetos econômicos para reduzir e 

corrigir as desigualdades regionais internas do país (EGLER, 2012).  
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Até a década de 50 do século XX a expansão das atividades agrícolas para 

o centro-oeste se desenvolvia em caminhos com o uso da tração animal. Naquele 

momento, a rede rodoviária e ferroviária do Brasil se concentrava substancialmente 

no sudeste e sul do Brasil. A partir da década de 50 inicia-se a implantação de 

grandes vias de circulação rodoviária planejadas em décadas anteriores. Tal 

execução ocorre paralelamente com a construção da capital federal –Brasília- 

durante a administração presidencial de Juscelino Kubitschek (1956-1961). A nova 

capital foi um projeto inteiramente articulado com outros que objetivava interligar as 

capitais estaduais do Brasil à capital federal através da malha rodoviária nacional. 

Inicialmente, foram construídas estradas que integraram com os estados do sul, 

sudeste, nordeste e dois caminhos pioneiros que interligaram a Amazônia, um em 

direção ao noroeste passando por Cuiabá, Porto Velho e Rio Branco (BR-029 atual 

BR-364) e o segundo percurso construído foi em direção a cidade de Belém (BR-

010).  

Entre 1961 e 1967 o projeto de integração calcado na abertura de grandes 

rodovias pelo interior do Brasil ficou praticamente paralisado e sendo retomado e 

parcialmente executado durante o regime militar (1964-1985) sendo construídos na 

Amazônia mais de 10.000 km de estradas21.  

Durante a década de 70, o Estado brasileiro estruturou “uma nova malha de 

duplo controle, técnico e político – correspondente aos programas e projetos 

governamentais e de empresas privadas e públicas”, a que Becker denominou de 

“malha de programa” (BECKER, 1988, p. 185). Ainda Becker, destaca a importância 

dessas novas formas de integração através das redes materiais e imateriais:  

 

A Amazônia é recortada pela rede viária, que estabelece a 

integração física do território ao núcleo dinâmico do Sudeste: rede de 

                                                           
21  Quase todas as rodovias da Amazônia foram construídas sem receber uma camada 

asfáltica, pois esta segunda etapa seria executada conforme o aumento do tráfego de veículos, esta 
concepção remete a ideia de investimento gradual no modal, dois exemplos e a pavimentação da 
rodovia BR-364 entre Cuiabá-Porto Velho-Rio Branco na década de 80 e a pavimentação recente da 
BR-163 entre Sinop e Santarém.  
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telecomunicações, comandadas por satélites, assegura a integração 

ideológica, “psico-social” e estreita as comunicações por uma rede 

telefonia com funcionamento exemplar; a rede urbana, base 

ideológica da ocupação da fronteira, é sede das redes de instituições 

governamentais e das organizações privadas, e base da organização 

do mercado de trabalho regional, como lugar de circulação da força 

de trabalho e sua re-socialização (BECKER, 1988, pp. 190-191).  

 

Naquele momento, diferentes projetos foram implantados parcial ou 

totalmente, como a colonização promovida pelo Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agraria - INCRA nas margens da rodovia Transamazônica, no estado do 

Pará, e no Amazonas, e por empresas privadas no Mato Grosso e Rondônia; o Polo 

Noroeste no início da década de 80; a pavimentação da BR-364 e os projetos de 

mineração. Nogueira (2007, p. 25) observa que o próprio Estado brasileiro criou 

diversas Amazônias para viabilizar sua ação neste amplo território com grande 

diversidade ambiental e cultural. Primeiro a Amazônia Legal; depois a divisão em 

Amazônia Ocidental e Oriental, com subsídios e benefícios fiscais distintos; além da 

própria configuração distinta da região Norte e da Amazônia internacional, fruto da 

cooperação com outros países da Pan-Amazônia. 

Já na década de 80, os organismos financiadores internacionais, que 

destinavam recursos à construção de estradas e grandes projetos de extração 

mineral e de colonização, passaram a subordinar os empréstimos “a prévias 

avaliações ambientais e canalizando os recursos para metas precisas. Em resposta 

às pressões externas e internas, o Estado toma uma série de medidas que se 

sucedem rapidamente, com crescente interferência externa” (BECKER, 2001, p. 6). 

Também Miyamoto aponta que “Pode-se mencionar aqui instituições como o Banco 

Mundial, que apenas libera recursos quando obtém promessas de que o 

ecossistema será preservado, ou então que cuidados serão tomados para minimizar 

os danos, através de relatórios de impacto ambiental” (MIYAMOTO, 1991, p. 110). 
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No final dos anos 90 volta-se o debate dos investimentos nos eixos de 

circulação nacional e regional, porém a concepção é outra, não se busca construir 

grandes eixos mas concluir aqueles que foram construídos. 

 

O VETOR AMBIENTAL E O DEBATE ISOLAMENTO VERSUS 

COMOPOLISTISMO REGIONAL 

 

Na década de 90, as obras de infraestrutura constituída pelos Eixos 

Nacionais de Integração e Desenvolvimento - ENIDs, compõem de forma estratégica 

a reiteração do padrão concentrado da vida regional, além de atrair investimentos e 

novas oportunidades econômicas e sociais para a população Amazônica (BECKER, 

1999). É isto que faz com que Becker indique a formação de dois grandes novos 

vetores para a Amazônia: o VTI - vetor tecno-industrial, destinado a dar vazão, 

viabilizar a circulação das mercadorias que saem ou cruzam a região; e o VTE - 

vetor tecno-ecológico, voltado a assegurar o modo de vida das populações 

utilizando-se, contudo, dos benefícios da tecnologia. 

O vetor tecno-ecológico - VTE envolve desde projetos preservacionistas até 

projetos conservacionistas, tendo proposições de governos estrangeiros, igrejas, 

Banco Mundial e ONGs (organizações não governamentais), além de possuir metas 

que coincidem com interesses na conservação (BECKER, 1999) de partes do 

território possuidoras de biodiversidade.  

Em 2008, o governo lançou o Plano Amazônia Sustentável - PAS. Além de 

suas prerrogativas voltadas para a proteção dos ecossistemas da Amazônia, o plano 

aponta algumas diretrizes estratégicas, tais como: ampliar a presença do Estado; 

garantir a soberania nacional, a integridade territorial e os diversos interesses 

nacionais; fortalecer a integração do Brasil com os países sul-americanos; 

reestruturar, ampliar e modernizar o sistema multimodal de transportes, o sistema de 
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comunicação e a estrutura de abastecimento; consolidar a infraestrutura rodoviária 

existente (BRASIL, 2008).  

Um dos objetivos do PAS é de efetivar a consolidação de um eixo rodoviário 

e a proteção dos ecossistemas, como na proposta da rodovia “BR-163 Sustentável”, 

que buscava estruturar uma integração física associada ao desenvolvimento social e 

econômico, além de propiciar um mosaico de unidades de conservação e terras 

indígenas, pois almejou consolidar os eixos de infraestrutura e implantando 

simultaneamente mecanismos capazes de diminuir as práticas espaciais 

consideradas predatórias.  

Neste sentido, a proposição de instituição de Estradas Parques - EPs na 

Amazônia reforça a ideia de existência material da rodovia, porém acompanhada de 

uma política conservacionista.  

A EP teve sua primeira referência oficial em 1936 nos Estados Unidos 

(SORIANO, 2006, p. 13)22, e recentemente, no Brasil, cogita-se a implantação deste 

modelo ao longo das rodovias que serpenteiam a Amazônia. Por sua vez, uma EP 

propicia em seu bojo, a preservação da fauna e flora do entorno do objeto geográfico 

construído.  

Neste quadro, uma EP não propicia exclusivamente a preservação da 

floresta, pois as margens de qualquer rodovia são repletas de fatores históricos, 

culturais e de uma paisagem. As EP’s devem ser compreendidas como áreas 

estruturadas com o propósito de preservação. De acordo com Dutra et al (2008), a 

EP engloba alternativas e cria uma área ou zona protegida; tendo restrições ao 

aumento do processo de ocupação dessas áreas; possuindo posto de pedágio; 

restrições para o tráfego de caminhões; controle especial de cargas perigosas, tais 

                                                           
22 “Em junho de 1936 o Congresso Nacional Americano formalizou a autorização para a (...) 

criação definitiva [de uma estrada parque] sob a administração do National Park Service, que passou 
a denominá-la de Blue RidgeParkway. Esta somente seria concluída em 1987 (SORIANO, 2006, p. 
119). (...) um arquiteto de paisagens, Stanley L. Abbott, [concebeu] (...) a idéia de estrada-parque 
como sendo constituída de uma rede de parques e áreas de recreação interligados pela rodovia. 
Defendia também que as paisagens avistadas a partir da estrada deveriam ser mantidas e protegidas 
para que os motoristas/visitantes pudessem usufruir (experiência visual) enquanto dirigiam.” (UNITED 
STATES, 1997 apud SORIANO, 2006, p. 119) 
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como elementos tóxicos, e sinalização do percurso. A consolidação de uma EP, a 

partir da institucionalização das Unidades de Conservação – UC’s, permite que a 

estrada se torne um ambiente favorável ao ecoturismo e à preservação ambiental.  

Soriano (2006) destaca algumas características presentes nas estradas 

parques estabelecidas no Brasil:  

Na maioria das estradas-parque estas margens têm sido 

estabelecidas com extensões que variam de 300 a 800 metros de 

cada lado e em alguns casos, como previsto no [Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação] SEUC de Tocantins e nas decretadas em 

Goiás, são restritas apenas a faixa de domínio. 

Em síntese, “terras adjacentes” de no máximo 800 metros de 

distância definem a área de uma estrada-parque que deve garantir a 

“integridade panorâmica” de paisagens que, inevitavelmente, estão a 

quilômetros de distância e mesmo que algumas destas estejam 

contempladas nessa faixa mínima, com certeza somente se 

manterão como tal se consideradas numa abordagem sistêmica, 

onde 800 metros podem ser totalmente insignificantes. 

Menos preocupada com a delimitação, a definição proposta pela 

S.O.S. Mata Atlântica em 2004, parte do princípio que a estrada-

parque é muito mais um instrumento de articulação e mobilização 

das comunidades para promoverem, de forma participativa, o 

desenvolvimento sustentável em uma área de interesse ambiental, 

seja ela uma unidade de conservação ou não. Assim, a definição 

apresentada se consubstancia mais em uma proposta de gestão, 

pertinente a qualquer outra área de interesse ambiental e 

paisagístico com uma estrada (mas até mesmo sem a necessidade 

desta), do que uma definição para estrada-parque enquanto uma 

categoria de manejo e menos ainda enquanto unidade de 

conservação (SORIANO, 2006, pp. 51-52).  
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Por sua vez, o “valor panorâmico” a partir da conservação das 

peculiaridades existentes ao longo de algum eixo rodoviário, em especial aqueles 

existentes na Amazônia, é marcado pela presença de objetos geográficos 

construídos e naturais, tais como pontes sobre rios, cachoeiras e vegetação. E é, 

também, uma das formas de conciliar a preservação ambiental, tomada como 

preocupação por parte de órgãos e institutos do Estado, e a criação de unidades de 

conservação e de estradas parques.  

O vetor ecológico é uma das novas prerrogativas presentes nas atuais 

políticas, em que a variável ambiental é entendida como: recursos naturais; 

patrimônios natural e cultural; conhecimento e práticas sociais, tendo sido essa 

conjuntura incluída no discurso e na definição de políticas públicas (BECKER, 1997).  

Neli Mello destaca que o aumento de UC’s e Terras Indígenas - TI deu-se 

em decorrência de pressões exercidas pelas Organizações Não Governamentais – 

ONGs: 

O aumento das Unidades de Conservação públicas (UCs), das 

reservas privadas de patrimônio natural (RPPN) e [das terras] 

indígenas é reflexo da pressão de ONG que avançam e 

operacionalizam a própria política, que agem em redes de 

solidariedade, ao lado de sindicatos e outros atores. São atores de 

peso, associados ao vetor ecológico, processo em curso 

especialmente na Amazônia (MELLO-THERY, 2011, p. 33).  

Atualmente, para se conceder empréstimos destinados à execução de obras 

rodoviárias, são necessários relatórios prévios comprovando o cuidado com a 

preservação (MIYAMOTO, 1991; MELLO-THERY, 2011). Assim, as políticas 

voltadas à preservação da Amazônia, ganham destaque, inicialmente, por deter uma 

parcela significativa de ecossistemas, em que a conservação in situ da 

biodiversidade passou a ser uma das prerrogativas do próprio Estado, na busca de 

evitar e diminuir a perda de biodiversidade: 
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Os ecossistemas amazônicos (...) ocupam uma superfície de 

4.005.082 km2, com o domínio da floresta tropical perenifólia ou 

pluvial (a Rain Forest) que é condicionada por um clima equatorial 

quente super úmido. Sua característica principal é a precipitação ser 

maior que a evapotranspiração potencial. Este “conjunto de 

formações ambientais bastante diferenciado” contribui para a 

geração de uma imensa diversidade natural, vegetal e animal 

(MELLO-THERY, 2011, p. 111).  

 

Os projetos de assentamentos e colonização implantados pelo INCRA e 

empresas, circundaram, em sua maioria, diversas áreas do território ocupadas por 

indígenas, e transformadas, ao longo das décadas, em terras indígenas, 

representando 108.211.140 hectares de área (MELLO-THERY, 2011). 

Diversos pesquisadores, organizações não governamentais e demais grupos 

sociais alegam que a conclusão de obras em rodovias amazônicas tenderiam a 

aumentar os índices de desmatamento, ou seja, para esses grupos o isolamento é 

uma das prerrogativas para manter “intacto” a floresta amazônica, mas para outros 

grupos a conclusão destes objetos geográficos podem ser um caminho para permitir 

fluxos constantes entre os lugares. Esse debate tem suas raízes na filosofia grega, 

tendo como debate o isolamento de uma polis ou sua integração com as demais.  

É Jean Gottmann (1975; 2012) quem recupera esse debate histórico entre 

Platão e Aristóteles, sendo o primeiro defensor do isolamento como forma de evitar 

influência estrangeira e manter uma política interna instável, enquanto que o 

segundo almejava o oposto para manter em funcionamento a vida social numa parte 

do território.  

Recentemente grupos sociais dispersos realizaram nas cidades do 

Amazonas e Rondônia manifestações em prol da pavimentação da rodovia BR-319 



 

Anais do 2°CONGEO- Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do 
Território 

Natal, Rio Grande do Norte - 5 a 8 de Outubro de 2016 

74 

(Manaus-Porto Velho) em um trecho de aproximadamente 450km23 que esteve o 

tráfego de veículos –caminhões, carretas e ônibus- suspenso desde o início da 

década de 90 e em 2015 houve o retorno do tráfego desses veículos, entretanto 

embates jurídicos e ambientais travam o licenciamento ambiental da obra.  

O isolacionismo de cidades calcado pela não conclusão das rodovias 

amazônicas na perspectiva de barrar o desmatamento é uma falsa assertiva, pois 

em diversos percursos construídos na Amazônia houve perda de áreas florestais em 

decorrência do incentivo do Estado no desenvolvimento de práticas de colonização e 

de indução ao povoamento em estradas que não foram pavimentadas, enquanto 

outras foram pavimentadas e não houve perdas florestais, a rigor o funcionamento 

da rodovia BR-319 entre 1973-1990 demonstrou isso. O isolacionismo calcado pela 

não conclusão de alguma estrada na Amazônia dificulta a mobilidade espacial das 

pessoas e das cargas. Grupos composto pelas madeireiras não necessitam de 

estradas pavimentadas para retirar e processar madeira 24 , a extração ilegal de 

metais ocorre dentro da floresta e no rio, como os garimpos fluviais do rio Madeira e 

os garimpos de terra firme situado na bacia hidrográfica do rio Tapajós ou na terra 

indígena Yanomami. A existências de uma via pavimentada e com preservação de 

blocos florestais se torna possível através da implantação de unidades de 

conservação e de governança ambiental.  

A demarcação de frações territoriais em unidades de conservação é uma 

demonstração de uma forma de controle de uma área, este vai depender do esforço 

do enquadramento consentido, remetendo ao poder puro, que de acordo com Claval 

parte de uma organização particular do espaço, sendo possível efetivá-lo quando 

atrelado a um determinado controle permanente, e este implica numa vigilância 

constante para alcançar o objetivo esperado através de um aparato capaz de 

propiciar o exercício do poder, seja através da “articulação do espaço em áreas 

                                                           
23“A solução do isolamento em um território autocontido pode fornecer alguma estabilidade, 

mas apenas temporariamente, pois logo provoca relativo atraso e, finalmente, insatisfação popular” 
(GOTTMANN, 2012, p. 528) que no caso da ausência de trafegabilidade na rodovia o transporte de 
carga e passageiros foi inteiramente direcionado a outro dois modais –aéreo e fluvial- elevando 
custos e tempo vultosos para população.  

24 Boa parte dos veículos usados para retirar madeira possuem adaptações e ainda ocorre o 
uso de maquinas –tratores de esteira- para retirar os caminhões –toreiros- de áreas intransitáveis.  
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contínuas, organização de sua vigilância, colocação de controles nos limites das 

circunscrições” (1979, p. 25). 

Os rios na Amazônia sempre são apontados como estradas fluviais de 

grandes dimensões, com milhares de quilômetros navegáveis. Estes, por sua vez, 

estão sob influência de dinâmicas naturais e periódicas que resultam na subida e 

descida das águas. Essa dinâmica ocasiona contratempos no transporte fluvial e na 

vida daqueles que dependem dos rios para circular pelo território, seja para trabalhar 

ou estudar. Porém, para que ele se torne em via de circulação que atenda aos 

tempos rápidos das grandes corporações que se implantam na Amazônia, estes 

devem passar por modificações substanciais seja em suas margens, seja em seus 

canais, para permitir a velocidade exigida na circulação de mercadorias. Foi 

exatamente isto que ocorreu com o rio Madeira após a ampliação da produção de 

grãos na região Centro-Oeste. O grupo Maggi, um dos maiores plantadores de soja 

no Mato Grosso, buscando alternativa para reduzir os custos dos transportes, 

transformou o rio Madeira numa hidrovia a partir do balizamento, correção de canais 

e remoção de qualquer entrave para que suas balsas graneleiras pudessem seguir, 

sem problemas, até a cidade de Itacoatiara (Amazonas), onde a empresa construiu 

um porto/deposito para, a partir daí, transferir os grãos para os navios graneleiros.  

Todo e qualquer modal de transporte na Amazônia resulta em algum 

empecilho ambiental ou social, diferenciando-se as escalas geográficas de ‘impacto’. 

Diversas rodovias devem ser recuperadas e outras abertas na Amazônia para 

agilizar o fluxo de pessoas e mercadorias. Diversas pequenas cidades podem ser 

conectadas entre si por via rodoviária para dinamizar as atividades públicas e 

privadas; permitir acessibilidade às instituições pouco atuantes na região. Condenar 

a abertura de rodovias na região indistintamente, argumentando que o maior 

interessado é o capital, in totum, é não compreender a necessidade de fluidez das 

populações amazônicas a um hospital, banco, instituição de ensino ou mesmo 

festas. É preciso lembrar que a construção de pequenas rodovias (50-100 km), pode 

permitir a redução de até um dia de viagem por via fluvial. Certamente isto se 
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constitui numa alternativa para criar densidade numa região com população 

rarefeita, dispersa. 

A circulação em um território ocorre por meio da existência de uma base 

física, capaz de propiciar o fluxo de mercadorias e pessoas. Os fluxos de pessoas e 

sua respectiva mobilidade é uma “necessidade da vida dos indivíduos e das 

coletividades” (CLAVAL, 2007, p. 21). De um lado, as rodovias assumem um papel 

estratégico, pois favorecem o fluxo de tropas no interior, por outro lado, estes 

objetos geográficos propiciam o fluxo de pessoas e de cargas geradas localmente 

para o litoral e os centros consumidores.  

As redes físicas, associadas ou não às políticas de colonização, fomentaram 

no espaço amazônico um processo de ocupação que ocorre, em boa parte, nas 

áreas de influência de alguma rodovia. Assim, a precariedade de uma rede física 

desestrutura toda uma cadeia produtiva e os fluxos, ocasionando também uma 

desterritorialidade expressa pelo abandono de moradores, como ocorreu na rodovia 

BR-319 quando tornou-se intrafegável aos veículos automotores a partir de 1990. 

 

UMA INTEGRAÇÃO EM MARCHA 

 

Desde o Programa Avança Brasil as infraestruturas que permitem a 

circulação foram sendo alvo de investimentos. Podemos pontuar a concretização da 

pavimentação da rodovia BR-174 entre Manaus e Boa Vista em 1998, conclusão das 

obras da rodovia interoceânica que liga o Peru ao Brasil em 2010, previsto a 

inauguração da rodovia BR-163 no final de 2016 e início de 2017, acompanhada 

pela construção de portos de transbordo de carga no Pará. Outras rodovias como a 

BR-230 e BR-364 também foram alvos de investimentos, isso demonstra que depois 

de décadas, o Estado, via programas de infraestrutura, fomenta a integração física 

do país.  
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As demandas corporativas, os fluxos globais, regionais e locais demandam 

cada vez mais a necessidade de infraestruturas no território para permitir a fluidez 

material e imaterial entre os lugares e entre os Estados.  

As corporações internacionais que adquirem os grãos brasileiros e investem 

em sistemas de engenharia para o transporte fluvial e marítimo passaram a utilizar a 

rodovia BR-163 no estado do Pará, neste mesmo estado situa-se portos ao longo da 

calha do rio Amazonas e Tapajós que permitem o transbordo da carga e o seu 

carregamento nos navios. Essa rota para o transporte reduz distancias continentais 

das viagens dos navios e direciona o fluxo de caminhões para a calha do rio 

Amazonas ao invés do percurso até o sudeste.  

A concretização dos eixos rodoviários e demais ações de integração não 

ocorre isoladamente no Brasil, em diversos países da América do Sul redes físicas 

foram ou estão sendo concluídas dentro da perspectiva de uma integração regional 

sul-americana. Fora deste eixo, países como a China investem substancialmente no 

aparelhamento de seu território para permitir os mais variados fluxos internos e 

externos, isso representa uma conjuntura não apenas sul-americana, mas também 

um movimento internacional de integração física e comercial.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As rodovias, como objetos geográficos construídos sobre a superfície 

terrestre, são fruto do avanço tecnológico atribuído à evolução e revolução dos 

meios de transporte. As redes físicas foram materializadas no território a partir de um 

conjuntos de interesses, desde aqueles voltados à segurança nacional até à 

segmentos e grupos atuantes na economia regional, nacional e global, implicando 

inclusive na sua direção, no seu trajeto. Devemos chamar atenção que esses 

diferentes interesses podem estar associados à construção de um objeto geográfico, 

como é o caso das rodovias projetados e construídas na Amazônia brasileira.  
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É lamentável que inúmeros cientistas pautem-se em exemplos do passado 

para condenar a abertura ou recuperação de estradas na Amazônia. Argumentam 

que haverá uma ampliação dos desmatamentos, conflito por terras, exploração 

madeireira e tantos outros malefícios. Para contestar tais argumentos deve-se 

argumentar que, em primeiro lugar, o desmatamento da região no passado, tendo 

como vetor a abertura das rodovias, foi estimulado pelo próprio Estado brasileiro, 

que financiou e estimulou a vinda de migrantes para os projetos de colonização, 

assim como grandes empresários para a agropecuária na região; em segundo lugar 

não havia política ambiental para nortear as ações; em terceiro lugar, buscava-se 

uma integração inter-regional, cuja meta era ligar a Amazônia ao Brasil25. 

Hoje, praticamente quatro décadas depois, as mudanças substanciais nos 

processos de ordenamento territorial brasileiro, a questão ambiental e a inserção do 

Brasil no comercio mundial, devem servir como elementos balizadores para a 

abertura ou recuperação de estradas na região. Em primeiro lugar deve-se deixar 

claro que a pressão migratória para a região é muito inferior que a do passado; não 

há por parte do Estado brasileiro novos projetos de colonização e assentamento na 

região e o estímulo à migração; esta migração para a região amazônica tem sido 

mais para as cidades do que para o mundo rural; a Amazônia também participa da 

integração brasileira ao mercado mundial, e, numa integração sul-americana a 

Amazônia é central, ou seja, deverá ser cortada por diversos fluxos; sua população 

também tem direito à mobilidade ampla, rápida e irrestrita como em outras regiões 

do país, não ficando cativa, refém do transporte fluvial, lento e desconfortável; enfim, 

os mecanismos de controle ambiental instituídos pelo Estado podem determinar 

formas especificas de regulação para abertura destes empreendimentos.   

Mas a existência de uma malha rodoviária com trechos trafegáveis e outros 

intrafegáveis e a gestão pública ou privada das áreas de floresta produzem 

                                                           
25A utilização de modelos que os “cientistas” usam para demonstrar o desmatamento da 

Amazônia em duas, três até seis décadas para o futuro não pode ser tomados como parâmetro, de 
acordo com Becker (2005, p. 82) “Um grupo de pesquisadores do Inpa liderado por um norte-
americano realizou um modelo afirmando que, em 2020, a Amazônia estaria totalmente destruída. 
Um modelo linear, que não prevê alteração alguma, o que não se pode aceitar num mundo de 
imprevisibilidade”. 
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territorialidades distintas, orientadas por vezes sob a ótica da preservação ou do 

estabelecimento de atividades agrícolas e energéticas constituem em diferenciações 

espaciais ao longo de um eixo rodoviário. 
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IIRSA E OS DESAFIOS FRENTE A UM CAMINHO SUL-AMERICANO DE 

INTEGRAÇÃO REGIONAL 

Samir Eid Pessanha26 
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RESUMO 

O artigo objetiva analisar a Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul 

Americana (IIRSA) a partir da sua incorporação ao Conselho Sul-Americano de 

Infraestrutura e Planejamento (COSIPLAN), pautando-se na afirmativa de que o 

advento da “União das Nações do Sul” (UNASUL) incluiu o Estado nacional mais 

fortemente no processo de integração regional, interessando assim à análise 

compreender o quanto as mudanças ocorridas e os resultados (modestos) quanto 

aos projetos empreendidos e concluídos. 

Palavras Chave: UNASUL, IIRSA, COSIPLAN 

 

RESUMEN 

El artículo tiene como objetivo analizar la “Iniciativa para la Integración de la 

Infraestructura Regional de América del Sur” (IIRSA) a partir de su incorporación al 

“Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento” (COSIPLAN), basándose 

en la afirmación de que el advenimiento de la "Unión de Naciones Sur "(UNASUR), 

incluido el estado nacional con más fuerza en el proceso de integración regional, por 

lo tanto interesante analizar para entender cómo los cambios que tienen lugar y los 

resultados (modestos) como los proyectos realizados y finalizados. 

Palabras Chave: UNASUR, IIRSA, COSIPLAN 
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INTRODUÇÃO 

A formação política da região sul-americana pode ser compreendida como 

um vasto arquipélago de regiões e Estados, interligados na sua maioria pelo modal 

rodoviário. Essa formação nada mais é do que um reflexo e resultado do próprio 

processo colonial, que dividiu a região pelas nações colonizadoras e culminou em 

uma territorialização predominantemente litorânea, onde cada nação se encontra 

de costas uma para a outra em função da sua relação comercial com nações de 

outros países, através do uso do Pacífico e do Atlântico.  

A partir do fortalecimento do neoliberalismo na região nos anos 90, e 

respondendo a tendência à conformação de uniões aduaneiras e blocos regionais, 

a integração regional surge como elemento necessário para o fortalecimento das 

relações entre os mercados inter-regionais para a relação com o mercado 

internacional. Institui-se a IIRSA como iniciativa para a criação da infraestrutura e 

integração física entre os países regionais. Posteriormente com as mudanças 

políticas regionais e a maturação da própria iniciativa, desenham-se novas 

diretrizes e após a transformação da Iniciativa em foro técnico da COSIPLAN na 

UNASUL há o anuncio de mudanças nos direcionamentos do projeto. Cabe, 

portanto, compreender como se desenhou a evolução da Iniciativa, a partir das 

escolhas políticas e resultados. Oartigo se concentra na UNASUL e o IIRSA, já o 

recorte temporal de interesse é o referente aos governos do Partido dos 

Trabalhadores (PT), mais precisamente os de Dilma Vana Rousseff, sendo o 

primeiro governo (2011 – 2014) e o segundo governo (impedido)durante 2015-

2016.  

 

IIRSA E OS DESAFIOS FRENTE A INTEGRAÇÃO SUL AMERICANA 

A IIRSA foi lançada em 2000, no governo Fernando Henrique Cardoso, 

inicialmente como projeto de integração visando a exploração e comercialização de 

recursos energéticos e minerais estratégicos da América do Sul, num "modelo”, 
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poderíamos dizer, “voltado para fora".Uma  iniciativa  organizada em torno de Eixos 

de Integração e Desenvolvimento (EID), com o objetivo de promover a integração 

física regional, por meio de investimentos em infraestrutura, a fim de avançar na 

interação entre economias de escala, custos de transporte e distribuição espacial 

da produção, além de incorporar as preocupações contemporâneas de 

sustentabilidade ambiental e social. São no total 10 EIDs: Andino, Andino do Sul, 

Capricórnio, Hidrovia Paraguai-Paraná, Amazonas, Escudo Guianês, Do Sul, 

Interoceânico Central, Peru-Brasil-Bolívia e MERCOSUL-Chile, havendo uma 

distinção entre os eixos, que foram divididos em: “Emergentes” e “Com Dinâmica 

de Integração Pré-Estabelecidos”.  

No primeiro governo Lula, na reunião de presidentes dos países da América 

do Sul, em Cuzco no Peru em dezembro de 2004, os presidentes dos 12 países 

firmariam o compromisso com a Iniciativa, aprovando a "Agenda de 

Implementação Consensual 2005-2010" (AIC), que definia os 31 projetos 

prioritários a serem concluídos até 2010. No final de 2011, a IIRSA foi incorporada 

ao COSIPLAN da UNASUL, quando foi anunciada certa inversão de sentido, 

conforme João Mendes, do Itamaraty, o enfoquedo COSIPLAN, ao invés de 

corredores de exportação de insumos para fora privilegiaria o "desenvolvimento 

interno" da região, com destaque à área de telecomunicações (PADULA, 2014).  

O que se pretendeu no âmbito da IIRSA pode ser compreendido à luz da 

noção de ordenamento territorial, em uma espécie de “regionalismo integrador” 

(CARRION e PAIN, 2006, p.5), sendo esse um resgate do regionalismo aberto dos 

anos 90, com objetivos de dirimir entraves físicos do próprio território, possibilitando 

o fluxo mais produtivo (de mercadorias e pessoas) para a integração regional, 

sendo que "[...] o elemento mais importante para os setores dominantes é a 

integração física dos países envolvidos" (CARRION e PAIN, 2006, p.4). Desta 

forma, cristaliza-se no âmbito da iniciativa mecanismos e lógicas difíceis de serem 

superadas. Ainda que com o rearranjo institucional advindo da incorporação ao 

COSIPLAN, não houve mudanças significativas na maneira de se conduzir os 

projetos de infraestrutura.  
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A IIRSA objetivou a adequação do território a uma integração com forte 

conotação econômica. É de suma importância para o processo de autonomia e 

integração regional que a região em questão consiga se inserir dentro da lógica de 

relações econômico-político do capitalismo internacional, o que automaticamente 

levou a se pensar em dinamizar o território regional para uma adequação ótima aos 

fluxos do mercado interno e externo.  

 

UNASUL E A ABSORÇÃO DA IIRSA 

A UNASUL constitui-se em iniciativa de integração regional que objetiva 

fortalecer a soberania e a autonomia dos países membros. Através da cooperação 

regional, tenta-se constituir como uma “organização sul-americana” (MARIANO, 

JÙNIOR, ALMEIDA, 2014) que atua na conciliação de percepções e opiniões 

diversas acerca de uma agenda de integração sul americana, onde se descarta 

qualquer tentativa de criação de um mercado comum e aprofundamento de uma 

integração econômica já iniciada pelo MERCOSUL nos anos 90. Formado por doze 

países sul americanos, a UNASUL mira diretamente questões da integração, 

segurança, questões energéticas e de comunicação regionais. Sem focar no 

estabelecimento de uma política externa comum, a UNASUL objetiva a criação de 

um espaço político em que se busque superar as diferenças, sem desconhecê-las 

(VIGEVANI; JÚNIOR, 2014).  

A busca pela autonomia tornou-se um tópico importante para os governos 

sul americanos, e nesta situação o governo brasileiro tornou-se o carro chefe na 

liderança dessa iniciativa política. A autonomia pode ser compreendida como “[...] 

uma noção que se refere a uma política externa livre dos constrangimentos 

impostos pelos países poderosos” (VIGEVANI; JÚNIOR, 2014, p.520).É a 

capacidade do Estado em implementar decisões baseadas em seus próprios 

objetivos e desenvolver habilidades para controlar as consequências internas 

destas decisões, sem interferências externas.  
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A partir dos anos 2000, fortalece-se a necessidade de se criar políticas e 

instrumentos que assegurem o crescimento da autonomia, mas não mais 

individualmente e sim regionalmente, por meio da união dos Estados, inspirados 

nos modelos de blocos econômicos. No caso nacional, o termo autonomia refere-se 

à ideia de ampliação das margens de atuação ou de escolha do Estado, baseado 

na percepção das condições do sistema doméstico e internacional em determinado 

período (VIGEVANI; JÚNIOR, 2014, p.522). No governo do PT há o fortalecimento 

da escolha de um tipo de autonomia que na bibliografia é conhecida como 

“autonomia pela diversificação”.  

[…] Lula da Silva utiliza uma estratégia que poderia ser batizada de 

“autonomia pela diversificação”, enfatizando a cooperação Sul-Sul 

para buscar maiorequilíbrio com os países do Norte, realizando 

ajustes, aumentando o protagonismo internacional do país e 

consolidando mudanças de programa na política externa. 

(VIGEVANI, CEPALUNI, 2007, p.283) 

 

A autonomia pela diversificação como escolha política define-se como uma 

tentativa de criação de um ambiente político progressista e independente, através 

de alianças tanto com parceiros regionais quanto com parceiros não tradicionais, 

como no caso com a China, objetivando uma diversificação dos interesses, criação 

e fortalecimento de um cenário político “Sul-Sul” e uma menor dependência dos 

países centrais. Esta postura de fortalecimento de um possível “movimento terceiro-

mundista” foi encabeçada principalmente pela figura do embaixador Samuel 

Pinheiro Guimarães (2003-2009). A opção por esta mudança de posicionamento 

frente ao tipo de autonomia escolhida pelo Estado brasileiro influenciou políticas 

que embasaram as iniciativas de integração regional, como a IIRSA.  

Em se tratando propriamente dos projetos de integração, de acordo com 

dados colhidos nos domínios oficiais da IIRSA, é possível apreender qual a situação 

da integração regional e os projetos. Na tabela 1, de acordo com os dados 

publicados no site da iniciativa, há no âmbito da Carteira de Projetos cerca de 593 
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projetos (CONSELHO SUL AMERICANO DE INFRAESTRUTURA E 

PLANEJAMENTO, 2015), com um total de 115 completos, sendo estes dados 

referentes ao ano de2014-2015.  

Tabela 1: Mudanças na Carteira de Projetos por Estágio (2014-2015) 

 
Em 

criação 
Pré-

Execução 
Exec

ução 
Com

pletos 
Tota

l 

Projetos 
em 2014 

137 157 179 106 579 

Excluíd
os 

-15 -1 -2 -5 -23 

Incluído
s 

11 13 13  37 

Mudara
m de Estágio 

-26 -21 -9  
-68 

Voltara
m de Estágio 

 -6 -9 -2 

Incorpo
rados a um 
Estágio 

7 31 19 16 68 

Projetos 
em 2015 

114 173 191 115 593 

Fonte: Carteira de Projetos 2015 

A principal força motriz para o desenvolvimento da IIRSA foi a atração de 

investimentos para participar do equacionamento financeiro dos projetos, seguindo 

uma lógica do Estado atuando minimamente na iniciativa, com papel apenas de 

articulador e aproveitando-se das injeções externas para a finalização dos projetos e 

viabilização de novas parcerias. Como pode-se notar a partir da análise da tabela 2 

e 3, na realidade a situação se desenha de outra forma. Há um predomínio dos 

investimentos públicos em comparação com o privado. De acordo com o “Portfólio 

de Projetos 2015” (2015) do COSIPLAN, até o ano anterior foram 115 projetos 

concluídos, com um montante de investimento de US$ 26,113,000 milhões, que no 

total de projetos estimados pela iniciativa representam 20%, sendo que deste total 

82% foram financiados com dinheiro público e este representa 65% do investimento 

total nos projetos do IIRSA/COSIPLAN. Dos projetos concluídos, 83% são projetos 

nacionais. O portfólio de projetos da COSIPLAN é composto majoritariamente de 
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projetos direcionados à área de transportes (89%) e corresponde à 71% dos 

investimentos previstos, contra 29% do ramo de energia.  

Tabela 2: Classificação dos projetos de acordo com Eixos e tipo de 
financiamento no âmbito do Portfólio de Projetos. 

Eixos de Desenvolvimento (EID) – Carteira de Projetos 

 Público Privado 
Parceri

a 
Total 

Amazon
as 

38 21 10 69 

Andino 51 3 7 61 

Capricór
nio 

69 8 3 80 

Eixo Do 
Sul 

43 1 1 45 

Eixo 
Interoceânico 
Central 

46 14 - 60 

Escudo 
Guianês 

16 - 2 18 

Hidrovia 
Paraguai-
Paraná 

84 1 - 85 

Eixo 
MERCOSUL-
Chile 

89 18 7 114 

Peru-
Bolívia Brasil 

17 5 2 24 

Fonte: Carteira de Projetos 2015 

 

O EID MERCOSUL-Chile abarca é o que mais projetos possui, com o total 

de 120, sendo 99 destes no âmbito dos transportes, 20 no de energia e 1 no de 

comunicações, com 89 projetos públicos, 18 privados e 7 através de parceria, sendo 

que do total há 24 (20%) projetos concluídos. Esta concentração dos projetos neste 

eixo explica-se exatamente por sua localização geográfica, por abarcar a alguns 

estados da chamada região concentrada do território brasileiro (Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas Gerais), a região central da Argentina e 

do Chile e parte do Paraguai e Uruguai, e por também incluir ambas saídas 

oceânicas da região, o que leva também a concentrar 47% do PIB regional. O maior 



 

Anais do 2°CONGEO- Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do 
Território 

Natal, Rio Grande do Norte - 5 a 8 de Outubro de 2016 

90 

peso político deste eixo permite o resgate aspirações do Barão do Rio Brancoem 

instituir um bloco com as três economias do Cone Sul: Argentina, Brasil e Chile 

(ABC) (SOUZA, 2013), sendo que neste caso há a inclusão dos dois outros países 

do sul da região.  

Já a tabela 3 informa os projetos do Portfólio da iniciativa que foram 

concluídos durante o último mandato do PT (2011-2016). Esta escolha de recorte 

justifica-se por permitir traçar um panorama do que foi realizado mais recentemente 

pela iniciativa, além de conceder uma visão de como se sustentou e foram as 

últimas evoluções da iniciativa levadas a frente pelo Brasil ainda dentro do governo 

do PT eleito em 2001, o que nos possibilita traçar se houve a manutenção do caráter 

progressivo do governo durante o recorte de tempo escolhido.  

 

Tabela 3: Projetos do Portfolio concluídos durante os anos de 2011 – 2016  

E
ixos 

Nome do 
projeto 

Investim
ento estimado 

Ano 
de 
conclusão 

Tipo de 
financiamento 

País 

A
M 

Acesso e 
Adequação do 
Porto de Asís 

3.000.00
0 

2015 Público 
Colô

mbia 

A
M 

Porto de 
Paita 

176.662.
000 

2014 Privado Peru 

A
M 

Estrada 
Paita - Tarapoto 

273.650.
767 

2011 Privado Peru 

A
M 

Terminal 
Norte Multiuso 
de Callao 

390.200.
000 

- Privado Peru 

A
M 

Terminal 
de Embarque 
de Minerais de 
Callao 

113.205.
000 

2014 Privado Peru 

A
M 

Doca de 
Leticia 

3.340.98
1 

- Público 
Colô

mbia 

A
M 

Porto de 
Providencia 

25.000.0
00 

- Público 
Equa

dor 

A
M 

Construçã
o do novo Porto 
de Yurimaguas 

50.320.0
00 

- Privado Peru 

A Construçã 4.100.00 2013 Público Colô
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N o da Nova 
Ponte 
Internacional de 
Rumichaca e 
Melhoramento 
da Ponte já 
existente 

0 mbia, 
Equador 

I
OC 

Área de 
Controle 
Integrado do 
Porto Suárez – 
Corumbá 

2.000.00
0 

- Público 
Bolívi

a, Brasil 

 

Tabela 3: Projetos do Portfolio concluídos durante os anos de 2011 – 2016 
(Continuação) 

E
ixos 

Nome do 
projeto 

Investi
mento 
estimado 

Ano 
de 
conclusã
o 

Tipo de 
financiament
o 

Paí
s 

I
OC 

Sistema de 
recepção , 
armazenagem e 
embarque de 
minerais 
concentrados 
do Porto de 
Matarani 

230.00
0.000 

- Privado 
Per

u 

M
CC 

Melhoria 
da Ferrovia 
Rivera – 
Santana do 
Livramento - 
Cacequi 

5.000.
000 

201
2 

Privado 

Bra
sil, 
Argentin
a 

Total:                                        U$S1.276.478.748 

Fonte: Sistema de Informações e Projetos do COSIPLAN. <http://iirsa.org/proyectos/> 

 

Os dados da tabela 3 foram angariados a partir da consulta ao “Sistema de 

Informações de Projetos do COSIPLAN” (SIP). Há alguns projetos que estão como 

apresentados pelo sistema como concluídos, e que, no entanto, ou estão apenas 
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com uma fase concluída ou por algum motivo a empresa responsável por não 

cumprir os prazos estabelecidos perdeu a licitação da obra. Enquanto parece 

válida a avaliação de Padula (2011), para quem a IIRSA acabou enfatizando 

pequenos projetos de transporte (mormente rodoviário) e abandonando a 

possibilidade de levar adiante empreendimentos mais estruturantes à integração 

regional: 

(...) A IIRSA buscou facilitar e eleger projetos com capacidade de 

atrair o interesse privado e na sua concepção de planejamento não 

utilizou critérios para diferenciar (valorizar e priorizar) as obras com 

maiores impactos regionais. Concluímos que não fica claro qual foi a 

contribuição adicional da IIRSA à construção de obras de 

infraestrutura na região, visto que estas obras provavelmente já 

teriam suas motivações e viabilidade de financiamento e execução. 

Não foi estabelecida assim uma forma eficiente, dinâmica, sinérgica 

e indutora de transformação na infraestrutura de integração, na 

atividade diretamente produtiva, e nos espaços menos avançados, 

cuidando dos efeitos polarizadores. (PADULA, 2011, p.25) 

 

A potencialização geoeconômica da iniciativa não deixou de ser apenas com 

o viés “integracionista para fora” com a existência da UNASUL. O regionalismo 

aberto que influenciou fortemente a abertura econômica nos anos 90, continuou 

representativo no âmbito do novo contexto político regional no século XXI. E a 

integração regional, antes de mais nada, é uma ação com sentido geopolítico (DOS 

SANTOS, 2016, p.238) que como tal deve ser analisada a partir do jogo de poder 

entre a periferia e o centro capitalista. 

Portanto, o grande desafio frente a iniciativa de integração regional sul 

americana se configura na própria lógica dos Estados. Assume-se que a visão de 

que a integração se constitui em um processo em contínuo aprofundamento, 

progressivel e irreversível, onde o Estado seria o responsável por construir “[...] 

instituições supranacionais e regras que diminuam crescentemente seu grau de 
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poder, capacidade de discrição e influencia no âmbito regional em favor da 

supranacionalidade” (PADULA, 2010, p.16). Desta forma, o que permanece como 

escolha política é o enfrentamento da situação periférica através do fortalecimento 

das relações com os atores (capital nacional privado, capital internacional privado e 

o Estado como articulador da relação entre estes agentes).  

O embate contra a inércia territorial através da IIRSA desenvolveu-se com a 

facilitação dos fluxos econômicos baseados na abertura econômica irrestrita 

baseada em vantagens comparativas estáticas com uma limitada participação do 

Estado na economia, como presente nos planos plurianuais (PPAs) de governo de 

Fernando Henrique Cardoso (PADULA, 2014) o que tornou a integração sul 

americana, como estratégia geopolítica, pautada no capitalismo dependente-

associado.  

A partir dessa visão, os países regionais, cada uma dentro das 

particularidades do seu processo histórico e social, falharam na construção e 

desenvolvimento da construção de uma autonomia política e econômica regional, 

sendo, portanto, a saída o envolvimento do Estado nacional, ou aliança entre 

classes, com o capital externo. Essa dependência possui ecos do que foi 

compreendido como a “nova situação de desenvolvimento” (CARDOSO e 

FALLETO, 1973).  

A vinculação das economias periféricas ao mercado internacional se 

dá, sob esse novo modelo, pelo estabelecimento de laços entre o 

centro e a periferia que não se limitam apenas, como antes, ao 

sistema de importações-exportações; agora as ligações se dão 

também através de investimentos industriais diretos feitos pelas 

economias centrais nos novos mercados nacionais. (CARDOSO e 

FALLETO, 1973, p.125) 

 

O modesto avanço do processo de desenvolvimento “virado para dentro” 

deveria ser superado a partir da integração das economias nacionais ao mercado 
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internacional, sendo que a superação das falhas de percurso na história 

socioeconômico e político sul americano se daria através de “[...]conexões entre o 

sistema econômico e a organização político-social das sociedades desenvolvidas” 

(DUARTE e GRACIOLLI, 2007, p.5), interações estas que afetariam o modo pelo 

qual a estrutura social do desenvolvimento regional em questão se deu.  

Essa nova situação de desenvolvimento previa a atuação forte dos atores 

externos através do investimento do desenvolvimento nacional. Portanto, a maneira 

pela qual a dinâmica da iniciativa opera é desenhada pela afirmação anterior. 

Mesmo que haja a influência da autonomia escolhida pelo governo Lula nas 

políticas integracionistas na IIRSA, como objetivo final de criação de uma região 

fortalecida e vista como player importante nos jogos de poder internacional, a 

maneira pela qual se desenrolou o desenvolvimento da iniciativa possui influências 

do posicionamento político do governo anterior. Essa afirmação sustenta-se a partir 

da visão desenvolvida por Cardoso, e a sua posição frente às quais decisões tomar 

frente ao desenvolvimento regional.  

 

CONCLUSÃO 

A IIRSA como instrumento político não superou as bases fundadoras dos 

seus pensadores. Por ter sido constituída ainda em contexto de governos 

direcionados com o mercado externo, a IIRSA carrega consigo ainda a maneira de 

se desenvolver a partir do capitalismo dependente-associado, fato este que pode ser 

salientado em dois dos sete princípios norteadores da iniciativa, que são: 

regionalismo aberto e coordenação público-privada. Por ter sido um projeto 

originalmente capitaneado por instituições financeiras multilaterais, a iniciativa se 

desenvolveu através de uma carteira de projetos e investimentos fragmentados, 

através da escolha de obras que trariam mais investimentos, de preferência 

externos, tornando a evolução da iniciativa flexível, não concentrando as forças para 

com investimentos que trouxessem transformações efetivas na infraestrutura, na 

atividade econômica, que integrasse espaços menos desenvolvidos, através de 
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efeitos polarizadores,  ou até no âmbito político e cultural, sendo portanto estas as 

lógicas que incialmente foram citadas como obstáculos difíceis de serem superados 

pela iniciativa.  

A contradição se estabelece principalmente pela já apontada autonomia pela 

diversificação e pelo fato de que se desenhou na região na década de 2000 

governos com posturas mais desenvolvimentistas. A criação da UNASUL e o seu 

envolvimento com a IIRSA demonstra que as mudanças em torno da iniciativa foram 

modestas, o que leva a questionar o real propósito da existência da própria união 

quando se poderia potencializar mudanças como as propostas por ela em órgãos já 

existentes, como o MERCOSUL. Um ponto positivo da iniciativa foi a articulação 

entre os doze países da região para com o objetivo de integração regional, que 

levou ao acumulo de capital institucional, desenvolvimento de estudos regionais, 

levantamento de dados, na criação e consolidação de infraestrutura institucional. No 

entanto, o que fica é a aparência de que a inclusão do Estado como agente 

capitaneador do processo de integração regional restringe-se fortemente ao campo 

das ideias, e que a UNASUL pouco avança no propósito de fomentar um o processo 

de integração que não se restrinja à integração econômica, mesmo que haja um 

avanço em relação à importância e responsabilidade do Estado no processo,  
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RESUMO 

O advento da “União das Nações do Sul” (UNASUL, 2008) configura-se em um 

passo importante para o fortalecimento de uma proposta diversa para a integração 

regional, sendo o Brasil um Estado em destaque e pioneiramente apoiado pela 

Argentina nesse aspecto. O objetivo é o de analisar o comportamento brasileiro no 

período de 2003-2016, marco do fortalecimento de uma política internacional com 

agenda própria, com a ótica das duas lógicas de poder (territorialista e capitalista), 

partindo da conclusão de que a criação e fortalecimento do órgão é um 

demonstrativo de enfrentamento em relação à situação de dependência regional, 

com base na teoria do “Sistema Mundo” de Immanuel Wallerstein(1990). 

Palavras-Chave: UNASUL, integração regional, América do Sul. 

 

RESUMEN 

El advenimiento de la "Unión de Naciones Suramericanas" (Unasur, 2008) establece 

un paso importante hacia el fortalecimiento de una propuesta diversa para la 

integración regional, con Brasil un gobierno que se destaca de manera innovadora y 

apoyada por Argentina en este sentido. El objetivo es analizar el comportamiento de 
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Brasil en el período de 2003 a 2016, el marco del fortalecimiento de la política 

internacional con su propia agenda, con la perspectiva de dos lógicas de poder 

(territorialistas y capitalistas), en base a la conclusión de que la creación y el 

fortalecimiento de órgano es una declaración de afrontamiento en relación con la 

situación regional de la dependencia, con base en la teoría del "Sistema Mundial" de 

Immanuel Wallerstein (1990). 

Palabras clave: UNASUL, integración regional, América du Sur.  

 

INTRODUÇÃO 

Resiliência diz respeito a capacidade de um sujeito de se adaptar ou voltar a 

forma original após certo choque. Este artigo trata exatamente das respostas dos 

Estados regionais sul americanos através das suas escolhas e comportamentos 

políticos a partir do início do século XXI pela mudança de linha política regional, com 

o advento de governos regionais mais progressistas, ou como é comumente 

denominado como “onda rosa”29, como no caso do Brasil com a eleição do Partido 

dos Trabalhadores (PT) de Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010) e Dilma Roussef 

(2011-2016), na Argentina com Nestor Kirchner (2003-2007) e Cristina Kirchner 

(2007-2015), José Mujica no Uruguai (2010-2015), Evo Morales na Bolívia (2006-), 

Michelle Bechelet (2006-2010) e Hugo Chávez na Venezuela (1999-2013).  

Estes governos foram respostas ao mal desempenho da liberalização da 

economia, caracterizada pelo processo de “regionalismo aberto30” estimulado pela 

Comissão Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL) na região. 

                                                           
29 Termo utilizado para se denominar a série de vitorias eleitorais de partidos ou candidatos 

com uma postura política de esquerda entre 1998 – 2006. 
30O regionalismo aberto, como posicionamento político defendido pela CEPAL, é compreendido 

como um processo de crescente interdependência através de acordos de integração e outras 
políticas, em um contexto de liberalização e desregulamentação “[...] capaz de fortalecer a 
competitividade dos países da região e, na medida do possível, constituir a formação de blocos para 
uma economia internacional [...]” (CEPAL, 1994, p.8).  
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Um real exemplo de resiliência a lógica capitalista, a criação de instituições 

que fomentassem uma união combativa ao espoliativo capital financeiro 

internacional e construísse um meio de desenvolvimento territorial que trouxesse 

melhorias sociais concretas. Sendo a UNASUL a instituição política/econômica de 

grande poder como resposta ao processo de integração. Por fim o trabalho segue 

essa linha, UNASUL, para trazer pontos importantes do processo de integração e 

união dos interesses mútuos estatais. 

Caso impar do processo de integração, a Argentina proativa nessa questão 

também adquire vantagens no processo de reinvindicação das ilhas Malvinas, 

construindo uma consonância continental pró Argentina nesse processo litigioso. 

Sendo o apoio ao Brasil uma questão política para a não interferência da 

PETROBRAS no processo de extração de petróleo nas ilhas. Uma jogada que 

subjetivamente leva a uma essência de pró-sulamericanismo. 

 

CONSTRUÇÃO DA INTEGRAÇÃO 

A UNASUL surge como um bloco que, conjugando as duas uniões aduaneiras 

já existentes, o “Mercado Comum do Sul” (MERCOSUL, 1991) e “Comunidade 

Andina de Nações” (CAN, 1969), objetiva fortalecer as relações comerciais, culturais, 

políticas e sociais entre as doze nações sul americanas – Argentina, Bolívia, Brasil, 

Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela 

– além de também possuir dois Estados observadores, o México e o Panamá. 

Originalmente intitulada “Comunidade Sul-Americana de Nações” (CASA, 2004), e 

diferenciando-se do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), a UNASUL mira em 

questões de integração, segurança, questões energéticas e de comunicação 

regional, a partir da tentativa de se constituir como uma organização sul americana 

(MARIANO, JÙNIOR, ALMEIDA, 2014), descartando qualquer tentativa de criação 

de um mercado comum e aprofundamento de uma integração econômica já iniciada 

pelo MERCOSUL nos anos 90. Sem focar no estabelecimento de uma política 
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externa comum, a UNASUL objetiva a criação de um espaço político em que se 

busque superar as diferenças, sem desconhecê-las (VIGEVANI; JÚNIOR, 2014). 

Desta forma, a UNASUL busca solidificar uma proposta diferente de órgão 

regional para com as outras já existentes, principalmente no tocante à questão da 

autonomia regional, questão extremamente influenciada pela linha política que o 

Estado brasileiro segue. Sob a égide do PT há o fortalecimento da escolha de um 

tipo de autonomia que na bibliografia é conhecida como “autonomia pela 

diversificação”.  

[…] Lula da Silva utiliza uma estratégia que poderia ser batizada de 

“autonomia pela diversificação”, enfatizando a cooperação Sul-Sul 

para buscar maior equilíbrio com os países do Norte, realizando 

ajustes, aumentando o protagonismo internacional do país e 

consolidando mudanças de programa na política externa. 

(VIGEVANI, CEPALUNI, 2007, p.283) 

 

A escolha por pautar as decisões políticas norteadas por este direcionamento 

político demonstra a escolha pelo fortalecimento das relações entre as nações do 

Cone Sul, e posteriormente com outros países do hemisfério sul que passavam por 

situações de protagonismo político-econômicas semelhantes, como a África do Sul e 

em certa parte a China. Vale ressaltar que houve também por parte do Estado 

brasileiro a tentativa de se tornar um hegemon31 regional, impulsionando processos 

de integração regional como a própria formação da UNASUL e a Iniciativa para a 

Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA), ou no âmbito do 

expansionismo econômico, através da figura do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).  

 

                                                           
31 Sendo no sentido de condicionar a lógica regional, uma forma de imposição de poder 

diferente das estratégias bélico-coercitivas, mas sim de ser o organizador desenvolvimentista. 
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A PROJETO DA LIDERANÇA REGIONAL BRASILEIRA 

 

O BNDES se configurou, no recorte de tempo escolhido, tendo o seu capital 

utilizado como força propulsora do papel protagonista do Brasil na região. Criado 

nos anos de 1950, o BNDE (S só viria a ser acrescentado a partir dos anos de 1980) 

foi fundamental para a criação do parque industrial brasileiro, que culminou a ser um 

dos parques industriais mais integrados e avançados da região (SOUZA, 2012). No 

entanto, há também fortes críticas a relação do banco com as chamadas campeãs 

nacionais, que foi um projeto político de fortalecer, via crédito através da iniciativa 

“BNDES Participações S.A” (comumente chamada de BNDESPar), empresas do 

setor privado que possuíssem musculatura para se tornarem grandes 

conglomerados internacionais, sendo este modelo de estímulo espelhado na 

experiência asiática, como por exemplo no caso da Samsung ou Hyundai. No caso 

nacional os exemplos são da empresa de telefonia OI, o conglomerado atuante no 

mercado de petróleo OGX e na empresa frigorifica JBS. No entanto, a política de 

campeãs nacionais foi cancelada pelo Estado, sob a justificativa de que ela “chegou 

até onde podia ir”. 32 

Outro ponto atuante do BNDES, que vem a articular com a UNASUL, é para 

com a integração regional. Com o advento da IIRSA, o Estado brasileiro e o BNDES 

decidiram por sair da esfera política e implementar políticas que solidificassem uma 

base econômica e infraestrutural na região.  

Essa nova percepção teve como desdobramentos uma intensificação 

do comércio regional, importantes investimentos do BNDES em 

obras de infraestrutura em vários países do continente, abertura de 

linhas de crédito aos parceiros do Mercosul para financiar as suas 

vendas ao mercado brasileiro de máquinas, componentes e peças, e 

                                                           
32 Declaração dada pelo presidente da instituição durante 2010-2016, Luciano Coutinho, 

disponível em:  <http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bndes-decide-abandonar-a-politica-de-

criacao-de-campeas-nacionais,151356e>, acessado em 27 de setembro de 2016. 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bndes-decide-abandonar-a-politica-de-criacao-de-campeas-nacionais,151356e
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bndes-decide-abandonar-a-politica-de-criacao-de-campeas-nacionais,151356e
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uma série de medidas que indicaram aos seus vizinhos um real 

comprometimento com a região. (NETO et al, 2014, p.52) 

 

Cabe também relembrar a importante não adesão à “Área de Livre Comércio 

das Américas (ALCA) na quarta 4ª Cúpula das Américas (2005), pois a “[...] ALCA 

intensificava os problemas vividos pelo Mercosul[...]” (NETO et al, p.50). No entanto, 

para certos críticos a IIRSA acaba por consistir em uma “versão light” da ALCA 

(SOUZA, 2011), pois o seu desenho e modo de funcionamento não foge muito da 

ligação entre as decisões e políticas do capital externo influenciando o regional 

proposto pela ALCA, onde o Estado brasileiro possui o papel de articulador dos 

interesses das grandes corporações internacionais que investiriam e extrairiam o 

máximo possível da integração sul americana, principalmente no tocante à questão 

mineral e energética. Dessa forma, o Estado brasileiro solidifica um protagonismo 

regional, e neste interessa a análise acerca de como há o funcionamento do jogo 

entre o Estado, capital internacional e regional e a própria sociedade em si dentro do 

projeto levado à frente de autonomia regional pelos governos em questão.  

O projeto de brasileiro para com a região, se visto de uma perspectiva geral, 

possui muito do que foi chamado de “lulismo”, que condiz com a maneira pela qual o 

ex presidente se afastou durante o seu mandato dos componentes de esquerda 

condizentes ao programa do PT, partindo assim para uma política em grande escala 

de conciliação, onde houve uma “[...] expectativa de um Estado suficientemente forte 

para diminuir a desigualdade, mas sem ameaçar a ordem estabelecida” (SINGER, 

2009, p.84). No âmbito regional, percebe-se que há a prerrogativa de um Estado 

articulador e forte o suficiente para a atração do capital internacional para investir na 

integração político-econômica que estava se desenhando, principalmente o capital 

asiático, ao mesmo tempo em que há a articulação entre as nações regionais e as 

outras nações do bloco Sul-Sul para a criação de um grande bloco entre estes 

países. Desta forma, a integração regional e a política externa brasileira articulam o 

embate e o conservadorismo na política externa. 
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A postura que os países sul-americanos da “onda rosa” é encaixado na lógica 

do Sistema Mundo de Wallerstein (1995), formulando que as relações internacionais 

são orientadas segunda o avanço do capitalismo internacional, formando uma inter-

relação com o capitalismo interno dos países. Sendo assim uma construção 

hierárquica desigual dos processos de acumulação, formando um centro, uma 

periferia e uma semiperiferia. 

O capitalismo, como modo econômico, baseia-se no fato de que os 

fatores econômicos operam no seio de uma arena maior do que 

qualquer entidade política possa controlar totalmente. Neste sistema 

mundial existe uma intensa divisão do trabalho. Esta divisão não é 

meramente funcional, isto é, ocupacional, mas também geográfica. 

Quer dizer, a variedade de tarefas econômicas não está distribuída 

uniformemente no seio do amplo sistema mundial. (ARRUDA, 1983, 

p:172). 

 

 Um autor que sorve dessas ideias e que prossegue em uma linha que 

abrange os processos cíclicos de crescimentos e crises do capitalismo em longo 

prazo, Ignácio Rangel (1914 – 1994), discorre que em certos períodos recessivos há 

o processo de desenvolvimento interno nas periferias capitalistas. Muito 

exemplificado com o período do processo de combate aos sistemas centrais da 

“onda rosa” que abarcou esse período, mas condicionando baixos espaços de 

manobra que resultariam em rupturas do sistema, um embate. 

Este embate se posto a luz da análise política permite a compreensão da 

maneira pela qual as relações entre os países do hemisfério sul e norte ainda se dão 

através da relação entre centro e periferia, o que permite o uso da chamada “teoria 

da dependência” para a compreensão. A integração regional permite a utilização da 

teoria para a sua análise tanto pelo fato de que a sua institucionalização como 

iniciativa permite o desenvolvimento de instrumentos e políticas que garantam certo 

desenvolvimento e autonomia econômico-política para a região, como também 
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acabam por ser instrumentos para o aprofundamento da dependência regional da 

periferia para com o centro do sistema capitalista.  

[...] a teoria da dependência, surgida na segunda metade da década 

de 1960-70, representou um esforço crítico para compreender a 

limitação de um desenvolvimento iniciado num período histórico em 

que a economia mundial estava já constituída sob a hegemonia de 

enormes grupos econômicos e poderosas forças imperialistas, 

mesmo quando uma parte deles entrava em crise e abria 

oportunidade para o processo de descolonização. (DOS SANTOS, 

2002, p.9) 

 

A teoria da dependência surge como resposta tanto às teorias eurocêntricas, 

como da própria Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) 

que enxergavam o desenvolvimento capitalista nos países localizados na periferia 

como um processo etapista e igualitário, onde o subdesenvolvimento era entendido 

como uma etapa precedente do desenvolvimento, quando para a teoria da 

dependência o subdesenvolvimento é “[...] uma forma especifica de capitalismo, que 

se apura em função do próprio desenvolvimento do capitalismo” (MARINI, 1992, 

p.88). É, portanto, uma teoria onde se busca reconhecer a historicidade da situação 

de subdesenvolvimento.  

De acordo com essa perspectiva, é necessária a compreensão de que não 

existe somente uma diferença de estágio ou estágio produtivo entre as economias 

desenvolvidas e subdesenvolvidas, mas também de uma estrutura econômica 

internacional e de distribuição, dessa forma, demonstrando que o pensamento de 

que o desenvolvimento econômico capitalista deve superar a visão de que seu 

crescimento é conformado de “[...] processos de transformações de economias pré-

capitalistas em economias capitalistas” (DOS SANTOS, 2016, p.124), mas sim de 

realidades particulares que são moldadas a partir da relação entre o sistema 

capitalista e o jogo de poder entre diferentes atores.  
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RESILIÊNCIA SUL-AMERICANA 

 

O processo de integração ente Estados acaba por ser apoiado e fomentado 

pelo centro do capitalismo. O elemento responsável pelo crescimento do capitalismo 

moderno é a prática de exportação de capitais (MARINI, 1965, p.11), sendo esta 

prática o que caracterizaria a fase superior do capitalismo, o imperialismo. Dessa 

forma, a própria noção de autonomia que foi buscada pelos governos regionais na 

década passada é escamoteada frente à essa lógica interna do próprio modo de 

funcionar do sistema.  

Portanto, questiona-se a autonomia relativa que os Estados nacionais da 

periferia do sistema possuem frente aos Estados do centro ou até mesmo aos outros 

atores territoriais. Resgatando a história de conformação dos Estados nacionais sul 

americanos e a história capitalista e de dependência da região e analisando a ideia 

de integração no aspecto político, Marini (1992, p.117) considera que a histórica 

inserção da região ao mercado capitalista, se não possuir um impulso que propicie o 

desenvolvimento capitalista, apenas implicará em subordinação, convertendo-as em 

apêndices, o que ajudaria a “[...] declinar o espírito integracionista” (MARINI, 1992, 

p.117).  

Sendo assim, cabe a compreensão da maneira pela qual a política externa 

brasileira apesar de assertiva e multilateral, com o foco no enfraquecimento do 

mundo unipolar (BARBOSA, 2011) pode ter significado grande significado político, 

no entanto os avanços econômicos foram modestos. Durante os dois mandatos do 

governo Lula, o intercambio para com o Oriente Médio e África, em 2010, 

representavam apenas 4,5% das exportações brasileiras (BARBOSA, 2011). Dessa 

forma, põe se em xeque em que maneira a relação multilateral e com os países Sul 

– Sul é capaz de superar a condição de dependência em relação aos países 

centrais.  
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O que define o capitalismo é a tendência à expansão ilimitada e perpétua, 

tanto para territórios fortemente inclusos na lógica capitalista quando espaços não 

capitalistas. Dessa forma, para que o seu crescimento seja continuo há as noções 

das lógicas do poder: a territorial e capitalista. Estas duas lógicas diferem entre si, 

porém é igualmente inegável que essas duas lógicas se entrelaçam de formas 

complexas e por vezes contraditórias. A fusão contraditória entre as duas lógicas é o 

que caracteriza o que Harvey (2005) considera como “imperialismo capitalista”. E é 

este o imperialismo que atua no centro do sistema, onde a lógica de poder 

capitalista acaba sendo a que mais exerce influência no crescimento desta atual 

forma do imperialismo.  

Aplicadas à análise ao que chamamos de resiliência sul americana, as lógicas 

conferem diversas análises acerca da política do Estado brasileiro, tanto para com 

relação ao centro do capitalismo quanto para do Brasil para com a região sul 

americana. O projeto de integração na figura da IIRSA em si apresenta muito da 

relação dialética – e contraditória – das duas lógicas. Ao mesmo tempo que 

estabelecer no território um projeto político de integração solidificado em obras de 

infraestrutura que no findar resultariam no fortalecimento da criação de uma 

identidade “sul americana”, a maneira pela qual a iniciativa anseia pelo capital 

externo, fortalecendo ainda mais a formação regional em arquipélago com escassas 

conexões (PADULA, 2014), aprofundando o distanciamento entre os Estados a partir 

do momento em que há o foco na implementação de uma infraestrutura que apenas 

potencializa o comércio dos países para com o exterior ou traz modestas 

interligações entre as nações da região. Sendo assim, é a lógica capitalista, de 

acumulação e crescimento perpetuo, que consolida a já divisão das regiões.  

 

CONCLUSÕES 

A partir das definições das reais condições das relações econômicas e entre 

as nações, a dependência de países periféricos para com os países do centro 

capitalista, em um sistema pautado e ordenado seguindo uma hierarquia econômica, 
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que dita seu espaço entre as nações, nos anos 2000 na América do Sul surge uma 

condição de resiliência a essa imposição internacional. Não em caráter a uma 

quebra total, mas sim uma união que propicie uma concreta alteração interna, social, 

que evolua reverberando mudanças nas relações internacionais. 

A “onda rosa” foi um marco na América do Sul, e sua grande abrangência 

entre as nações foi o fator crucial que propiciou a consolidação da UNASUL. O 

Estado brasileiro acabou centralizando em si o processo de crescimento e 

emancipação da região, principalmente com a articulação com atores internos do 

seu território, como o BNDES, aproveitando-se assim para espraiar e fortalecer a 

relação tanto política quanto de dependência dos outros países para com o 

montante de investimentos e poder político, na tentativa de se estabelecer o 

ambiente de diversificação e autonomia regional. No entanto, a lógica estatal, 

mesmo que busque o fortalecimento do poder político acaba sendo intensivamente 

posta em segundo plano pela lógica capitalista do poder, sendo o capital financeiro 

internacional possuidor de um forte papel no fenômeno.  

Desta forma, a resiliência sul americana como processo geopolítico de 

fortalecimento regional se desenvolveu de forma dual, intensamente influenciado 

pelas lógicas do poder anteriormente apresentadas. Houve a tentativa de se 

solidificar a resiliência a partir de um contexto econômico particular – o boom das 

commodities – e a intensificação das alianças com regionais e internacionais a partir 

deste fenômeno, permitindo ao governo brasileiro levar si mesmo e os outros 

Estados sul americanos a caminhar para um projeto de integração regional. No 

entanto, os percalços no caminho, e a ineficiente integração, tanto física quanto 

política, não possibilitaram uma alteração significativa da situação regional, 

principalmente com o modesto desenvolvimento dos projetos da IIRSA/COSIPLAN.  

O que foi definido como a resiliência sul americana, como processo que 

objetivou a autonomia sul americana, acabou por não mudar o status da integração 

sul americana, que se encontra em situação incompleta. No entanto, é necessário 

reconhecer os avanços que a guinada trouxe para a região, e compreender que o 

processo acompanha o próprio comportamento da história.  
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1.RESUMO 

 

A América do Sul é parte da América, onde se estruturam blocos econômicos no 

intuito de fazer frente à proposta ALCA - Área de Livre Comércio das Américas, que 

seria amplamente nociva às economias emergentes locais. Entretanto, ainda que se 

tenha em mente um processo de integração, os conflitos existentes superam essa 

tendência, levando a conflitos internos, em geral por questões econômicas, a partir 

dos quais eclodem velhas rixas. Aqui apresentamos aqueles que envolvem o 

Equador, e seus desdobramentos geopolíticos.  

Palavras Chaves: Equador, Geopolítica, América do Sul. 

 



 

Anais do 2°CONGEO- Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do 
Território 

Natal, Rio Grande do Norte - 5 a 8 de Outubro de 2016 

114 

RESUMEN 

 

América del Sur es parte de América, que se estructuran en bloques económicos 

para hacer frente a la propuesta del ALCA - Área de Libre Comercio de las 

Américas, lo que sería muy perjudiciales economías emergentes locales. Sin 

embargo, incluso si tenemos en cuenta un proceso de integración, los conflictos 

superar esta tendencia, lo que lleva a los conflictos internos, por lo general por 

razones económicas, de los cuales los viejos feudos de sombreado. Éstos son 

algunos de ellos y sus desarrollos geopolíticos. 

Palabras clave: Equador, Geopolítica, América del Sur. 

 

2.ABSTRACT 

 

 

South America is part of America, which are structured economic blocks in order to 

cope with the proposed FTAA - Free Trade Area of the Americas, which would be 

widely harmful local emerging economies. However, even if we have in mind a 

process of integration, conflicts overcome this tendency, leading to internal conflicts, 

usually for economic reasons, from which hatch old feuds. Here are some of them 

and their geopolitical developments. 

Key Words: Equador, Geopolitics, South America. 

 

 



 

Anais do 2°CONGEO- Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do 
Território 

Natal, Rio Grande do Norte - 5 a 8 de Outubro de 2016 

115 

3. INTRODUÇÃO 

 

A América do Sul se caracterizou ao longo da história, como área de conflitos, 

com guerras prolongadas que visavam quase sempre interesses das matrizes 

coloniais, mesmo depois das ‘independências’. Essas disputas geraram atritos entre 

os países, e mesmo na atualidade, quando se procura a união através de blocos 

econômicos, essas diferenças se manifestam levando a conflitos geopolíticos que 

reacendem as velhas questões, já que alguns deles vivenciam um poder autoritário, 

disfarçado de democracia.  

Área de grande importância geopolítica graças aos seus recursos naturais, não 

tem sabido tirar proveito econômico deste fato, preferindo desviar a atenção da 

população dos reais problemas internos, evocando questões que mexem com o 

sentimento nacionalista muito forte na região. As questões aqui apresentadas 

demonstram a fragilidade das alianças existentes entre os países sul-americanos, 

que os deixam vulneráveis as investidas estadunidenses de impor a ALCA – Área de 

Livre Comércio das Américas, onde todos seriam prejudicados. O objetivo do 

trabalho é estudar os conflitos pouco conhecidos no contexto sulamericano, 

envolvendo o Equador, na porção noroeste do continente (Figura 1), com base em 

levantamentos bibliográficos existentes sobre o tema, em universidades, órgãos de 

pesquisa e sites. Para tal nosso embasamento teórico conceitual está focado em 

autores consagrados na área de geopolítica e geografia política, como Wanderley 

Costa, José Vesentini e Manoel Correia de Andrade. Encontramos dificuldades para 

encontrar bibliografias específicas sobre os temas. Os casos aqui apresentados 

representam questões que demonstram a fragilidade das alianças existentes entre 

os países sul-americanos. Conflitos “criados” para desviar questões sócio-políticas 

internas, embasados em questões territoriais remotas.  

No conflito Colômbia-Equador fala-se da invasão do território equatoriano pelo 

exército colombiano, Quando na verdade a guerrilha também fez o mesmo.  

Evidenciam-se no nosso ponto de vista duas possibilidades, ou o governo local 
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sabia e acolhia os guerrilheiros ou não era capaz de gerir seu território. As bravatas 

venezuelanas, para insuflar o problema, era parte do jogo politico do governo da 

época, de estar presente em todas as questões regionais, num discurso superado 

de coalizão de esquerda, da qual nenhum deles nunca fora parte.  

No outro conflito, este entre o Peru-Equador, se descobriu posteriormente que 

encobria interesses econômicos, envolvendo os recursos minerais da região, que 

emergiram, graças as denúncias do coordenador de Meio Ambiente del Vicariato 

Jaén, San Ignácio (Cajamarca) y Conndorcanqui (Amazonas), Nicanor Alvarado, ao 

jornal “La Primera” de que a mineração de capital canadense “Dorato” explorava 

ilegalmente a Cordilheira del Condor, na fronteira entre Peru e Equador, inclusive 

com proteção do governo peruano. Este fato é tratado no livro “Peru: Cronica de um 

Engaño”, publicado pela Odecofroc - ORGANIZACIÓN DE DESARROLLO DE LAS 

COMUNIDADES FRONTERIZAS DEL CENEPA, em 2009. Esses acordos escusos, 

onde o interesse econômico sobrepõe-se ao socioambiental, ficaram mais evidentes 

quando recentemente o governo equatoriano liberou a exploração de petróleo em 

área de reserva ambiental. 

 

Figura 1 - Localização 

 

Fonte: www.portalbrasil.net/americas_equador.htm. 

http://www.portalbrasil.net/americas_equador.htm


 

Anais do 2°CONGEO- Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do 
Território 

Natal, Rio Grande do Norte - 5 a 8 de Outubro de 2016 

117 

4. EMBASAMENTO TEÓRICO CONCEITUAL 

 

O termo geopolítica se tornou no pós-guerra, “apócrito” por ter sido usado pelos 

alemães como “instrumento” de guerra e como justificativa para sua política de 

expansão que era baseada no princípio racista da superioridade ariana, e no 

conceito de espaço vital, ficando assim estigmatizada como, do ponto de vista da 

política externa, voltada aos interesses expansionistas dos Estados. Segundo 

Andrade (1996) “o saber geopolítico compreende uma tentativa de análise científica 

da importância dos Estados em face da sua extensão, da sua população e da sua 

posição geográfica, integrada com ideologias que procuram estimular e provocar a 

realização de objetivos de expansão territorial e de dominação de Estados vizinhos 

que impedem ou dificultam a realização das aspirações da classe dirigente”. 

A partir da década de 1940, ainda segundo Vesentini (op. cit.), surgiu a 

concepção de que a geopolítica seria ideológica, um instrumento dos Estados 

totalitários, e a geografia política seria uma ciência. Esta interpretação passou a ser 

aceita a princípio por geógrafos como A. Hettner e Leo Waibel, e a partir da 2ª 

Guerra pela quase totalidade deles, bem como por inúmeros outros cientistas 

sociais. É desta época a afirmativa de Pierre George, talvez o geógrafo francês mais 

conhecido dos anos 50 aos anos 70, que a geopolítica seria uma “pseudociência”, 

uma caricatura da geografia política. Essa ideia se consolidou entre inúmeros 

autores dos anos 1950 e 1960. 

O resgate da geopolítica se deu na década de 1970, com Yves Lacoste que 

afirmava ser “a geopolítica a verdadeira, ou fundamental, geografia”, interpretação 

que ele utilizou na sua obra – A Geografia: isso serve em primeiro lugar, para fazer a 

guerra – de 1976. A partir dos anos 1980, a geopolítica passa a ser considerada 

uma área ou campo de estudos interdisciplinar, tornando-se quase um consenso nos 

dias atuais. 
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Costa (1992), afirma que “à geopolítica caberia a formulação das teorias e 

projetos de ação voltados às relações de poder entre os Estados e às estratégias de 

caráter geral para os territórios nacionais e estrangeiros, de modo que estaria mais 

próxima das ciências políticas aplicadas, sendo assim interdisciplinar e utilitarista”. 

Uma questão importante no debate sobre geopolítica é o controle do território. 

Segundo Gonçalves (2004), o controle do território coloca-se como fundamental 

para garantir o suprimento da demanda sempre em ascensão por recursos naturais, 

apesar dos avanços dos novos materiais. Para ele, tornar própria a natureza é, 

rigorosamente, apropriar-se da matéria na sua espaço-temporalidade, conformando 

territórios diversos, cujos limites, essência da política, resolvem a situação 

temporariamente. 

Félix Guattari, citando Haesbaert, afirma no livro Micropolítica: Cartografias do 

Desejo, que “o território pode ser relativo tanto a um espaço vivido quanto a um 

sistema percebido no seio da qual um sujeito se sente ‘em casa’. O território é 

sinônimo de apropriação, de subjetivação fechada sobre si mesma. Ele é o conjunto 

de projetos e representações nos quais vai desembocar, pragmaticamente, toda 

uma série de comportamentos, de investimentos, nos tempos e nos espaços sociais, 

culturais, estéticos, cognitivos”. 

Já Gonçalves (op. Cit.), considera que território, na perspectiva de dar conta do 

desafio ambiental contemporâneo, se torna uma categoria central, na medida em 

que comporta, na sua materialidade, a tensão entre diferentes modos de 

apropriação do espaço. 

Segundo Souza (1995), território é fundamentalmente um espaço definido e 

delimitação por e a partir de relações de poder. Já Faissol (1994), considera que 

território ainda é a forma de organização política, onde um sistema de autoridade 

pode ser instituído, seja pelo consentimento, seja pela força. Para Santos (1994), na 

democracia de mercado, o território é o suporte de redes que transportam regras e 

normas utilitárias, parciais, parcializadas, egoístas (do ponto de vista dos atores 
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hegemônicos), as verticalidades, enquanto as horizontalidades hoje enfraquecidas 

são obrigadas, com suas forças limitadas, a levar em conta a totalidade dos atores. 

 

5. QUESTÕES GEOPOLÍTICAS RECENTES NA AMÉRICA DO SUL 

 

A América do Sul tem grande importância geopolítica no contexto mundial 

graças aos seus recursos naturais, mas os países que a compõem não procuram 

tirar proveito econômico deste fato, e sempre estão envolvidos em conflitos. Neste 

trabalho abordamos alguns deles, tendo o Equador como foco. 

 

Conflitos Colômbia-Equador 

 

Em março de 2008, forças militares colombianas atacaram o acampamento das 

FARC – Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, matando guerrilheiros 

(Figura 2). Por erro estratégico e por ser de difícil a delimitação de fronteiras, esse 

ataque se deu em território do Equador, o que provocou bravatas por parte tanto do 

Equador quanto da Venezuela. O fato é que o combate às FARC, ligada ao 

narcotráfico – sua base de sustentação econômica – é levada a cabo pela Colômbia 

com ajuda dos EUA, o que levou a indignação dos vizinhos, ditos/considerados de 

esquerda. Esse é um conflito longo, já que as FARC foi formada na década de 1960, 

como braço militar do Partido Comunista Colombiano.  

Duas décadas depois, os ricos proprietários de terras começaram a formar 

grupos paramilitares de extrema direita, para proteger suas propriedades dos 

guerrilheiros, e violentamente eliminarem a dissidência local. Apesar de todo o 

esforço de negociação para um acordo, e dos guerrilheiros terem formado um 

partido político – União Patriótica – o processo de paz ainda não se consolidou, pois 
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o poder econômico do narcotráfico não permite tal solução. Os vizinhos em questão 

apoiam a guerrilha que tem na origem um viés de esquerda, mesmo sabendo que na 

verdade ela tornou-se uma “rede de narcotráfico”. 

 

 

Figura 2 – Região do Putamayo onde ocorreu a operação 

 

Fonte: www.brasilescola.uol.com.br/geografia/equador.htm 
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Conflito Peru-Equador 

O conflito Peru-Equador pode ser considerado um conflito eleitoreiro, como na 

época o escritor Vargas Llosa o denominou, pois se afirmava ser uma manobra 

política do então presidente peruano Fujimori, para contornar problemas políticos 

internos. Também conhecido como a “Guerra do Cenepa”, por ter se desenrolado na 

região denominada “Alto Cenepa” abrangendo a Cordilheira Condor e a província 

peruana de Condorcanqui, numa área de apenas 75 km², de acesso dificílimo e 

clima adverso (Figura 3). Conflito de histórico militar, como na Guerra das Malvinas, 

e que apesar de se desenvolver em área pouco promissora economicamente, se 

mostrou intenso e agressivo, levando a supor a existência de algum interesse 

econômico envolvido. 

Figura 3 – Região do Conflito – Alto Cenepa 

 

Fonte: www.suapesquisa.com/países/equador 

 

http://www.sua/
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Os atritos na região datam da época pré-colombiana, mas antes do conflito 

aqui tratado, no mesmo século XX na “Guerra de Paquisha”, em novo combate, o 

Equador conseguiu deter o avanço peruano, tomando providências para não mais 

ficar em desvantagem em relação ao vizinho. No entanto os conflitos se sucederam, 

pois a questão territorial continuava a ser o maior foco de dificuldades, e o Brasil 

enquanto País Garante, participou ativamente dessa negociação, inclusive, em 

alguns momentos, por meio de contatos diretos entre o Presidente da República e 

seus contrapartes do Equador e Peru, assim como dos primeiros mandatários dos 

demais Países Garantes (Argentina, Chile e EUA). Após intensas e tensas 

negociações, foi assinado em 26/10/88 o Acordo Global e Definitivo de Paz entre o 

Equador e o Peru. No bojo do acordo foi registrada a provação de acordos bilaterais 

que consubstanciavam/consolidavam o Acordo Global de Paz, e conforme Biato 

(1999), abrangiam:   

a) Tratado de Comércio e Navegação: atende à aspiração equatoriana de ter 

“acesso livre, contínuo, gratuito e perpétuo” ao rio Maranhão/Amazonas e seus 

afluentes setentrionais, de forma a maximizar as potencialidades e os benefícios 

econômico-comerciais de sua condição de país amazônico. Prevê regime favorecido 

de acesso fluvial, terrestre e aéreo do Equador àquela região, cujo elemento fulcral 

são os “Centros de comércio e navegação equatorianos” a serem estabelecidos às 

margens do rio Maranhão (em território peruano); 

b) Navegação nos Setores dos Cortes dos Rios e no Rio Napo: devido à 

imprecisão dos mapas usados por ocasião da negociação do Protocolo do Rio de 

Janeiro de 1942, as linhas geodésicas que unem os pontos da fronteira assinalados 

naquele instrumento, por vezes geraram resultados inadvertidos e inconvenientes, 

obrigando pessoas e embarcações a atravessarem seguidas vezes uma fronteira, 

com embaraços para o comércio e a integração. O Governo peruano compromete-

se a fazer respeitar, dentro do espírito do Tratado de Comércio e Navegação, os 

princípios da livre navegação e circulação, limitando ao mínimo necessário o 

controle e fiscalização sobre a circulação de embarcações e pessoas de origem 

equatoriana, nesses pontos; 
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c) Acordo Amplo de Integração Fronteiriça previa projetos a serem executados 

ao longo de dez anos, destinados a prover o desenvolvimento integrado e 

sustentável das regiões de fronteira, mediante o aproveitamento conjunto e racional 

de recursos naturais compartilhados; 

d) Comissão Binacional sobre Medidas de Confiança Mútua e Segurança que 

objetivava reduzir e eliminar a desconfiança mútua e, por conseguinte, diminuir o 

risco de hostilidades geradas por percepções errôneas das intenções recíprocas;  

e) Acordo sobre o Canal de Zarumilla: objetiva garantir a utilização ótima das 

águas que fluem pelo Canal. Para tanto, o Peru obriga-se a fazer passar uma parte 

das águas do rio pelo Canal (leito seco), atribuindo-se à Comissão a 

responsabilidade de distribuir o fluxo de água na proporção de 55% para o Peru e 

45% para o Equador, assegurando assim o abastecimento das populações 

equatorianas ribeirinhas;  

f) Fixação da Fronteira Terrestre (demarcação) que reafirma os termos do 

Laudo Dias de Aguiar, que determinou que a linha fronteiriça nesse trecho passaria 

pela Cordilheira do Condor. Nesse sentido, fica reconhecida em definitivo a 

soberania peruana sobre a área contestada pelo Equador no Alto Cenepa. Em 

contrapartida, a proposta dos Países Garantes prevê a criação nessa região de dois 

parques nacionais (santuários ecológicos) colindantes em ambos os lados da 

fronteira, os quais serão totalmente desmilitarizados. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os casos aqui apresentados representam questões que demonstram a 

fragilidade das alianças existentes entre os países sul-americanos. Conflitos 

“criados” para desviar questões sócio-políticas internas, embasados em questões 

territoriais remotas. No conflito Colômbia-Equador fala-se da invasão do território 
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equatoriano pelo exército colombiano, e a guerrilha não fez o mesmo? Dois pesos e 

duas medidas para uma mesma questão? Evidenciam-se no nosso ponto de vista 

duas possibilidades, ou o governo local sabia e acolhia os guerrilheiros ou não era 

capaz de gerir seu território. As bravatas venezuelanas eram parte do jogo politico 

do governo da época, de estar presente em todas as questões regionais, num 

discurso superado de coalizão de esquerda, da qual nenhum deles nunca fora parte. 

Por fim o conflito entre o Peru-Equador que posteriormente se descobriu, encobria 

interesses econômicos, envolvendo os recursos minerais da região, que emergiram 

posteriormente, graças as denúncias do coordenador de Meio Ambiente del 

Vicariato Jaén, San Ignácio (Cajamarca) y Conndorcanqui (Amazonas), Nicanor 

Alvarado, ao jornal “La Primera” de que a mineração de capital canadense “Dorato” 

explorava ilegalmente a Cordilheira del Condor, na fronteira entre Peru e Equador, 

inclusive com proteção do governo peruano. Este fato é tratado no livro “Peru: 

Cronica de um Engaño”, publicado pela Odecofroc - ORGANIZACIÓN DE 

DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES FRONTERIZAS DEL CENEPA, em 2009. 

Esses acordos escusos, onde o interesse econômico sobrepõe-se ao 

socioambiental, ficaram mais evidentes quando recentemente o governo equatoriano 

liberou a exploração de petróleo em área de reserva ambiental. 
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IIRSA: PSICOSFERA, AÇÃO POLÍTICA E USO DO TERRITÓRIO 

Felipe Lara Falcão33; 

Rubens de Toledo Junior34 

 

Resumo 

Buscamos no presente texto estabelecer uma reflexão acerca dos elos entre a IIRSA 

(Iniciativa para a Integração das Infraestruturas Sul-Americanas) e o uso corporativo 

do território praticado pelos agentes hegemônicos no atual período histórico via 

construção e readequação das infraestruturas de redes de transporte, energia e 

telecomunicação na América do Sul, bem como a constituição de uma psicosfera 

adequada à ação política. Analisamos ainda a construção de consensos, a 

onipresença das esferas técnica e política e o propagado “novo regionalismo” além 

dos atuais pactos setoriais acordados pelos principais mandatários sul-americanos 

na virada do século e que “resultam” na criação da IIRSA nos anos de 2.000 e sua 

posterior incorporação à COSIPLAN/UNASUL. 

Palavras-Chave: Integração territorial, Infraestruturas, Usos do território. 

 

Resumen 

En este texto pretendemos reflexionar sobre las relaciones entre la IIRSA (Iniciativa 

para la Integración de las Infraestructuras Suramericanas) y el uso corporativo del 

territorio practicado por los agentes hegemónicos en el actual periodo historico 

mediante la construcción y readecuación de las infraestructuras de redes de 

                                                           
33Estudante do Curso de Graduação em Geografia (Bacharelado) da Universidade Federal da 

Integração Latino-Americana. Bolsista - PROBIC-UNILA (2015-2016). Correio: 
felipe.falcao@aluno.unila.edu.br. 

34 Professor do Curso de Geografia do Instituto Latino-Americano de Tecnologia, Infraestrutura 
e Território da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Correio: 
rubens.toledo@unila.edu.br. 
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transporte, energía y telecomunicaciones en Sudamérica, así como la constitución 

de una psicosfera adecuada para la acción política. Analizamos también la 

construcción de consensos, la omnipresencia de las esferas técnica y política, y el 

denominado “nuevo regionalismo” más allá de los pactos sectoriales acordados 

entre los principales mandatarios suramericanos a comienzos de siglo y que 

“resultaron” en la creación de la IIRSA en los 2000 y su posterior incorporación a la 

COSIPLAN/UNASUL. 

Palabras clave: Integración territorial, Infraestructuras, Usos del territorio. 

 

Introdução  

 

Propomos neste trabalho estabelecer uma reflexão acerca da IIRSA (Iniciativa 

para a Integração das Infraestruturas Sul-Americanas) e o uso corporativo do 

território praticado pelos agentes hegemônicos no período técnico-científico e 

informacional, via construção e readequação das infraestruturas de redes de 

transporte, energia e telecomunicação na América do Sul, bem como a constituição 

de uma psicosfera adequada a esta ação política35. 

E, estabelecemos como proposta de método o entendimento do espaço 

geográfico, através da indissociabilidade entre os sistemas de objetos e os sistemas 

de ações diretamente envolvidos nas atuais implicações sócioterritoriais que a IIRSA 

(Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana ) implica aos 

agentes locais, seja através da ampliação das macroestruturas técnicas em 

execução ou planejamento, seja através da criação de seus variados mecanismos 

institucionais. 

                                                           
35 O presente trabalho faz parte dos resultados da pesquisa realizada no âmbito do Edital 

PROBIC (2015-2016) de iniciação científica da Universidade Federal da Integração Latino-americana 
através, do plano de trabalho, intitulado “IIRSA: modernizações na América do Sul: implicações 
sociespaciais de desigualdades regionais.” 
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Entre estes agentes, podemos destacar a própria IIRSA, a COSIPLAN 

(Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planjamento) 36  que como órgão da  

UNASUL (União das Nações Sul-americanas) vem coordenando as atividades da 

IIRSA, bem como o papel desempenhado pelos financiadores da IIRSA, tais como: o 

BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) a CAF (Comunidade Andina de 

Fomento), atual Banco de Desenvolvimento da América Latina, o Fonplata (Fundo 

Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata) e, sobretudo o BNDES (Banco 

Nacional de Desenvolvimento  Econômico e Social). Estas são hoje as principais 

instituições financeiras multilateriais (IFM’s) envolvidas nos projetos de integração e 

desenvolvimento propostos pela IIRSA, desde sua criação em meados de 2000 até 

sua posterior incorporação ao COSIPLAN da UNASUL em 2009. 

 

Antecedentes da IIRSA 

A IIRSA teve como inspiração o plano de ação elaborado por Eliézer Batista 

da Silva, ex-presidente da Vale do Rio Doce, que tinha como propósito analisar as 

vantagens comparativas e competitivas de cada porção do território sul-americano 

que estariam “aptas” a receber investimentos nas áreas de transportes, energia e 

telecomunicações. 

Nesse contexto, a IIRSA surge ao menos como possibilidade, durante o 

primeiro encontro dos presidentes sul-americanos no âmbito das comemorações dos 

“500 anos de descobrimento do Brasil” a convite do então presidente naquele 

momento, Fernando Henrique Cardoso. 

                                                           
36 Conforme nota explicativa na página online do Itamaraty; O Conselho Sul-americano de 

infraestrutura e planejamento (COSIPLAN) foi criado em agosto de 2009 durante encontro 
presidencial da UNASUL quando foi decidida a substituição do Comitê de Direção Executiva da 
Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA) por um Conselho em 
nível de Ministros dentro da estrutura institucional da União. Disponível em: 
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/2580-conselho-de-infraestrutura-e-planejamento-
cosiplan-da-unasul-rio-de-janeiro-28-de-abril-de-2011. Acesso em: 18 de outubro de 2016. 

 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/2580-conselho-de-infraestrutura-e-planejamento-cosiplan-da-unasul-rio-de-janeiro-28-de-abril-de-2011
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/2580-conselho-de-infraestrutura-e-planejamento-cosiplan-da-unasul-rio-de-janeiro-28-de-abril-de-2011
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Foi nesse momento que os presidentes sul-americanos tomaram 

conhecimento da existência de um, Plano de Ação5, onde se apontava a 

necessidade de criação de mecanismos e diálogos multilaterais, bem como de 

formas de cooperação e de financiamento, entre os estados-nações, para a 

construção de um conjunto de agendas e pactos federativos: de combate às drogas; 

fortalecimento da democracia; renovação e ampliação das redes de infraestruturas, 

entre outros temas multilaterais. 

De acordo com, Paim (2003), o estudo de Eliézer Batista surge como uma 

forma de apresentar a ideia de eixos de desenvolvimento, ou seja, de  relacionar 

infraestrutura, comércio internacional e desenvolvimento, pois descreve a 

localização das principais riquezas naturais da América do Sul e a forma que podem 

ser utilizadas através, portanto, da melhoria das infraestruturas e que foi utilizado de 

forma fragmentada nos planos plurianuais dos anos 90. No entanto, somente as 

iniciativas de condução de intervenções territoriais via construção e readequação de 

sistemas de engenharia que ligariam o Pacífico ao Atlântico ganharam força e 

adesão massiva, por parte dos presidentes presentes naquela primeira reunião. 

Apesar dos resultados do encontro abordarem diversos temas como foram 

divulgados no comunicado de Brasília37 somente o tema relacionado à ampliação 

das conexões de infraestruturas, energia e telecomunicações foram 

institucionalizados e colocados em prática em um primeiro momento. Assim, a IIRSA 

surge, na virada do milênio, como a principal referência para a integração dos 

mercados desde o Pacífico até o Atlântico. 

 Acreditamos que a IIRSA fora pensada e projetada para intervir 

territorialmente no continente sul-americano, através de um propósito muito bem 

delineado, logo, de integração e manutenção do grande capital e de seus agentes 

                                                           
37 Dentre os temas publicados no Comunicado de Brasília da agenda de reunião em setembro 

de 2000, podemos destacar: o fortalecimento da democracia; ampliação de acordos de livre 
comércio; Integração das infraestruturas; combate ao comércio de drogas ilítias e delitos conexos, 
bem como ampliação de investimentos em informação, conhecimento e tecnologia. Disponível em: 
http://www.comunidadandina.org/documentos/dec_int/di1-9-00.htm. Acesso em: 10 de outubro de 
2016. 
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hegemônicos que através do pensamento dominante, de liberalismo econômico, fim 

das fronteiras e homogeneização da cultura mantêm a região sul-americana dentro 

da divisão internacional do trabalho como fornecedora de bens primários e 

dependente de grandes sistemas de engenharia para a movimentação de seus 

circuitos produtivos de bens primários. 

 

Os eixos de integração e desenvolvimento (EID’s) 

O Brasil possui três heranças principais, do ponto de vista do uso e ocupação 

de seu território, como (i) a forte concentração nos espaços litorâneos, dada sua 

inserção no sistema mundo como colônia de exploração (ii) a diversidade regional 

que está diretamente associada ao fato do Brasil possuir 6 grandes biomas e 12 

bacias hidrográficas, bem como uma diversidade étnico-racial e socioeconômica 

muito diversa (iii) além de uma forte desigualdade intra-regional (BACELAR, 2013, p. 

40).  

A origem da IIRSA e a ideia de criação dos eixos de integração como espaços 

geoeconômicos remota a década de 1990, momento em que foram formulados no 

Brasil, os Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento (ENID), dentre as 

características principais desses eixos, podemos destacar: a construção de um 

sistema integrado de logística; a incorporação de novas  áreas do país à dinâmica 

do comércio global e a consolidação da hegemonia política e econômica do Brasil na 

América do Sul. Como já mencionamos,  inspirados em alguns aspectos do estudo 

de Eliezer Batista. 

Conforme, Porto-Gonçalves e Quental (2012, p. 15-17), os eixos de 

integração e desenvolvimento remotam a uma ideia mais antiga que a IIRSA, ou 

seja, estariam associados à ideia proposta nos planos plurianuais (PPA’s) “ “ do 

governo federal brasileiro e que foram estabelecidos de acordo com o consenso e, 

ou ideia de Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento, em programas como: 
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Brasil em Ação (1996-1999), Avança Brasil (2000-2003) e Brasil de Todos (2004-

2007).” ” 

De acordo com, Padula (2013), a IIRSA foi concebida conforme a lógica do 

regionalismo aberto e, como um projeto para apoiar a formação de uma área de livre 

comércio regional, visando aumentar a competitividade de sua produção e que seria 

seria complementada pelo, Plano-Puebla-Panamá, atualmente chamado de 

Mesoamérica. 

 

A importância das redes como conceito e metodologia de análise 

O emprego do conceito de rede possui, através de sua face técnica, uma 

ampla ligação com o planejamento do uso e ocupação do território em tempos de 

globalização, pois a renovação e ampliação das macroestruturas técnicas, ou dos 

comumente chamados sistemas de engenharia contemporâneos, possui um formato 

de articulação em redes tanto de infraestruturas, quanto de informações, capitais, 

norma, ordens, etc. 

Entretanto, o conceito de redes vem sendo “banalizado” pelos mais diversos 

atores sociais sendo empregado inclusive com os mais variados sentidos, desde as 

redes de influência das cidades, redes criminosas, redes de fast food, de 

relacionamentos, de terrorismo, etc. 

Para, Santos (2014), um estudo atual das redes envolve o conhecimento da 

idade dos objetos (considerada aqui a idade “mundial” da respectiva técnica) e de 

sua longevidade (a idade “local” do respectivo objeto), e, também da quantidade e 

da distribuição desses objetos, do uso que lhes é dado, das relações que tais 

objetos mantêm com outros. Ainda conforme o autor, a noção de rede também se 

aplica à economia mundial, por entender que  

esse espaço da conectividade seja organizado através do discurso 

da linguagem e das normas que atores distantes fazem repercutir de 
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forma imperativa sobre atores igualmente distantes depende, em 

igual medida, da força e da escala de atuação de cada um, daí a 

divisibilidade entre espaços lentos e rápidos, opacos e luminosos, do 

mandar e do fazer que, ora ariticula, ora não territórios, regiões, 

lugares. (SANTOS, 2014, p. 263-266) 

 

Nesse sentido, Dias (2000, p. 148), nos lembra que “ “é antes de tudo pela 

conexidade que a rede solidariza os elementos. Mas, ao mesmo tempo em que tem 

o potencial de solidarizar, de conectar, também tem de excluir.”” 

No entanto, vale lembrar que “ “a  comunicação entre parceiros econômicos – 

a montante e a jusante – graças às novas redes é acompanhada de uma 

seletividade espacial” ”(DIAS, 2000, p. 150). 

Do ponto de vista, aqui empregado, de gestão e planejamento dos territórios 

há uma nessidade em se considerar que a produção (produção, distribuição, troca e 

consumo), hoje, tornada mais flexível, sobretudo à partir da indissociabilidade entre 

a técnica, a ciência e a informação também deve ser levada em consideração pela 

iniciativa IIRSA, pois esta  tem a capacidade de solidarizar e, ou unir através da 

construção desses grandes objetos fixos (ferrovidas, pontes, túneis, depósitos, 

aeroportos, etc.) estrategicamente localizados no continente sul-americano os mais 

diversos atores sociais. 

No entanto, no caso do território brasileiro, podemos considerar que a história 

das redes de transportes confunde-se com a história de dois períodos hegemônicos, 

ou seja, abrange  os período hegemônicos em que Reino Unido e Estados Unidos 

se tornam as grandes potências econômico-políticas dos dois últimos séculos. 

O primeiro período, sob hegemonia inglesa se dá do ponto de vista das 

infraestruturas de transportes, através da instalação, sobretudo, do modal ferroviário 

entre fins do século XIX e início do XX, pensemos na obra, hoje clássica, de 

MOMBEIG, P. (1952), acerca do papel desempenhado pelos, pioneiros plantadores 
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de café, do estado de São Paulo e a participação que esses agentes tiveram na 

construção das redes de ferrovias paulistas, bem como,  o papel que a burguesia 

cafeeira paulista deteve na virada do século XIX para o XX.  

Já a opção pelo modal rodoviário, sob a supremacia estadunidense acontece 

no território brasileiro, sobretudo, à partir da década de 1960 quando, ainda no 

governo de Juscelino kubitschek se instala no país, toda uma estrutura que viria a 

manter e a indústria automobilística atual, que vem se apresentando como  um dos 

principais problemas a serem enfrentados pelos gestores do planejamento territorial, 

bem como para a integração dos diversos modais existentes no continente sul-

americano.  Assim, se  “ “ a paisagem dessa tecnificação territorial é a 

heterogeneidade (...). Os objetos representativos de pedaços de tempos passados, 

muitas vezes, não respondem às vocações do presente.” ” (CATAIA, 1996, p. 174-

171). 

 

A tecnificação e os usos do território na era da informacional 

 

O conjunto de sistemas de redes também podem ser considerados em um 

contexto, de aumento da mobilidade do capital, da comunicação e da informação 

estratégica. Diante dessa nova realidade que se apresenta, consideramos a variável 

informação, como um elemento central do espaço geográfico. 

 Nesse sentido, concordamos com Cataia (1996, p. 171) ao considerar  que “ 

“a informatização do território (“energia cristalizada”) torna-se, a cada dia, mais 

notável, já que o uso da informação presente nos objetos é cada vez maior.” ” 

Para, Silva (2012), a variável  informação, em se tratando dos círculos globais 

de informação, necessita de estudos aprofundados, pois  aqueles atores que detêm 

o conhecimento das virtualidades dos lugares, portanto, conhecimento estratégico, 
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seriam no atual período, os responsáveis em “direcionar” os novos usos do território, 

bem como os processos de gestão do mesmo. 

Apesar de o Estado nesta contemporaneidade, afastar-se da produção direta, 

a regulação por meio das normas ainda se faz presente, assim e, através dessa 

informação estratégica, que “ “nesta contemporaneidade, perfeição e eficácia seriam 

a base da produção (produção propriamente dita, circulação, distribuição e 

consumo) que se realiza no território. Este constituindo-se em norma para as ações 

dos homens.” ” 

Conforme, Santos (2005), a relevância em se entender os usos do território 

na atualidade, como um objeto de análise social, nos permitiria nos afastar da perda 

de sentido de uma existência de coletividade, no atual momento histórico.  

O território como forma conteúdo, sinônimo de espaço habitado, de espaço 

banal, possui em sua essência um par dialético em que as verticalidades, fruto da 

ação política e responsável por ligar pontos distantes (pensemos nos nós das 

redes), e também pelas horizontalidades, como domínio da contiguidade e 

continuidade territorial.  

 

Tecnosfera e Pscicosfera: da ação técnica à ação política. 

 

Em um contexto em que a produção em sua totalidade, se torna mais 

“flexível”, do ponto de vista da continuidade e contiguidade territorial a implantação 

das atuais redes de transportes multimodais (rodoviário, ferroviário, aeroviário, etc.) 

dependentes de grandes objetos (fixos), bem como de serviços especializados 

(operadores logísticos, consultorias, etc.) passam a se tornar imprescindíveis para a 

ampliação do grande capital e para a aceleração de seus (fluxos) de mercadorias, 

bens e, sobretudo, informações. 
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Assim, as propostas de intervenção territorial da IIRSA pode ser discutida à 

partir de um novo cenário geopolítico e econômico, onde a Ásia, e a China em 

particular, passam a desempenhar importante centralidade na etapa atual da 

globalização.  

Conforme, Porto-Gonçalves; Quental (2012), a conexão física das 

(infraestruturas) no continente nada mais são, do que uma das várias estratégias de 

promoção e incentivo para as crescentes demandas asiáticas por commoditties 

latino-americanas. 

Para que essa conexão física seja eficaz, a construção de uma tecnosfera - 

mundo dos objetos - pautada na tecnologia e na ciência se torna um dado da 

realidade atual, pois ao criar próteses territoriais nos lugares,  

a tecnosfera se adapta aos mandamentos da produção e do 

intercâmbio e, deste modo, frequentemente traduz interesses 

distantes; desde porém que se instala, substituindo o meio natural ou 

meio técnico que a precedeu, constitui um dado local, aderindo ao 

lugar como uma prótese, enquanto a psicosfera,  “ reino das ideias, 

crenças, paixões e lugar da produção de um sentido também faz 

parte da produção desse ambiente, desse entorno da vida, 

fornecendo regras à racionalidade ou estimulando o imaginário. 

(SANTOS, 2014, p. 265) 

 

Nesse contexto, a discussão sobre o papel de quem comanda, regula e impõe 

as novas racionalidades aos agentes locais e quais os usos do território, colocados 

em prática por esses agentes no atual período se faz necessária, dadas, as diversas 

interpretações díspares e discursos correntes em que se 

  

atualizam mitos coloniais na medida em que concebe áreas do 

espaço geográfico latinoamericano como sendo um “vazio 
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demográfico”. Neste sentido, tratando-se de espaços vazios ou não 

ocupados, a implementação e execução de grandes projetos de 

desenvolvimento encontra-se justificada. Assim, os maiores desafios 

para integração passam a ser os obstáculos naturais que cabe à 

engenharia resolver (cordilheira dos Andes, “selva amazônica”, rio 

Amazonas, Pantanal, entre outros). (Porto-Gonçalves, 200, p. 36) 

 

Para Silveira, (2011), é esse papel dinâmico das formas, das 

intencionalidades e de uma tecnificação do território através de um permanente 

desmanchar dos limites anteriores, criando novas localizações, novas divisões do 

trabalho, novas formas de cooperação  que a geografia deve se debruçar em 

relação às perguntas siginificativas do atual mundo contemporâneo.  

 

Considerações finais 

 

Acreditamos que considerar a existência de uma tecnosfera e de uma 

psicosfera  adequadas à ação política  como duas formas indissociáveis do atual uso 

e internvenção do território, nos permitie uma análise mais contudente, acerca da 

construção dos diversos consensos e pactos federativos antecedentes à criação da 

IIRSA na virada do milênio, bem como o papel desempenhado pela iniciativa no 

atual meio técnico-científico-informacional através, da onipresença das esferas 

técnicas e políticas, envolvidas, por exemplo, na construção de ideologias e slogans, 

como “ novo regionalismo” e, ou “novíssimo regionalismo ” além de “ regiões 

competitivas”, entre outros, que do ponto de vista teórico, conduzem diversos 

estudos a uma miópe visão do gestão do território desligitimando, portanto, a 

existência  de diversas territorialdades e atores sociais. 
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ESTRATÉGIA DE INTEGRAÇÃO TERRITORIAL E AS CONTRADIÇÕES DO 

COSIPLAN-IIRSA NA AMAZÔNIA SETENTRIONAL BRASILEIRA 

Ana Regina Ferreira da Silva 

Aldomar Rückert 

Camilo Pereira Carneiro 

 

RESUMO: As políticas voltadas à promoção da integração física sul-americana, 

como o COSIPLAN-IIRSA, tendem a provocar mudanças no uso do território. Nesse 

sentido, áreas de implantação dos projetos da iniciativa, como as zonas de fronteira 

do subcontinente, em especial as fronteiras da Amazônia setentrional brasileira, vêm 

sendo impactadas por políticas que por vezes ignoram as necessidades dos atores 

sociais locais, em sua busca por adequar o território aos interesses do mercado 

internacional e do grande capital. Este trabalho objetiva uma reflexão crítica das 

contradições socioterritoriais advindas da execução de projetos de infraestrutura na 

zona de fronteira da Amazônia, tendo como foco o estado do Pará, onde há uma 

disputa pelo uso do território, que, por um lado, vem sendo usado como recurso para 

a reprodução do capital e, por outro, permanece atrelado à vivência dos sujeitos que 

territorializam o espaço como meio para sua reprodução e representação social. 

Palavras-chave: COSIPLAN-IIRSA; Amazônia; integração. 

 

RESUMEN: Las políticas destinadas a promover la integración física de América del 

Sur, como COSIPLAN-IIRSA, tienden a provocar cambios en el uso del suelo. En 

este sentido, las áreas de aplicación de los proyectos de COSIPLAN-IIRSA, tales 

como las zonas fronterizas del subcontinente, en especial de las fronteras del norte 

de la Amazonía brasileña, han sido afectadas por políticas que a menudo ignoran las 

necesidades de los actores locales en la búsqueda por adaptar el territorio a los 

intereses del mercado internacional y de las grandes empresas. Este trabajo tiene 

como objetivo una reflexión crítica de las contradicciones socio-territoriales 
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derivados de la ejecución de proyectos de infraestructura en la zona fronteriza de la 

Amazonia, centrándose en el estado de Pará, donde hay una disputa por el uso del 

territorio, que, por un lado, es utilizado como un recurso para la reproducción del 

capital y, por el otro, permanece vinculado a la experiencia de los temas que 

territorializan el espacio como un medio para su reproducción y representación 

social. 

Palabras clave: COSIPLAN-IIRSA; Amazonia; integración. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A integração interna e externa da Amazônia, planejada e fundamentada 

recentemente nos últimos Planos Plurianuais (PPAs) do governo brasileiro é vista 

como meio para articulá-la fisicamente às diversas regiões do país e também como 

instrumento potencializador das relações transfronteiriças com os demais países sul-

americanos. Portanto, a Amazônia, via de regra caracterizada como depositária e 

fornecedora de riquezas naturais usadas na reprodução do grande capital, está 

sujeita também a novos usos do território. 

Ao fazer fronteira com sete países da América do Sul, a Amazônia brasileira 

se converteu atualmente em uma nova fonte de oportunidades para a expansão do 

grande capital, de forma bastante particular. Isso quer dizer que a fronteira, outrora 

vista com apreensão e fator de vulnerabilidade à segurança nacional, hoje 

representa condição favorável à afirmação do Brasil enquanto liderança regional 

neste processo de integração internacional (CARVALHO, 2004). 

Portanto, considerada estratégica para a integração territorial da América do 

Sul, atendendo assim aos interesses da economia global e também como potencial 

à busca da hegemonia política do Brasil na região, a Amazônia requer um território 

equipado com “grandes objetos” (TRINDADE JR., 2010) infraestruturais que possam 
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garantir uma fluidez econômica especulativa. Desígnio assegurado em sucessivos 

Planos Plurianuais e que encontram complementaridade e conformidade nos 

objetivos do COSIPLAN-IIRSA. Esta última tem desenhado configurações territoriais 

para a Amazônia a partir de uma noção de uso do território que contrasta com 

aquela que a concebe como meio de reprodução social. 

 Neste sentido, o presente artigo problematiza as contradições socioterritoriais 

inerentes à estratégia de integração territorial da Amazônia brasileira, com base nas 

diretrizes propostas pelo COSIPLAN-IIRSA para a região. De modo específico, 

objetivamos caracterizar os projetos infraestruturais previstos a serem 

implementados no estado do Pará e seus impactos na dinâmica de vida dos atores 

sociais locais identificando possíveis conflitos envolvendo o uso diferenciado e, 

portanto, a reprodução do espaço social.  

 

2. ESTRATÉGIA DE INTEGRAÇÃO TERRITORIAL DA AMAZÔNIA: IIRSA-

COSIPLAN 

 

Desde o início do século XXI, as perspectivas governamentais anunciadas 

para a Amazônia brasileira são as de promoção do desenvolvimento sustentável 

com ênfase em um processo de conservação ambiental e em uma integração em 

âmbito nacional e internacional (BRASIL, 2002). Além do reconhecimento do rico 

acervo de riquezas naturais (diferentes minerais, abundância de água, complexa 

biodiversidade e grandes extensões de terras aptas ao cultivo), a Amazônia 

apresenta possibilidades para a promoção de um intercâmbio comercial regional, o 

que configura um fator de desenvolvimento econômico com vistas ao fortalecimento 

das relações de mercado, produtivas e infraestruturais. 

Pensando no desenvolvimento da Amazônia, o governo brasileiro concebeu a 

política dos Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento (ENID). Essa política 

foi idealizada como estratégia de desenvolvimento a partir de estudos que 
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subsidiaram o Plano Plurianual 2000-2003. O plano tem entre seus objetivos a 

articulação das diversas regiões do país e o estímulo às relações transfronteiriças 

brasileira com os demais países sul-americanos. Nesse sentido, o texto 

governamental aponta o tipo de desenvolvimento planejado para a Amazônia:  

O desenvolvimento sustentável da região demanda infraestruturas 

modernas, que se integrem à natureza amazônica, viabilizando a 

aproximação com os países vizinhos. É o caso das hidrovias, meio 

natural de organização do sistema de transporte, da energia limpa 

produzida a partir do gás natural e dos sistemas avançados de 

telecomunicações. Os investimentos em informação e conhecimento 

devem crescer progressivamente para agregar valor aos produtos da 

região, superar problemas sociais, conservar a diversidade biológica 

e cultural e, sobretudo, garantir a valorização do patrimônio 

ambiental em benefício do desenvolvimento da Amazônia e do país 

(BRASIL, 2002, p. 452).  

 

Para esse modelo de desenvolvimento ser posto em prática a Amazônia 

requer um território equipado por grandes investimentos infraestruturais, o que vem 

sendo assegurado por meio da continuidade dos PPAs (2004-2007, 2008-2011 e 

2012-2015), cujas obras são executadas pelo Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC). No último PPA (2012-2015), denominado Plano Mais Brasil 

(PMB) foram estabelecidas políticas e linhas de ação em onze macrodesafios como 

orientação estratégica das políticas públicas que ratificam os dois PPAs anteriores 

em relação à ampliação da infraestrutura, quer dizer, a expansão da infraestrutura 

produtiva, urbana e social, a fim de garantir a integração do território nos âmbitos 

nacional e sul-americano (BRASIL, 2012). 

A intensificação e a fluidez do território vêm sendo preocupação dos 

planejamentos de sucessivos governos no Brasil, tendo em vista que a partir da 

implantação de uma logística de redes de circulação, comunicação e energia e do 

suporte dessas redes para aumentar a velocidade e a eficiência dos sistemas 
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multimodais de transporte e comunicação, será possível se ampliar as exportações 

para o hemisfério Norte e se estreitar as relações com os países sul-americanos 

(BECKER apud SILVA, 2011). Na medida em que for concluída a construção e 

ampliação de portos, aeroportos, gasodutos, hidrelétricas, linhas de transmissão e 

hidrovias, a conexão internacional será viabilizada. 

No âmbito das políticas para a integração brasileira na América do Sul é 

preciso se considerar também os planos de dimensão supranacional. O marco 

fundamental desse processo foi a criação da Iniciativa para a Integração da 

Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA) no ano de 2000, um instrumento para 

a organização de projetos, planejamento e articulação política dos estados sul-

americanos. Essa política se fortaleceu com a criação do Conselho Sul-Americano 

de Infraestrutura e Planejamento (COSIPLAN), instituído em 2008. 

 

3. A IIRSA/COSIPLAN NO TERRITÓRIO PARAENSE: INTEGRAÇÃO FÍSICA E 

ECONÔMICA DA AMAZÔNIA E SEU REBATIMENTO NO USO DO TERRITÓRIO 

 

A IIRSA-COSIPLAN, concebida em uma reunião de presidentes dos países 

da América do Sul realizada em Brasília em 2000, passou a estimular a integração 

política, social e econômica do continente sul-americano, com enfoque na 

modernização da infraestrutura regional. Essa organização é composta por 12 

países (Argentina, Brasil, Bolívia, Colômbia, Chile, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, 

Suriname, Uruguai e Venezuela) e conta com a participação de três instituições 

financeiras multilaterais: o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a 

Cooperação Andina de Fomento (CAF) e o Fundo Financeiro para o 

Desenvolvimento da Bacia do Prata (FONPLATA), além da iniciativa privada e da 

sociedade civil (IIRSA apud Silva, 2011). 

Uma das prioridades da IIRSA-COSIPLAN é a integração dos setores de 

telecomunicações, transportes e energia. Na área das telecomunicações objetiva a 
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montagem de modernos equipamentos que assegurem maior velocidade na 

circulação de dados, a exemplo da instalação de cabos de fibra ótica a fim de 

potencializar o uso da internet, da telefonia celular e da TV digital. No transporte o 

que se pretende é a integração das modalidades marítima, aérea, fluvial, rodoviária 

e ferroviária que possibilitem a diminuição das distâncias e do tempo para o 

transporte de mercadorias. No setor energético visa garantir o suprimento 

necessário para a expansão de atividades econômicas prevendo a construção de 

grande número de hidrelétricas e gasodutos (IIRSA, 2004). Entre seus princípios 

orientadores, os Eixos de Integração e Desenvolvimento (EIDs) são identificados 

como referência territorial para a integração de um amplo sistema de transporte. Os 

EIDs convergem na formação de um portfólio de projetos de infraestrutura visando a 

conectar os países sul-americanos ao mercado mundial.  

 

Os Eixos de Integração e Desenvolvimento (EIDs) são faixas 

multinacionais de território onde se concentram espaços naturais, 

assentamentos humanos, zonas produtivas e fluxos comerciais. Para 

cada EID se identificam os requerimentos de infraestrutura física, a 

fim de articular o território com o resto da região, planificar as 

inversões e melhorar a qualidade de vida de seus habitantes. Os 

EIDs organizam o território sul-americano e ordenam a carteira de 

projetos. Na IIRSA foram identificados dez EIDs: Andino, Andino do 

Sul, Capricórnio, Hidrovia Paraguai-Paraná, Amazonas, Escudo 

Guianês, Do Sul, Interoceânico Central, MERCOSUL-Chile, Peru-

Brasil-Bolívia (IIRSA, 2016, p. 01). 

 

O Brasil integra sete dos dez EIDs que estruturam o subcontinente sul-

americano e a Amazônia brasileira está inserida em três38. O estado do Pará é 

                                                           
38 Eixo do Amazonas (Brasil, Colômbia, Equador, Peru): liga alguns portos do Oceano Pacífico como 
Tumaco (Colômbia), Esmeraldo (Equador) e Paita (Peru) aos portos de Manaus, Belém e Macapá no 
Brasil; entre os principais centros urbanos ou de interesse logístico abrange as cidades brasileiras de 
Tabatinga, Manaus e Itacoatiara (AM), Santarém e Belém (PA) e Macapá (AP); deverá possibilitar a 
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contemplado no Eixo Amazonas. A ideia é analisar diferentes usos do território por 

parte dos sujeitos sociais envolvidos e os conflitos daí decorrentes, considerando a 

relação logística entre todos os objetos previstos a serem implantados em escala 

regional e a implicação desse fenômeno na dinâmica socioeconômica e cultural que 

ultrapassa a escala localizada. 

O atual momento histórico por ele denominado de período técnico-científico 

informacional caracteriza os processos de modernização da sociedade e seus 

rebatimentos no plano territorial (SANTOS apud TRINDADE JR., 2010). Cada vez 

mais os novos objetos geográficos, além técnicos e impregnados de conhecimentos 

científicos, também são portadores de informações que articulam frações 

diferenciadas e distantes no próprio território e se fazem presentes em distintos 

lugares, inclusive em regiões de baixa densidade técnica, como a Amazônia. 

 

Tratam-se de novos objetos inseridos na nova dinâmica territorial, 

como as modernas plantas industriais; o novo sistema de circulação, 

estabelecido pelas rodovias e ferrovias; as modernas redes de 

telecomunicações; os novos sistemas portuários; a expansão da rede 

de energia elétrica, apoiada na instalação de modernas hidrelétricas; 

a presença dos grandes projetos econômicos e de infraestrutura, e, 

igualmente, suas modernas cidades (TRINDADE JR., 2010, p. 120). 

 

Os principais projetos do IIRSA-COSIPLAN no estado do Pará são: a Ferrovia 

Norte-Sul (trecho Vila do Conde-Açailândia); a linha de transmissão Tucuruí-

                                                                                                                                                                                     
ligação leste-oeste da região sul-americana e, assim, conectar os oceanos Atlântico e Pacífico 
através da Amazônia;  
Eixo Escudo das Guianas (Brasil, Guiana, Suriname e Venezuela): abrange o arco norte do Brasil 
atingindo os estados do Amazonas, Roraima Pará e Amapá, incluindo os centros urbanos de Manaus 
(AM), Macapá (AP) e Boa Vista (RR); aqui se projeta a estrada Bonfim (RR)-Georgetown (Guiana) 
para receber tráfego pesado;  
Eixo Peru-Brasil-Bolívia: estende-se aos Estados do Acre, Rondônia, Amazonas e Mato Grosso; 
deverá interligar Rondônia ao Peru, passando pelo Acre em direção à Ásia e a Oceania, além de 
conectar-se ao eixo do Amazonas através da hidrovia Madeira-Amazonas. 
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Manaus; o Programa de Manejo da BR-163; a Pavimentação da BR-163; o Porto de 

Santarém; a Reabilitação da BR-230; a Rede de Terminais Fluviais (quadro 1). 

 

Quadro 1: projetos planejados pela IIRSA-COSIPLAN para implementação 

física no Pará: 

Projetos 

SETOR/SUB-

SETOR/ Etapa de 

execução 

 

OBJETIVOS 

 

CUST

O (U$S) 

 

 

FERROVÍA 

NORTE-SUL 

(TRECHO VILA DO 

CONDE-PA/ 

AÇAILÂNDIA-MA) 

 

Transporte/ferro

viário 

 

Etapa: pré-

execução 

 

 

Promover a integração nacional, 

minimizar custos de transporte e interligar as 

regiões brasileiras, por meio ferrovias novas 

e existentes; estabelecer alternativas mais 

econômicas para os fluxos de carga para o 

mercado consumidor; induzir a ocupação  

econômica do cerrado brasileiro; favorecer a 

multimodalidade; investir para o incremento 

da produção, induzir processos produtivos 

modernos e promover a industrialização; 

propiciar nova logística para o transporte de 

minério de ferro e contribuir na exploração de 

outros minerais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ser 

definido 
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LINHA DE 

TRANSMISSÃO DE 

ENERGIA 

TUCURUÍ-PA À 

MANAUS-AM 

 

Energia/ 

Interconecção 

energética 

 

Etapa: 

Concluído 

 

 

 

Interligar Macapá e Manaus ao Sistema 

Interligado Nacional. 

 

 

 

 

1.320.

000.000 

PROGRAMA 

DE MANEJO 

AMBIENTAL E 

TERRITORIAL: BR-

163 (CUIABÁ-

SANTARÉM) 

 

Transporte/rodo

viário 

  

Obra: 

 

 

Prevenir e mitigar os impactos 

associados à pavimentação da rodovia 

Cuiabá-Santarém, em especial os sócio-

ambientais, os conflitos fundiários, a violência 

no campo, o povoamento desordenado, o 

desmatamento, dentre outros. 

 

 

 

 

 

12.000

.000 
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pavimentação 

 

Etapa: 

Concluído 

RODOVIA 

CUIABÁ – 

SANTARÉM (BR-

163)  

 

Transporte/rodo

viário 

 

Obra: 

Pavimentação 

 

Etapa: Em 

execução 

Superar limites estruturais e ampliar a 

infraestrutura rodoviária na região amazônica 

para atender 1,2 milhão de habitantes de 71 

municípios nos Estados do Amazonas, Pará 

e Mato Grosso; reduzir os custos da 

produção local. Inverter o fluxo de caminhões 

do Porto de Santos e Paranaguá para o Porto 

fluvial de Santarém/PA. Daí, a produção 

seguirá pelo Rio Amazonas até Barcarena, 

chegando ao Oceano Atlântico. 

 

 

 

 

6.500.

000.000 

 

PORTO DE 

SANTARÉM 

 

Transporte/fluvi

al 

Facilitar a movimentação de cargas e 

passageiros no Porto de Santarém e induzir o 

desenvolvimento de áreas de expansão de 

fronteiras de agrícola e mineral, uma vez que 

com a conclusão da BR-163, a maior parte 

da produção do centro-oeste deverá ser 

escoada por este porto diminuindo em 5 dias 

o tempo de viagem para os principais países 

de destino, em relação aos portos de Santos 
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Obra: 

adequação de portos 

fluviais existentes  

 

Etapa: Pré-

execução 

e Paranaguá, dado que aquele porto 

paraense está 1.200 km mais perto dos 

grandes produtores de grãos do que os 

portos do sul e sudeste do Brasil. 

85.000

.000 

REABILITAÇÃ

O DA RODOVIA BR-

230 BALSAS-

MA/Marabá-PA 

 

Transporte/rodo

viário 

 

Obra: 

reabilitação de 

estradas e estruturas 

 

Etapa: Pré-

execução 

 

 

 

 

 

Não consta 

 

 

 

 

 

Não 

consta 
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PAVIMENTACÃ

O DA RODOVIA 

TRANSAMAZÔNICA 

(BR-230):  MARABÁ-

ITAITUBA (PA) 

 

SECTOR: 

Transporte 

SUBSECTOR: 

RODOVIÁRIO 

OBRA: 

Pavimentação 

 

Etapa: Em 

execução 

 

 

Pavimentar, recuperar e manter trechos 

da BR-230/PA (Transamazônica), entre os 

municípios de Marabá e Itaituba. A 

construção dessa a BR tem importância 

social e econômica para a região Norte do 

país para interligar o interior do Pará com as 

regiões Nordeste e Centro-Oeste, formando 

uma malha rodoviária de elevada relevância 

socioeconômica no contexto nacional, 

atingindo mais de 2.500.000 habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000.

000.000 

REDE DE 

TERMINAIS 

FLUVIAIS NA 

AMAZONÍA 

 

SECTOR: 

Transporte 

SUBSECTOR: 

Disponibilizar à população ribeirinha um 

acesso confiável e seguro ao principal meio 

de transporte disponível na região, o fluvial; 

ampliar a infraestrutura logística; melhorar o 

abastecimento, a assistência social e apoiar 

o turismo na região amazônica; Construção 

de terminais hidroviários nos Estados do 

Amazonas, Pará, Rondônia e Acre, em 

parceria com as Prefeituras Municipais 

contempladas, os Governos estaduais e 

 

 

 

 

 

160.00
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Fluvial 

OBRA: 

Construção de novos 

portos fluviais 

 

Etapa: Em 

execução 

mediante a execução direta (Governo 

federal). 

0.000 

Fonte: elaborado pelos autores a partir de dados disponibilizados no site da IIRSA/COSIPLAN. 

 

 Através da análise dos empreendimentos projetados para o estado do Pará, 

percebe-se a predominância de uma concepção de uso do território amazônico 

tendo o desenvolvimento econômico como carro-chefe das modificações a serem 

introduzidas neste espaço. 

O trecho ferroviário da Vila do Conde à Açailândia, do Pará ao Maranhão da 

ferrovia Norte-Sul, influencia diretamente as mesorregiões do Marajó, Metropolitana 

de Belém, Nordeste e Sudeste paraense e a Oeste maranhense. No que se refere à 

competitividade, existem três modais concorrentes na mesma área de influência da 

nova ferrovia: Hidrovia do Tocantins, Estrada de Ferro Carajás e Mineroduto 

Paragominas – Barcarena: 

 

Nessa região localiza-se a maior mina de minério de ferro a céu 

aberto do mundo. A mina de Carajás (PA) que está em operação há 

mais de 20 anos. Possui reservas estimadas de 18 bilhões de 

toneladas de ferro e está situada ao lado de Serra Pelada (PA). A 

matriz de carga potencial da ferrovia é composta predominantemente 

por dois grupos de produtos, de um total de 14 grupos definidos na 
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metodologia. São eles: minério de ferro e outros minerais e metais 

(IIRSA, 2016). 

 

A linha de Transmissão Tucuruí-Manaus possibilitou a ligação dos estados do 

Amazonas, Amapá e do oeste do Pará ao Sistema Interligado Nacional (SIN) 

passando por trechos de florestas e atravessando o rio Amazonas. Além de interligar 

sistemas isolados do extremo norte, a proposta é diminuir o custo com geração 

termelétrica possibilitando ao país uma economia de bilhões de reais por ano e a 

redução do uso de combustível fóssil (BRASIL, 2013). Embora não haja menção da 

IIRSA quanto à suspensão do edital ou atrasos nas obras de construção da linha de 

transmissão, sabe-se que esse processo é permeado por diversos conflitos, 

inclusive de natureza jurídica, já que o projeto poderia atravessar áreas localizadas 

na terra indígena Waimiri Atroari. A maior parte do território deste povo fica 

localizada no estado do Amazonas, abrangendo também a região sul de Roraima. 

 O plano de manejo para a área de influência da rodovia Cuiabá/Santarém 

procurou contemplar o respectivo diagnóstico socioeconômico e ambiental para 

prevenção e mitigação dos possíveis impactos provenientes da pavimentação desta 

rodovia. Em especial as consequências socioambientais, os conflitos fundiários, a 

violência no campo, o povoamento desordenado, o desmatamento, dentre outros. 

Os projetos da IIRSA-COSIPLAN têm como base a premissa de conciliar 

crescimento econômico e integração nacional com a justiça social, a conservação e 

o uso adequado e responsável dos recursos naturais (IIRSA, 2016). Os possíveis 

riscos socioambientais devem ser contemplados no referido plano de manejo. Para 

Killen (2011), é preciso considerar que avaliações ambientais compartimentadas e a 

formulação desses planos pensados de forma isolada não devem minorar 

significativamente o desmatamento generalizado, a degradação florestal ou os 

impactos cumulativos à sociedade e ao ambiente natural. 

 No que tange à pavimentação da rodovia Cuiabá-Santarém (BR-163), quando 

anunciou a retomada das obras, o governo reuniu 17 ministérios e fez várias 
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consultas às organizações locais para montar o “Plano BR-163 Sustentável” tendo o 

objetivo de evitar que o asfaltamento e a esperada migração de populações para a 

região resultassem na derrubada de grandes áreas da floresta e em conflitos 

fundiários. No entanto, o Grupo de Trabalho Amazônico (GTA) divulgou estudo 

mostrando o não cumprimento de grande parte das ações previstas no plano 

enquanto se avançava nos trabalhos de asfaltamento da estrada (GREENPEACE, 

2012). Além disso, o trecho Cuiabá-Sinop (MT) foi pavimentado e concedido à 

administração da iniciativa privada (Concessionária Rota do Oeste S.A. – CRO) por 

30 anos. A concessão é parte do Programa de Investimentos em Logística do 

Governo Federal, lançado em 2012. 

A BR-230 ou rodovia federal Transamazônica se constitui em um instrumento 

muito importante para o desenvolvimento local. Ela serve aos municípios vizinhos a 

Altamira, no Pará, e liga a região Norte ao restante do país. A falta de pavimentação 

dessa estrada é um grande problema para a região, já que principalmente no 

período chuvoso, os produtos chegam muito caros e a produção local se torna 

barata para a comercialização, devido ao pagamento de altos custos de frete 

levando à perda de rentabilidade. A lentidão ou a não execução do plano de 

pavimentação reivindicado aos sucessivos governos pela população local representa 

hoje um grande gargalo para a economia da região. 

  Santos (1996) destaca a dimensão política das relações sociais presentes no 

uso do território. Para o referido autor, o espaço-território vem sendo apropriado pela 

sociedade, notadamente a partir do final século XX, com a emergência do fenômeno 

da globalização, o que tem proporcionado um processo de alienação e uso 

corporativo do território. Nesse sentido, as iniciativas desenvolvidas pela 

IIRSA/COSIPLAN tendem a ampliar a fragmentação da Amazônia, acelerar a 

degradação florestal e a conversão do cerrado em lavouras. 

Nos territórios do estado do Pará atravessados por projetos da IIRSA-

COSIPLAN os conflitos envolvem os múltiplos usos do território, como no caso da 

implantação de grandes extensões de monocultivo de soja e no desenvolvimento de 

uma variedade de culturas por meio da agricultura familiar. Ocorre uma relação 
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dialética entre o uso do território como recurso funcional e o uso do território como 

abrigo social (SANTOS, 2001). Uma dinâmica em que a sociedade imprime suas 

marcas realizando atividades de produção, ações políticas, redes de circulação e 

comunicação, representações simbólicas, malhas, produzindo relações de todo tipo, 

constituindo “territorialidades”, ou seja, manifestações coletivas e subjetivas da 

sociedade marcadas pelo movimento de apropriação e reprodução das relações 

sociais sobre o território (SAQUET, 2009). 

 Em geral, esses empreendimentos chegam à região carregados de 

promessas de progresso social e melhora da situação de vida das populações 

locais, entretanto, no processo histórico em que se desenhou o planejamento do 

desenvolvimento da Amazônia, a implantação desses objetos espaciais tendem a 

promover uma reorganização do território regional que provoca a intensificação das 

desigualdades sociais. Os sujeitos sociais que moram na região, populações 

tradicionais, comunidades indígenas e ribeirinhas, sofrem impactos negativos de 

processos de desterritorialização e perda de sua capacidade de produtividade que 

muitas vezes é dependente da riqueza natural da floresta ou do rio. 

 Essa situação corrobora significativos níveis de violência nos conflitos que 

ocorrem em várias partes da Amazônia. As territorialidades dos povos tradicionais 

ultrapassam os limites oficiais municipais, estaduais e até internacionais das 

próprias reservas demarcadas e formalmente instituídas. Entretanto, essa vivência 

não ocorre de forma tranquila, pois as comunidades indígenas frequentemente 

enfrentam situações de conflito pelas constantes ameaças que sofrem em 

decorrência da presença de garimpeiros, de empresas mineradoras e de grandes 

projetos de infraestrutura em suas terras. Mesmo que vários desses grupos 

reconheçam a importância de alguns projetos como a abertura ou pavimentação de 

estradas atendem às suas necessidades básicas de acesso aos serviços de saúde, 

transporte, entre outros, eles reivindicam concomitantemente, que tais 

empreendimentos sejam por eles debatidos e acompanhados a fim de garantir a 

preservação de suas tribos. 
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Em relação às questões ambientais referentes à IIRSA-COSIPLAN, foram 

realizadas análises de viabilidade nas fases preparatórias nos anos de 2003 e 2004, 

entretanto, os resultados desses diagnósticos não vieram à público. De acordo com 

o Bank Information Center, grupo que realiza vigilância sobre organizações 

financeiras multilaterais, as instituições que participam da IIRSA-COSIPLAN não 

esclareceram como pretendem harmonizar seus padrões ambientais. Além disso, 

importantes áreas protegidas não estão devidamente indicadas na base de dados da 

IIRSA-COSIPLAN. Erros na apresentação pública dos projetos suscitam sérios 

questionamentos quanto à necessária adequação do processo de análise ambiental. 

As mudanças climáticas e o desmatamento que se constituem nas ameaças mais 

sérias à conservação da biodiversidade da Amazônia serão altamente estimulados 

pelos investimentos da IIRSA-COSIPLAN e também do PPA (KILLEEN, 2011). 

Por fim, os empreendimentos que direcionados à melhoria dos sistemas de 

transportes hidroviário, rodoviário e ferroviário que deverão tornar as commodities 

agrícolas, os biocombustíveis e os minerais da Amazônia mais competitivos no 

mercado internacional também potencializarão os riscos de fragmentação e 

degradação de florestas, o desaparecimento de rios, lagos e igarapés, da fauna e da 

flora. 

 

CONCLUSÃO 

 

O combate aos desequilíbrios entre as regiões do país, assim como a 

integração regional são desafios apresentados há anos por diferentes governos. O 

investimento em infraestrutura vem sendo frequentemente apresentado como a 

melhor opção para o desenvolvimento de regiões consideradas atrasadas e 

isoladas, buscando integrá-las às escalas nacional e internacional, como no caso da 

Amazônia. A política do ENID, planejada e consolidada em vários PPAs segue esta 

diretriz ao colocar infraestrutura de transportes, energia e comunicações na linha de 
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frente do planejamento (MELLO, apud SILVA, 2011), encontrando assim 

complementaridade na proposta da IIRSA-COSIPLAN. 

Para Carvalho (2004), no mesmo período em que a IIRSA-COSIPLAN era 

concebida como estratégia de integração regional sul-americana, o governo 

brasileiro realizava os estudos que subsidiariam o PPA que afirmariam os ENIDs. 

Estes, por sua vez, iriam complementar e reforçar a política externa sul-americana 

para a busca de novos mercados internacionais. Articulados e desenvolvidos 

concomitantemente, esses projetos geram diversas transformações territoriais, 

sobretudo na região amazônica, em particular no estado do Pará. A instalação de 

grandes redes logísticas com o propósito de atender os grandes objetos espaciais 

traz em si a proposição de garantir a infraestrutura necessária para a fluidez dos 

grandes negócios de setores da pecuária, do agrocombustível, da celulose, do setor 

madeireiro e outros, e não ao desenvolvimento sociocultural, econômico e ambiental 

das populações locais. 

Os referidos projetos seguem um modelo que relega interesses socioculturais, 

ambientais e econômicos da população local ao segundo plano em favor de um 

modelo concentrador de desenvolvimento que gera sérios impactos sociais, 

ambientais e territoriais ao causar desmatamento, desapropriação de comunidades 

tradicionais e indígenas e outras situações dessa magnitude. Com a abertura de 

vastas áreas no entorno dos novos corredores de transportes a IIRSA-COSIPLAN 

potencializa diversas formas de conflito social que resultam em um processo que 

fragiliza a vivência local em nome de políticas desenvolvimentistas e projetos que 

prometem o desenvolvimento do país. 
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A POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA DOS ESTADOS 

UNIDOS PARA A AMÉRICA DO SUL NO GOVERNO OBAMA (2009 - 2016) 

E A INTEGRAÇÃO REGIONAL  

Higor Ferreira Brigola 

 

Resumo  

 

O presente trabalho trata-se de um projeto de pesquisa de doutorado ainda em andamento, 

portanto, sem resultados até então. O objetivo principal visa contribuir no entendimento do 

contexto geopolítico e geoeconômico de afastamento e/ou de reaproximação dos Estados 

Unidos com os países da América do Sul e suas implicações para a integração regional, no 

período da gestão de Barack Obama, observando pautas da política externa, de segurança, 

e compromissos de governos (as principais “bandeiras” e discursos da gestão presidencial 

norte-americana, do Congresso e das Forças Armadas). 

 

Palavras – chave: América do Sul, Estados Unidos, Política externa e de segurança. 

 

 

Resumen 

 

El presente trabajo es un proyecto de investigación doctoral en curso, así que no hay 

resultados hasta ahora. El objetivo principal apunta a contribuir con la comprensión del 

contexto geopolítico y geoeconómico del retiro y/o acercamiento de los Estados Unidos con 

los países de América del Sur y sus implicaciones para la integración regional, durante la 

administración de Barack Obama, observando las directrices de política exterior, de 

seguridad y los compromisos de los gobiernos (las principales "banderas" y los discursos de 

gestión presidencial norteamericana Congreso y las fuerzas armadas) 

 

Palavras - clave: América del Sur, Estados Unidos, Política exterior y de seguridad. 
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Introdução  

 

Após o declínio do projeto socialista em 1991, tornou-se um quase consenso entre 

os mais diversos analistas políticos, que o desafio da Nova Ordem Mundial se tornara 

aperfeiçoar o capitalismo liberal, que viu, assim, subitamente, expandindo o raio de ação de 

seus valores culturais, bem como a legitimidade de instituições ou organismos internacionais 

que o projetaram como símbolo da concretização do binômio liberdade-prosperidade 

(AYERBE, 2002).  Entretanto, as diversas configurações geopolíticas experimentadas 

mundialmente indicam que essa hegemonia mundial é profundamente questionada pelos 

demais atores do sistema internacional, pois a “Nova Ordem Mundial” anunciada por George 

W. Bush em 1991 durou pouco tempo. Com a ascensão econômica da Europa Ocidental e 

do Japão na década anterior e, naquele momento, também da China, levou muitos analistas 

a acreditarem que estamos diante de uma ordem multipolar.   

Ainda que a hegemonia militar norte-americana não seja questionada, a atual 

multipolaridade econômica parece ser um ponto crucial para entendermos a continuidade 

dos gastos militares no mundo pós-Guerra Fria, no qual os EUA sofrem cada vez mais a 

pressão de competidores econômicos em novos setores, situação que teve um agravamento 

com a crise estrutural iniciada em 2008 e que ameaça tornar-se sistêmica. Outro efeito da 

condição de multipolarização econômica39 é que a influência dos EUA diminuiu inclusive em 

sua área de influência imediata: a América Latina, em especial nos países da América do 

Sul.  

O discurso assumido em 28 de maio de 2008 pelo democrata Barack Obama 

chamado de “Renewing U.S. Leadership in the Americas” era um tanto esperançoso, pois 

além de criticar as posturas na política global (assim como regional) adotada por seu 

antecessor, Bush Jr., o então novo presidente falava em novas relações hemisféricas, tendo 

como princípio a cooperação. Questões como revisão dos acordos de livre comércio em 

negociação, aproximação com Cuba, realização de reformas imigratórias e o aumento da 

ajuda foram alguns pontos levantados (COLOMBO e FRECHERO, 2012). 

                                                           
39É importante destacar que mesmo com a multipolarização econômica, fruto da vitória do 

capitalismo neoliberal estadunidense na Guerra Fria, o poder militar não perdeu sua importância. 
Partindo da visão da escola realista, o sistema internacional é “anárquico”, não possuindo uma 
igualdade de direitos entre os Estados,pois este é amoldado pelo poder, pela força, pelo interesse e 
pela dominação. “Em Hobbes, tal percepção reforça o sentido de “dilemas de segurança”, que é uma 
situação na qual um determinado padrão de desenvolvimento da segurança interna, por meio de 
investimentos em defesa nacional, pode gerar, com os países vizinhos, situações até mesmo de 
aumento da insegurança” (CASTRO, 2012, p. 317). 
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Tendo essas perspectivas como argumento inicial, o presente trabalho traz como 

objetivo um estudo sobre as principais políticas do governo dos Estados Unidos sob a égide 

de Barack Obama [ano de início e do fim de mandato] para os países sul-americanos, 

buscando compreender se essas políticas poderão (e de que modo) impactar a integração 

regional. 

 

 

 
A América do Sul como área de influência imediata dos EUA 

 

 

Em meio às ondas de descolonização política do continente, os Estados Unidos, com 

a implementação da Doutrina Monroe em 1823, anunciaram sua intenção de hegemonia 

incontestável sobre a região, não só na América do Sul, mas em toda a América Latina.  

Para os Estados Unidos, a periferia da América tornara-se sua zona de ação e influência 

imediata, o que passou a significar um local diretamente ligado à sua segurança nacional 

(PAGLIARI, 2004), pois, de acordo com a concepção de Pecequilo (2003), o governo 

estadunidense presumia que uma ameaça ao hemisfério seria respectivamente uma 

ameaça aos seus interesses, sejam eles militares, políticos ou econômicos. Então, a 

intenção deveria ser a eliminação das antigas metrópoles europeias, evitando novas 

pressões neocolonialistas no cenário latino-americano40 .  E para reforçar sua liderança 

regional, em 1947 foi assinado o acordo de segurança hemisférica denominado de TIAR 

(Tratado Interamericano de Assistência Recíproca) 41 , o qual visava uma estratégia de 

defesa comum ao continente sob a tutela dos exércitos estadunidenses, objetivando manter 

afastada a ameaça comunista e controlar as subversões internas na região. Porém, a crise 

das Malvinas em 1982, envolvendo Argentina e a Inglaterra, arruinou de vez a credibilidade 

do TIAR, ocorrendo o desmantelamento desta “cooperação” militar, pois naquela ocasião, o 

                                                           
40 O presidente Theodore Roosevelt ao incrementar a Doutrina Monroe a partir de um corolário, 

chamado de “Big Stick”, garantiu o direito dos EUA de intervir em qualquer país latino-americano que 
apresentasse alguma hostilidade aos seus interesses. Na década de 1930, os EUA procuraram se 
desvincular de novas intervenções no subcontinente, inaugurando a política da boa-vizinhança, que 
perdurou até 1945, devido às mudanças que ocorrem no cenário internacional com a emergência da 
Guerra Fria. 

41O tratado configura-se, então, como um pacto de segurança e defesa coletiva, e, ao invés de 
acordos bilaterais, estabelece um acordo de assistência militar mútua multilateral contra ameaças 
externas; que recomenda aos Estados o uso de métodos pacíficos de solução de conflitos, 
condenado o uso da força ou o recurso à guerra. A sua idéia era a da formação de uma frente comum 
em caso de ataque a qualquer membro, invocando o exercício imanente da legítima defesa individual 
ou coletiva. (PAGLIARI, 2006, p. 29). 
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pacto americano demonstrou-se uma falácia, em que os EUA deixaram de proteger o país 

sul-americano, ficando ao lado da sua “pátria mãe” e fiel aliado de maior valor estratégico: a 

Inglaterra e, sendo assim, a solidariedade continental não ocorreu.  

No início dos anos 1990 e com o fim da Guerra Fria, uma nova relação entre EUA e 

América da Latina começou a se desenvolver. Pecequilo (2013) diferencia estas relações 

em períodos recentes, porém com características um tanto distintas: o primeiro (1990-1998) 

foi caracterizado por uma intensa ofensiva regional pelos Estados Unidos devido à 

fragilidade econômica dos países europeus e a possibilidade da propagação das políticas 

neoliberais aos países latino-americanos; o segundo período (1999-2004) ficou marcado de 

acordo com a autora, por crises e um distanciamento nas relações entre o país hegemônico 

e a periferia americana. Por fim, o terceiro período (2005-2012), foi aquele no qual ocorreu 

uma mudança de foco, na qual os Estados Unidos buscariam uma reaproximação (ainda 

que a América Latina não estivesse em um patamar privilegiado em relação os interesses 

globais dos EUA) com os países da região, dando uma atenção especial ao Brasil42.  

Após o episódio do 11 de Setembro, com a orientação estadunidense de sua política 

exterior voltada para a campanha no Oriente Médio, além da ausência de uma agenda 

hemisférica por parte dos EUA criou-se um desprestígio na maior parte dos países sul-

americanos em relação a Washington e fez ampliar a margem de autonomia dos países da 

região em diversos aspectos, entre eles: políticas externas, políticas de segurança e 

políticas de defesa, dando condição a propostas de integração regional, sob a liderança do 

Brasil, e se distanciando cada vez mais do governo estadunidense, priorizando organismos 

como a UNASUL ao invés da OEA, por exemplo.  

 

Além disso, alguns países buscaram uma relação mais estreita com 

países externos à região, que causam desconfiança na Casa Branca, 

como Rússia e Irã; e praticamente toda a região tem recebido com 

aprovação a ofensiva diplomática e econômica da China (COLOMBO 

e FRECHERO, 2012, p.196). 

 

 

                                                           
42  Na concepção de Pecequilo (2013) os principais fatores que levaram a 

elevação do prestígio brasileiro para as relações com os EUA seriam o papel 
estabilizador regional diante dos governos classificados como hostis a Washington, 
seu desempenho nos fóruns multilaterais globais, seu posicionamento de liderança 
quanto aos órgãos IIRSA e UNASUL além de ser um país relevante no setor 
energético, principalmente após as descobertas das reservas do pré-sal.  
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A política de Barack Obama e a América do Sul 

 

Em seu discurso proferido em maio de 2008, ainda concorrente à presidência dos 

EUA, Barack Obama frisou que iria agir por novas relações hemisféricas, buscando um viés 

mais cooperativo com a região. Publicada em fevereiro de 2009, a “The president’s trade 

policy agenda” (USTR, 2009) do governo Obama, tem como um de seus parâmetros a não 

vinculação entre as políticas comerciais com as políticas de segurança. Nestas premissas, 

vinculadas ou não, as mesmas preocupações de Kissinger no período Clinton, publicadas 

em sua obra “Does America need a foreign policy?: Toward a diplomacy for 21st Century”, 

em 2001,  permaneceram na gestão Bush, e tiveram continuidade no governo Obama 

(WEISBROT, 2013). Entre elas estariam o combate ao narcotráfico e a guerrilha na 

Colômbia, a ascensão de governos populistas e autoritários como Chávez na Venezuela, e 

a expansão do livre comércio a partir de blocos comerciais (KISSINGER, 2001). Um 

exemplo sobre a política de segurança de Obama foi o acordo entre Washington e Bogotá 

para a utilização de sete bases colombianas pelo exército estadunidense, o que foi visto 

como uma continuidade da política de militarização do continente pelos EUA, algo não 

aceito pelos demais países sul-americanos. De acordo com Jorge (2009, p.90), citando o 

documento de planejamento do Comando de Mobilidade Aérea estadunidense, o Global 

EnRoute Strategy, de Lindsay-Poland (2009): 

 

[...] uma das instalações a serem utilizadas, em Palanquero – que já 

abriga uma unidade da força aérea colombiana-, não será limitada a 

operações de contra-narcóticos, nem mesmo a operações na região 

andina, o Comando Sul pretende estabelecer uma base com 

capacidade operacional em grande parte da região sul-americana, 

em que um avião C-17, sem reabastecimento, poderia alcançar 

quase metade do subcontinente. 

 
Este evento levou a uma série de discussões até o assunto ser levado para uma 

reunião da UNASUL em Bariloche, Argentina, no dia 28 de agosto de 2009, onde alguns 

jornais afirmaram que esta reunião seria para colocar a prova sobre a utilidade43 do órgão 

                                                           
43A estratégia brasileira de enfrentar qualquer turbulência que ameace a esta-

bilidade regional foi claramente demonstrada com o agravamento da crise boliviana. 
Nesta ocasião, produziu-se a primeira intervenção bem sucedida da UNASUL nos 
assuntos internos de um dos seus Estados membros [...] A intervenção na Bolívia foi 
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recém-criado, em 2008. Mesmo com a tentativa de Álvaro Uribe, então presidente da 

Colômbia, de convencer os demais países que o acordo não afetaria a estabilidade regional 

tendo como meta apenas o combate ao tráfico de ilícitos, esta posição não foi bem aceita 

pelos demais governantes, entre os quais as críticas mais severas vieram dos governos da 

Venezuela, Bolívia e Equador.  

No plano comercial, as mesmas premissas sobre a aproximação dos mercados sul-

americanos também se mantém. Após a falha do bloco de livre comércio extenso a toda a 

região, como a ALCA, os Estados Unidos estão dando preferência a blocos com um número 

seleto de países (em especial os países andinos), assim como a ratificação de acordos 

bilaterais de livre comércio. Sobre os acordos de livre comércio, de na visão de Pecequilo 

(2015, s/p.) “os tratados bilaterais com países menores, apostando mais na tática indireta de 

contenção do Brasil e China via TPP e TTIP e pelo apoio a acordos como Aliança do 

Pacífico (Chile, Peru, México, Colômbia)” são exemplos da continuidade das políticas de 

livre comércio do governo Bush em Obama, frisando que a natureza dos blocos ALCA e 

TPP possuem algumas diferenças. A Aliança do Pacífico possui uma estratégia comum para 

que economias de países subdesenvolvidos de caráter liberal se integrem com economias 

mais avançadas (PADULA 2013), não apenas com os EUA, mas também com a Austrália, 

Canadá e Japão. O jornal espanhol El País coloca que por meio da Aliança do Pacífico: 

 

A América do Sul, porém, em lugar de se fortalecer, passou a correr 

o risco de se fragmentar em grupos diferenciados: um que se agrupa 

em torno do Pacífico, envolvendo o Chile, o Peru e a Colômbia, 

juntamente com o México (a Aliança do Pacífico); e outro que 

continua a girar em torno de um Mercosul crescentemente debilitado, 

mais a Bolívia e o Equador. Configurou-se, assim, conforme já foi 

dito, uma nova linha de Tordesilhas no espaço sul-americano (EL 

PAÍS, 2015). 

 
 

A bem da verdade, ao analisar a publicação do jornal El País é possível dizer que 

com as diversas organizações regionais fragmentadas, que existem na América do Sul, com 

                                                                                                                                                                                     

organizada a partir das três condições impostas pelo Brasil e aprovadas na cúpula 
da UNASUL de Santiago do Chile, em novembro de 2008:  a) que a intervenção fosse 

convocada pelo governo eleito democraticamente da Bolívia; b) que buscasse consolidar a institucio-
nalidade democrática vigente e promover um diálogo entre as partes em conflito; c) que evitasse 
qualquer referência ou questionamento quanto ao papel dos EUA (SERBIN, 2007, p.11-12). 

http://brasil.elpais.com/brasil/2014/06/13/economia/1402670723_367113.html
http://brasil.elpais.com/brasil/2014/06/13/economia/1402670723_367113.html


 

Anais do 2°CONGEO- Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do 
Território 

Natal, Rio Grande do Norte - 5 a 8 de Outubro de 2016 

167 

a Aliança do Pacífico a tendência será aumentar ainda mais as divergências de posições 

econômicas na região. Ainda sobre o bloco em questão, Fiori (2014, s/p), afirma que: 

 

[...] a Aliança do Pacífico teria para os EUA um viés muito mais 

estratégico e ideológico do que propriamente comercial, pois este 

bloco se trata basicamente de uma pequena fatia do verdadeiro 

projeto econômico de Obama para a região do Pacífico, o “Trans-

Pacific Economic Partenership”- TPP.  

 
 

“Promove, assim, a fragmentação política e em diferentes projetos de integração na 

América do Sul, abrindo espaço político para a sua projeção e hegemonia hemisférica” 

(PADULA, 2013, p.7), e ao mesmo tempo, isto pode prejudicar o poderio de liderança de 

Brasília, pois América do Sul, “que, por sua vez, é a região-chave e a base para a estratégia 

mundial do Brasil” (GUIMARÃES, 2006, p.267). 

 

Na primeira década do século XXI, o Brasil redefiniu sua estratégia 

internacional em dois documentos fundamentais, aprovados pelo 

Congresso Nacional, respectivamente, em, 2005 e 2008, e depois 

atualizados em 2012, o seu Plano Nacional de Defesa – PND, e sua 

Estratégia Nacional de Defesa – END. Nestes documentos, o 

governo brasileiro propõe uma nova política externa que integre 

plenamente suas ações diplomáticas, com suas políticas de defesa e 

de desenvolvimento econômico, e ao mesmo tempo propõe um 

conceito novo e revolucionário na história brasileira:  o conceito de 

“entorno estratégico” do país, região onde o Brasil se propõe irradiar 

– preferencialmente – a sua influência e  a sua liderança diplomática, 

econômica e militar, incluindo a América do Sul, a África 

Subsaariana, a Antártida, e  a bacia do Atlântico Sul.  Na América do 

Sul, por sua vez, o Brasil se propõe a plena ocupação econômica da 

Bacia Amazônica, a integração da Bacia do Rio da Prata, e no que 

nos interessa mais particularmente, ou seja, a construção de um 

acesso múltiplo e contínuo à Bacia Econômica do Pacífico, através 

da construção de um sistema integrado de transporte, comunicação 

e defesa do território sul-americano, incluindo a região do Pacífico, 



 

Anais do 2°CONGEO- Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do 
Território 

Natal, Rio Grande do Norte - 5 a 8 de Outubro de 2016 

168 

através do aprofundamento do MERCOSUL e da UNASUL (FIORI, 

2014, s/p,). 

 
 

 

 

Considerações Finais 

 

A partir da análise realizada até o momento sobre a política externa e de segurança 

do governo de Barack Obama para a América do Sul, é perceptível que embora o discurso 

assumido pelo atual presidente dos EUA tivesse um viés de cooperação com a região, 

algumas diretrizes de governos anteriores ainda se mantém, as quais possuem 

características de manutenção da hegemonia estadunidense no subcontinente. 

A presença militar dos EUA na Colômbia não é bem vista pelos demais países, em 

especial aqueles que fazem fronteira com este último, casos de Venezuela e Equador. Os 

países sul-americanos entendem que os objetivos de Washington na Colômbia não é 

puramente o combate ao narcotráfico, mas a fiscalização, assim como a possibilidade de 

intervenção na região.   

No âmbito econômico, embora a América do Sul se encontre fragmentada em 

diferentes blocos, a criação do TPP reforça esta premissa com um bloco voltado ao Pacífico, 

de regionalismo aberto e capitaneado pelos EUA, impedindo o possível avanço do Mercosul 

nos países andinos. A hipótese defendida até então, é que Washington visa enfraquecer os 

projetos integracionistas sul-americanos dos quais os EUA não façam parte, contendo 

assim, o avanço do Brasil como líder regional, e recuperar sua posição dominante na região. 
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A PRESENÇA DO COSIPLAN-IIRSA EM TERRITÓRIO MISSIONEIRO 

 

Ludmila Losada da Fonseca 

Aldomar Arnaldo Rückert 

 

Resumo 

A integração regional surge como possibilidade de inserção no mercado globalizado 

pelas Nações que até o momento não logravam avanços econômicos. É nesse 

contexto que surge a IIRSA, nos anos 2000, com o objetivo de promover a 

integração física do subcontinente sul-americano. Sendo assim, o presente trabalho 

objetiva identificar a inserção e a tipificação dos projetos em território missioneiro 

que abrange a região transfronteiriça entre Brasil, Paraguai e Argentina, 

possibilitando a compreensão da forma em que a IIRSA está se inserindo nesse 

território. O trabalho desenvolvido através de pesquisa bibliográfica conclui que há 

uma densa presença do COSIPLAN-IIRSA com perfil marcado pela área do 

transporte, contudo poucos são os projetos que pertencem à agenda prioritária. 

Palavras-chave: COSIPLAN-IIRSA, Território Missioneiro, Integração. 

 

Resumen 

La integración regional surge como posibilidad de inserción en el mercado mundial 

por las naciones que hasta ahora no logram avances económicos. Es en este 

contexto que la IIRSA surge, en los años 2000, con el objetivo de promover la 

integración física del subcontinente sur-americano. Por lo tanto , el presente estudio 

tiene como objetivo identificar la inserción y los tipos de proyectos en el territorio 

missioneiro que cubren la región transfronteriza entre Brasil , Paraguay y Argentina, 

que permite comprender la forma en que IIRSA está entrando en ese territorio. El 

trabajo desarrollado a través de la literatura concluye que hay una presencia densa 
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de COSIPLAN - IIRSA con el perfil marcado por el área de transporte, sin embargo, 

pocos son los proyectos que pertenecen al programa de prioridades. 

Palabras clave: COSIPLAN - IIRSA, Territorio Missioneiro, Integración. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A abordagem dos processos de integração dividem-se aqui em três momentos 

relevantes: o primeiro momento é destacado através do pensamento cepalino de 

integração na década de 1960. O segundo momento é a influência neoliberal nos 

projetos de integração. Por último, um novo momento que é marcado pelo 

rompimento (mesmo que em parte) com o pensamento neoliberal. 

A integração cepalina 44 , como chamada por García (2011), objetivava 

impulsionar a industrialização, para que os países diminuíssem as importações dos 

produtos industrializados, fortalecendo a indústria nacional. Estas políticas estavam 

inseridas dentro de um projeto de desenvolvimento nos moldes capitalistas. 

Seguindo este ideário cepalino, surgiram os seguintes projetos: ALALC (Associação 

Latinoamericana de Livre Comércio) em 1960, a ALADI (Associação 

Latinoamericana de Integração) em 1980, além dos demais projetos em escala sub-

regional.  

Na década de 1990, os tratados de livre comércio com a figura central dos 

Estados Unidos têm sua primeira iniciativa com o México, República Dominicana e 

com o G3 (Venezuela, Colômbia e México). Neste contexto, foi criado no ano de 

1991 o MERCOSUL, em 2000 a IIRSA e no ano de 1994 com a Cumbre de las 

Américas, que ocorreu em Miami, onde todos os países exceto Cuba foram 

convidados, momento este em que a ALCA (Área de Livre Comércio das Américas) 

foi proposta pelos Estados Unidos, que desejavam colocá-la em vigor em 2005. Com 

                                                           
44  Termo oriundo da sigla CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina). 
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as políticas neoliberais, os países latino-americanos demonstram estar cada vez 

mais socialmente fragilizados. 

O terceiro e presente momento pelo qual alguns dos processos de integração 

vêm passando é marcado pelo rompimento com o pensamento unicamente 

comercial ou capitalista. Este momento é deflagrado na Cumbre de las Américas em 

2005, em que os países da América Latina, exceto México e Panamá, colocaram-se 

contrários à ALCA.  Anterior a isso, já se tinha um pensamento nesta perspectiva 

quando em 2004, surge a ALBA, fruto de uma iniciativa solidária entre Cuba e 

Venezuela e, em 2008, a UNASUL, que era a então Comunidade Sul-americana de 

Nações (Casa). Para Bello (2011), este período é marcado pela mudança nas 

perspectivas da integração, tanto em razão das diferentes propostas, como da 

reconfiguração dos processos sub-regionais.  

  

O COSIPLAN-IIRSA 

Nos anos 2000 a convite do então presidente do Brasil, Fernando Henrique 

Cardoso, convidou os presidentes da América do Sul, motivado pelos problemas 

comuns e contextualizada pela comemoração dos 500 anos do país. Este início de 

século estava marcado pela consolidação da democracia, pela compromisso com os 

direitos humanos, pela preocupação com as questões ambientais, pela diminuição 

das desigualdades sociais e pela integração regional como um caminho para o 

desenvolvimento econômico. O momento histórico vivido também favorecia o 

surgimento da IIRSA (Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-

americana), pois muitas das disputas territoriais já haviam sido resolvidas entre os 

países do subcontinente, ao exemplo dos acordos entre Equador e Peru em 1998, 

da declaração do Mercosul que tornam a região entre Bolívia e Chile como zona de 

paz livres de armas de destruição massiva. 

Projetos que visam a integração de infraestrutura das América do Sul 

sempre foram pensados e teorizados, com a iniciativa da IIRSA não foi diferente, 
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pois em Hirt (2014) encontra-se que sua base teórica está em dois documentos: o 

Infraesctruture for Sustainable Development and Integration os South America, que 

foi um estudo realizado por Eliézer Batista no ano de 1996 destinado para algumas 

empresas como a CAF45, a Vale do Rio Doce e o Business Council for Sustainable 

Development Latin; e o Estudo sobre Eixos que foi pensado por empresas públicas e 

privadas e também por órgãos do governo, é o caso do BNDES, do Ministério do 

Planejamento e das empresas ABN Amro, Bechtel, Consórcio Brasiliana e Booz 

Allen & Hamilton do Brasil Consultores. 

Os presidentes dos países da América do Sul se reuniram em Brasília 

(Brasil) para promover soluções para os problemas logísticos que o subcontinente 

passava, fato relevante pois a economia da região muito se caracteriza pela 

exportação de commodities, o que exige uma ampla e densificada infraestrutura 

principalmente no setor dos transportes. Nessa reunião foi posta como solução para 

esses desafios a integração e cooperação entre os doze países organizados através 

de eixos distribuídos na América do Sul. Criou-se, assim, a IIRSA que postula em 

seu tratado “impulsionar a integração e a modernização da infraestrutura física 

através de uma concepção regional do espaço sul-americano” (Comunicado de 

Brasilia, 2000, pg.1). Nesse formato ela surge com objetivo de modernizar e ampliar 

a infraestrutura através de um plano de ação com duração de dez anos e já se 

destinava às áreas da comunicação, energia e transporte. Com o investimento no 

transporte, nos diferentes modais, tornar-se-ia mais fácil a circulação na fronteira 

(pessoas, mercadorias, veículos, etc.), bem como no dinamismo do comércio. Na 

produção e transmissão de energia faz-se mister o investimento, por ser entendido 

pelos presidentes à época como fator de aproximação entre os países o 

aproveitamento comum dos recursos da região, ao exemplo do gás natural.  

A importância de se investir em uma infraestrutura que conecte os países se 

dá em razão da transfronteirização que segundo o Comunicado de Brasília (2000, 

p.7) é fortalecido por já existir outras proximidades, como a geográfica e a cultural. 

Assim, conectando as fronteiras, os países têm a possibilidade de se tornarem mais 

                                                           
45 Corporação Andina de Fomento. 
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próximos nos diversos campos, como: trocas comerciais, aumento do turismo, 

aumento da circulação de pessoas, etc.  

A formulação e a construção da IIRSA também estava inserida e atenta ao 

contexto da globalização e por isso deveria ser pensada, como aponta o 

Comunicado de Brasília (2000, p.3) na perspectiva do equilíbrio e de um 

desenvolvimento igualitário entre os países, sendo ela uma forma de se alcançar o 

desenvolvimento na região e o bem estar social. Através da iniciativa poderia gerar 

benefícios como “a ampliação do comércio, a expansão dos fluxos de investimento e 

a maior divulgação do conhecimento e da tecnologia” (Comunicado de Brasília, 

2000, pg. 3). 

No primeiro decênio a IIRSA atuou como um mecanismo institucional de 

coordenação das ações intergovernamentais dos países da América do Sul, em 

razão disso criou-se uma carteira de projetos com mais de 500 iniciativas 

distribuídas pelos países articuladas através dos novo eixos de integração e 

desenvolvimento. Nestes dez primeiros anos a IIRSA passou por três diferentes 

fases: a primeira é a formação da iniciativa, a criação do plano de ação e seus 

princípios orientadores; a fase da planificação: formada a primeira agenda de 

projetos, aplicação da metodologia para planificação territorial e o surgimento das 

coordenações nacionais; por fim, a terceira fase: ocorre a partir de 2005 com a 

implementação e consolidação da IIRSA que se caracteriza pela elaboração dos 

objetivos específicos, uma segunda etapa da planificação territorial e aplicação da 

chamada Agenda de Implementação Consensuada que prioriza 31 projetos por 

serem de grande impacto territorial. Após esse período, a IIRSA integrou à UNASUL 

que surgiu em 2008, como um fórum técnico. 

Em 2009 foi criada a COSIPLAN (Conselho Sul-americano de Infraestrutura 

e Planejamento), uma instância de discussão política e estratégica para implementar 

a integração física da América do Sul, com esse novo fato a IIRSA passa a integrar 

o COSIPLAN. Nesse novo cenário a IIRSA elabora o planejamento para a 

integração física; atualiza, avalia e monitora a execução da Carteira de Projetos; 

atualiza, reformula e monitora a Agenda de Implementação Consensual; apresenta 
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ao Conselho o correspondente relatório de atividades realizadas (Regulamento do 

COSIPLAN, 2013). 

A estrutura em eixos de integração e desenvolvimento (EID’s) dividi-se em 

nove: Amazonas, Andino, Capricórnio, Sul, Planalto das Guianas, Hidrovia Paraná-

Paraguai, Interoceânico, Mercosul-Chile e Perú-Bolívi-Brasil. 

 

A PRESENÇA DO COSIPLAN-IIRSA EM TERRITÓRIO MISSIONEIRO 

Faz-se mister neste momento clarear o que se considera como território 

missioneiro, já que por muitos àquele espaço compreendido pelas missões jesuíticas 

é compreendido como região. O termo território é utilizado por outros autores que se 

debruçam sobre a temática, ao exemplo de Erneldo Schallenberger, que concebe o 

“território Guaraní” que é gerado a partir do controle do espaço; e de Santos & 

Rückert (2014) que utilizam o conceito “Território Transfronteiriço Missioneiro” dando 

ênfase ao fato do mesmo estar situado em uma fronteira dividida por Brasil, 

Paraguai, Argentina e Uruguai.  

Colaborando com este entendimento, Raffestin (1980) traz a ideia de que a 

noção de espaço precede a de território, pois a territorialização de um espaço, que é 

conduzida por um ator, ocorre a partir do espaço (como uma noção de base 

material). Essa ação marca o poder do referido ator sobre o espaço, que irá se 

transformar em “um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e 

informação, e que, por consequência, revela relações marcadas pelo poder.” 

(RAFFESTIN,1980, p.144). Quando aborda-se a temática da integração física, e 

com ela a implementação de novos elementos no território, fala-se da disputa de 

interesses pelo uso que se faz do território, nesse sentido Hirt (2013) coloca que “O 

conflito central da IIRSA reside na questão sociopolítica e territorial. O território é um 

espaço definido e delimitado por e a partir de relações de poder” (Hirt, 2013, p.8) 

Ainda, para Paasi (2003) são encontrados alguns elementos, que 

encontramos nas Missões, que se caracteriza por território: elementos materiais 
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como uma porção de terra, elementos de controle do espaço e a dimensão do 

simbólico que está presente na identidade. Ao se analisar cada um desses 

elementos, percebemos a presença de todos eles no passado e no presente do 

território Missioneiro. Como exemplo pode-se citar as marcas da cultura Guaraní e 

Missioneira (a cruz missioneira, o tipo de artesanato produzido pelos índios 

Guaranís, as ruínas remontam à história das Misssões). 

Tem-se alguns esforços de delimitar o que alguns autores chamam de 

região das missões e outros de território. No entanto, a delimitação de um espaço é 

elemento fundamental na determinação de um território. Assim, encontra-se na tese 

de doutorado de Nogueira (2007) quando traz a delimitação da expansão 

missioneira realizada por Abou (1996). 

Mapa 1 – Limites das Missões Jeuíticas 
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Elaborado por Ludmila Losada da Fonseca (2016) 

A partir desta limitação, que compreende a expansão missioneira, identificar-

se-á os Eixos de Integração e Desenvolvimento que estão inseridos em território 

missioneiro com suas respectivas características. 

O Eixo de Integração e Desenvolvimento (EID) Mercosul-Chile, é o que 

concentra o maior número de pessoas e que concentra grande parte da renda 

gerada pelo subcontinente, marcada pela participação do terceiro setor (serviços). 

Os projetos deste eixo estão concentrados na bacia do prata, bem como em alguns 

estados brasileiros onde se investe na infraestrutura rodoviária, conectando os 

grandes centros industriais e possibilitando a comunicação entre o oceano Atlântico 
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com o Pacífico, apesar do denso investimento em rodovias, outros modais também 

estão presentes na região, ao exemplo das ferrovias, hidrovias (marcada pela 

presença de portos) e da utilização de aviões que contam com 65 aeroportos na 

região. 

O EID Capricórnio, que também dá conta de parte do território missioneiro, tem 

como objetivo comunicar a costa chilena com a costa argentina e brasileira, mais 

uma vez possibilitando a comunicação entre o Pacífico e o Atlântico. Segundo o sítio 

oficial da IIRSA, a situação atual da região de abrangência do EID é de 15% das 

vias asfaltadas, das ferrovias 87% estão em condições de operacionalidade, tem-se 

na costa atlântica os principais portos da América do Sul utilizados para exportação 

(cobre, soja, petróleo, mineral de cobre e mineral de ferro) e importação, bem como 

para a circulação de pessoas. Sobre a situação populacional a IIRSA dá destaque 

para a presença da população originária, principalmente pela presença dos 

indígenas guarani que estão situados no norte da Argentina, no Paraguai, bem como 

no sul do Brasil, deve-se ressaltar que estas comunidades possuem o acesso à 

saúde, educação e moradia de forma escassa. A região concentra cerca de 13% do 

PIB da América do Sul, com uma disparidade alta entre o Brasil e os demais países. 

Dá-se destaque para a grande quantidade de minérios presentes na região e da 

grande capacidade de geração de energia, além do seu potencial para a agricultura. 

Por último abordar-se-á o EID Hidrovia Paraná-Paraguai que se caracteriza por 

agregar regiões que possuem relação com os principais rios que por ali correm, ao 

exemplo do Paraná, Uruguai, Paraguai e Tietê. A região é marcada por grandes 

problemas ambientais que se dão em razão das secas, do mau manejo da terra até 

a contaminação das águas em razão do uso de agrotóxicos. Das condições naturais, 

aqui cabe ressaltar o impacto causado pelo El Niño no norte da Argentina, nas 

províncias de Corrientes e Missiones, parte integrante do território missioneiro. Este 

é o segundo eixo que concentra a maior população, sendo mais da metade 

pertencente ao Brasil, ainda faz-se destaque para a presença das comunidades 

originárias que vivem da agricultura de subsistência e da elaboração de artesanatos. 

A região de abrangência deste EID concentra 34% do PIB da América do Sul. 
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CARCTERIZAÇÃO DOS PROJETOS EM TERRITÓRIO MISSIONEIRO 

 

Neste momento será abordado o perfil dos projetos integrantes de cada um dos 

eixos detalhados anteriormente, com o objetivo de compreendermos a intenção da 

IIRSA no território missioneiro, bem como a característica desses projetos. Para isso 

foi feito um levantamento de todos os projetos inseridos no território referido com 

informações tabeladas para os três EID’s que lá se inserem, e foram selecionados 

os países de interesse, já que os eixos ultrapassam em dimensão da área de 

estudo. As informações retiradas do sítio institucional do COSIPLAN-IIRSA foram o 

gasto com o investimento, em que estágio se encontram (perfil/pré-

execução/execução/concluído), em que área o projeto se encontra 

(transporte/comunicação/energia) e ainda se pertence a API (agenda prioritária de 

integração). 

Após o levantamento dos dados, percebe-se que há um perfil muito claro, 

esses projetos se inserem principalmente no setor do transporte, principalmente no 

EID de Capricórnio e da Hidrovia Paraná-Paraguai, faz-se mister salientar a massiva 

presença das obras para o modal rodoviário, bastante difundido na América do Sul. 

Já no EID Mercosul-Chile aparecem alguns projetos na área energética, centradas 

no grupo 5, onde há um investimento grande com a expansão e construção de 

usinas hidrelétricas. 

Quanto à etapa em que as obras se encontram, o que fica evidente é o 

diminuto número de projetos concluídos em um universo com mais de 150 

iniciativas, são exatos 29 projetos. O que agrava a situação é o tempo de existência 

da carteira de projetos com o início de seu portfólio no ano de 2014 e da própria 

IIRSA, bem como o fato de muitos projetos já entraram na carteira de projetos já 

concluídos.  
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Mais uma informação relevante na análise se dá em razão dos projetos 

inseridos no território que estão na Agenda Prioritária de Integração. Esta agenda foi 

elaborada em 2011, no contexto do COSIPLAN, onde um conjunto de projetos foi 

selecionado em razão de sua importância estratégica e relevância para a integração 

física e o desenvolvimento da região. Os projetos inseridos na agenda prioritária 

devem possuir algumas características, sendo elas: ser instrumento para o 

desenvolvimento sustentável, são de alto impacto para a integração física regional, 

são selecionados a partir de critérios46, a API deve abranger os diferentes modais de 

transporte. Em território missioneiro tem-se total de 27 projetos pertencentes à 

agenda. 

 

REFLEXÕES FINAIS 

 

Tem-se na IIRSA-COSIPLAN uma forma de aumentar as proximidades entre 

os doze países da América do Sul, nos mais diversos setores, da circulação de 

pessoas a circulação de serviços e produtos. Pois, ainda que seja uma iniciativa 

voltada ao escoamento de commodities produzidas na América do Sul para o 

mercado asiático, principalmente a China, esses mesmos corredores podem 

                                                           
46 São critérios para o projeto ser parte da API: 

- CRITÉRIO 1: O projeto deve fazer parte do Portfólio de Projetos do COSIPLAN, ser prioridade 

na ação de governo e contar com compromisso de realização (evidenciado por alocação de verbas 

em planos plurianuais, legislação aprovada, orçamento, etc.).  

– CRITÉRIO 2: O projeto conta com estudos de viabilidade, ou o país tem verbas alocadas no 

orçamento para iniciar a execução dos mesmos.  

- CRITÉRIO 3: O projeto consolida redes de conectividade com abrangência regional. Há 

sinergias transfronteiriças.  

- CRITÉRIO 4: Há oportunidade ou necessidade de desenvolvimento de um programa de 

ações complementares para a prestação efetiva de serviços e o desenvolvimento sustentável do 

território, segundo características e modalidades de cada projeto. 
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beneficiar a população do subcontinente em razão das melhoras e da criação de 

vias para a circulação, já beneficiados pelas políticas do Mercosul que viabilizam a 

entrada dos cidadãos sul-americanos nos demais países do bloco apenas com a 

carteira de identidade, não sendo necessário o visto. 

Da mesma forma que esta iniciativa possibilita o processo de 

transfronteirização, por tonar a fronteira um espaço mais fluído, de maior 

cooperação e circulação; ela também reforça características do subcontinente, ao 

exemplo das rodovias em detrimento de outros modais. No entanto, ao analisarmos 

os projetos que são prioridades percebe-se que a maioria deles está vincula aos 

transportes, mas não à implementação ou manutenção de rodovias, elas se dão nos 

outros modais (ferrovias e hidrovias). 

Na análise do conjunto de obras presentes em território missioneiro percebe-se 

que são raros os projetos que tratam da temática da comunicação, sendo maiores 

os números de projetos que envolvem a área energética, e na maioria os voltados 

para os transportes. Na área energética dá-se destaque para o aproveitamento dos 

principais rios da região para a produção de energia elétrica através das 

hidrelétricas. Deve-se ressaltar, na área dos transportes, que boa parte dos 

investimentos se dão para as chamadas hidrovias, principalmente no que tange a 

questão portuária (modernização de portos e obras no calado), mas os 

investimentos também se concentram na construção e modernização de rodovias. 
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Resumo 

Este análisis realizará una revisión del proyecto de conexión Manta- Manos- Belem 

desde una perspectiva fundamentada en la Geografía Política y en la Geopolítica. 

Para ello, se revisará brevemente en primer lugar las principales visiones teóricas 

clásicas de la disciplina; para posteriormente abarcar los planteamientos que se han 

propuesto sobre la necesidad estratégica de dicha articulación, especialmente desde 

pensadores brasileros. 

En tercer lugar ser realizará un acercamiento al estado del arte del proyecto, para 

establecer el origen de la propuesta, y evaluar los avances y los límites del proyecto. 

A continuación se estudiará la importancia del proyecto desde una visión geopolítica, 

con el apoyo de perspectivas analíticas que comparten la pertinencia de elaboración 

de guías de acción estratégica, y desde una perspectiva dialéctica e intertextual; lo 

cual permitirá plantear escenarios que minimicen las amenazas y potencien los 

intereses regionales de América del Sur; más aún cuando la región sudamericana, 

se enfrenta a varios retos locales, nacionales, intra-regionales, y –especialmente- 

a  potenciales amenazas extra-regionales de los actores centrales del actual orden 

mundial. 
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Finalmente, es necesario advertir al lector, que este trabajo, tendrá también como 

objetivo el fortalecer el carácter soberano y estratégico de las agendas de 

integración de la región. 

Palabras claves: Geopolítica, Nuevo Integracionismo Sudamericano, Desarrollo 

Territorial, Proyección Política, Proyección Bioceánica, Seguridad Regional, 

Relaciones Asia- Sudamérica 

 

Perspectivas hegemónicas contemporáneas 

En primer lugar se debe revisar los planteamientos del pensador geopolítico 

contemporáneo Spykman; quien influenciado por las concepciones de Mackinder 

sobre o mundo comoespacio político cerrado, plantea el fin efectivo del 

aislacionismo de los EEUU. Así, este autor fundamentava-se numa concepcao de 

geopolítica abrangante das relacoes de poder que se desenvolviam em escala 

mundial, (pelo que) os EEUU não poderiam mantener-se apartados sem graves 

consecuencias para sua seguranca territorial e seus interesses territoriais (MELLO: 

1999, p. 98). Tema relevante para nuestra región Sudamericana, porque Spykman la 

considera una de las 5 grandes Islas Continentes, pero que en última instancia debe 

estar regentada desde las necesidades geopolíticas norteamericanas, a través de o 

grande espaço intercontinental (pan-região) que se estende do Alasca até a 

Patagônia e do Atlântico a Pacífico. De ahí su estudio “Estados Unidos Frente al 

Mundo” (1944), donde se realiza (especialmente en la Segunda Parte: La Pugna por 

Sudamérica) un  análisis pormenorizado de factores étnicos raciales, geográficos, 

políticos, culturales, integración económica, institucional, militar, mineral, 

agropecuarios, etc., de Sudamérica y de la Amazonía, y que plantea fortalecer la 

proyección norteamericana de poder sobre América del Sur. 

Además de las proyecciones anotadas de Spykman sobre América del Sur, se 

debe recordar las perspectivas que, como potenciales amenazas, representan los 
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planteamientos de Brzezinsky47; en tanto proponen asegurar el acceso hegemónico 

sobre los recursos estratégicos, los cuales existen abundantemente en la región 

amazónica, tanto en sus componentes energéticos, como en materias primas, e 

incluso en recursos naturales que aún no han sido analizados dentro del vasto 

territorio, aún virgen. 

En ese mismo sentido, es relevante señalar planteamientos realizados dentro 

de las nuevas agendas de seguridad de corte liberal (desde una retórica idealista 

pero, en la práctica, funcional al realismo norteamericano), tal como la recogida por 

Buzan (1991, pp. 441.451); planteamientos que intentan minimizar las acciones de 

los Estados del Sur, incluidos los Sudamericanos, dentro de  una Agenda que 

contempla 5 sectores de Seguridad: Política, Militar, Económica, Societal, y Medio 

Ambiental, desde una perspectiva que promueve la delegación del control de 

seguridad militar y policial global a los EEUU, e incluso a través de la mediación de 

actores internacionales no estatales; donde los países periféricos perderían 

capacidad de control efectivo y soberanía, especialmente en áreas donde se 

encuentran abundantes recursos estratégicos48 .  

Una vez realizados los acercamientos a la articulación de imágenes e 

intereses del hegemón continental sobre la región amazónica, también es preciso 

recordar algunas potenciales amenazas sobre otro espacio estratégico de América 

del Sur, como en el caso de las Islas Galápagos; en tanto que ambos espacios, por 

su posición geopolítica y/o riqueza en recursos estratégicos, fueron cuestionados 

como espacios soberanos de sus respectivos estados; desde una retórica idealista 

supuestamente ambientalista, se proponía desde 1989, y especialmente durante de 

la arremetida neoliberal de los años 90s y principios del siglo XXI, que “su 

administración pasaré al supuesto buen cuidado de organizaciones altruistas de 

                                                           
47 Ver Mello (1999) capítulo 5, “Brzezinski e o confronto americano-soviético”. 
48  Perspectiva que también empata con la noción y agenda de las nuevas amenazas: 

terrorismo internacional, narcotráfico internacional, narco terrorismo, medio ambiente y recursos 
naturales, desastres naturales, y delincuencia común organizada (cuyo combate sería función 
exclusiva de las capacidades de poder de laperiferia, y más aún, donde potencias extranjeras si 
contemplan el mantenimiento de sus propias capacidades de fuerza bajo la retórica de convertirse en 
guardianes globales (como en la agenda de seguridad humanitaria), por lo que entonces dichas 
agendas permiten la posibilidad real de riesgo para la seguridad y soberanía de los estados 
nacionales periféricos. 
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corte ambientalistas promovidas por los países líderes civilizados de las instituciones 

internacionales”. Tema que hace pertinente el debate sobre el porqué de la 

pertinencia de las estrategias, que partiendo de los estados nacionales, plantean la 

incorporación eficiente y legítima la articulación de las áreas estratégicas su 

regulación y control. 

Lo estratégico de la Amazonia para la seguridad, soberanía y autonomía 

sudamericana 

En este punto, cabe recordar que sobre el tema MacroregiónAmazonía, existe - 

a nivel de estudios geopolíticos - una preminencia de los pensadores brasileros; 

cuyas reflexiones si han podido desarrollar una escuela particular, donde existen 

diferentes generaciones, su pensamiento parte de procesos de apropiación y 

reconstrucción distintas influencias enmarcados en la reflexión de los intereses 

particulares de su país, y de la región. 

Así, es necesario señalar la importancia de algunos pensadores brasileros, en 

tanto proponen la necesidad de la integración efectiva del espacio territorial 

amazónico y una articulación bioceánica, a través del eje amazónico, como parte de 

la proyección política nacional y regional.  

Al contrario de los dos exponentes de generaciones de geopolíticos brasileros 

anteriores: Travassos y Golbery; Carlos de Meira Mattos, no se suma a la idea de 

una articulación brasileira como hegemonia regional subordinada y compartida con 

los EEUU y los países centrales49; y más bien propone la necesidad de evitar la 

internacionalización de la Amazônia. Así, plantea Áreas interiores de intercambio 

                                                           
49Travassos, planteó la Região Natural do Brasil Amazônico, dentro de um contexto donde 

proponía una conexión bi-oceânica que permitiria a resolução do Antagonismo Atlântico vs. Pacifico; 
y en este contexto, también una preocupación sobre las Guianas. Para este autor uma política de 
comunicaciones también permitiria entre otros objetivos: O estabelecimento de ligação do Brasil 
Platino e do Brasil Amazônico com o Brasil Longitudinal (Mello: 1997, p.79-85); en un contexto de 
competência com Argentina. Así mismo, bajo la influencia del anterior autor, Golbery do Couto e Silva 
ubica su interés sobre la Amazonía, y especialmente en las posibilidades de comunicación 
bioceánica,  en su 2da área Geopolítica: a “amazonia americana” ... Formada pela Hileia Amazônica 
brasileira, a Grã Colômbia (Venezuela, Colômbia y Equador), o Peru e as Guianas (Ibid., p. 121); 
aunque su punto de referencia central es el Atlántico; debido a la preminencia de las relaciones 
políticas y económicas con EEUU y otros países “centrales”. 
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fronteiriço ou polos de desenvolvimento transnacionais, como forma de integração 

do espaço amazônico e cooperação entre diferentes nacionalidades de a Macro 

Região Panamazônica Es así que O panamazonismo defendido por Meira assenta 

num duplo propósito: a respeito a soberania do Estado da região e o incitamento a 

“solução comunitária” na reprogramação dos projetos de índole integradora (COSTA 

FREIRAS, 2004, p. 71-74). 

Así mismo, el trabajo de Terezinha de Castro, propone que a Região 

Amazônica é olhada como um subsistema dentro do sistema do América do Sul. 

Esta autora también va a alertar para as ameaças reais a soberania nacional 

brasileira resultantes de estúdios científicos ao grado de destruição de floresta, e do 

humanismo faccioso gerado mundialmente em torno a proteção dos índios; y entre 

otras, sobre las practicas al servicio de visiones neocoloniales, prácticas que se 

reproducirían en las ONGs, o las funcionalizarían. (Ibid., p. 95-98). Escenario que se 

vendría reproduciendo en vários países de America del Sur. 

Frente a dichas amenazas, de Castro propone el Integrar para não entregar; e 

uma incorporação estratégica do Amazônia ao conjunto nacional; proponiendo así 

uma serie de acciones estratégicas, válidas no sólo para Brasil sino, también para 

toda la región (Ibíd., p. 99-100). Acciones estratégicas que incluyen perspectivas de 

integración y desarrollo responsable de las comunidades que habitan la región, 

retomando así,  planteamientos de la geografía política tradicional, por sobre los 

acercamientos geopolíticos que se centran en el tema de integración y ampliación 

territorial de los estados. 

Ahora bien, y más allá de los temas de recursos estratégicos, de la Amazonía, 

también se puede señalar otro planteamiento central que se refiere a la necesidad 

de generar una conexión interoceánica entre el Atlántico y el Pacifico ha estado 

presente tanto entre pensadores brasileros, como en los planificadores de varios 

gobiernos regionales (desde ópticas distintas, sean de carácter desarrollista, o 

aperturista); sin embargo, dicha necesidad sumada a las propuestas sobre 

incorporación integral de la Amazonia, es un planteamiento que se articula a la 

visión del fortalecimiento de los intereses nacionales y regionales, que va más allá 
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de la reapropiación mecánica de supuestos y matrices generados por concepciones 

de Seguridad, Política Internacional y la Geopolítica, producidos por los Centros de 

Poder Mundial. 

Así mismo, se puede anotar que, si bien algunos resultados sobre las rutas y 

ejes (específicamente en aquellos autores que se enmarcan en una tradición de 

seguridad tradicional), pudieran empatar con planteamientos centrados 

principalmente en temas de comercio, y generados por una visión liberal 

economicista (neoliberalismo), desde una perspectiva de regionalismo abierto, que 

intentaba materializarse a través de Iniciativa para la Integración de la Infraestructura 

Regional, IIRSA50; y que todavía continua presente en los proyectos estatales para 

generar mayores niveles de integración de la región; también se puede encontrar 

una matriz de pensamiento que puede fortalecer, desde el campo geografía política, 

el discurso y la práctica del Nuevo Integracionismo51; y por lo tanto, mayores niveles 

de integración que se fundamenten en los intereses particulares y colectivos de los 

países miembros de la región. 

Y es que, si bien aquí se ha señalado algunas perspectivas teóricas y 

planteamientos de proyectos que pudieren ser caracterizados como conservadores; 

este análisis considera la pertinencia de las posibilidades de apropiación y 

reconstrucción de dichas perspectivas y proyectos; apropiación y reconstrucción que 

puede estar orientado al cumplimiento del objetivo de fortalecer el carácter soberano 

y estratégico de las agendas de integración, y la autonomía nacional y regional de 

Sudamérica (que incluye lo político y económico); que además incorpore elementos 

orientados a una integración participativa de las poblaciones de la Amazonía para 

alcanzar los objetivos de seguridad integral . 

                                                           
50 Em el año 2000, “o Brasil organizou a Primeira Reunião de Presidentes da América do Sul e 

propôs a IIRSA, que contou com a adesão de todos os países. A IIRSA foi estruturada sob a gestão 
(com mandato de dez anos) do BID, da CAF e do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia 
do Prata (Fonplata) – organizações com interesses próprios na região, sendo o BID altamente 
influenciado pelos EUA. Seguindo a concepção predominante entre os governos da região, e 
especialmente no governo Cardoso, a IIRSA embasou-se nas concepções neoliberais da integração 
regional (regionalismo aberto) e de investimentos em infraestrutura, sublimando o papel do 
investimento privado”(FIORI, PADULA & VATER, 2012, pp. 74,75). 

51  Tales como UNASUR, y los presentes en los planteamientos de integración regional 
propuestos especialmente por el gobierno Lula y los gobiernos de corte progresista establecidos en la 
región desde el inicio de este siglo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Iniciativa_para_la_Integraci%C3%B3n_de_la_Infraestructura_Regional_Suramericana
http://es.wikipedia.org/wiki/Iniciativa_para_la_Integraci%C3%B3n_de_la_Infraestructura_Regional_Suramericana
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 Todo lo cual, nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de responder, como 

región, a las agendastanto liberales como neoliberales, que tienen límites analíticos 

o son abiertamente funcionales a la transgresión de la soberanía nacional como 

aquellas matrices que informan a la agenda humanitaria y a las nuevas amenazas. 

 

El Eje Amazonas y el Eje Manta-Manaos-Belem 

El Eje Amazonas implica un sistema multimodal, cuyo Objetivo es la unión 

bioceánica con las siguientes alternativas: 

- “En la costa Pacífico: Tumaco en Colombia, Manta en Ecuador y Paita en 

Perú 

- En la Costa Atlántica: Portos do Belém e Macapá” (DURAN: 2011, p. 40) 

Desde la perspectiva del Proyecto de los Ejes de Integración de la IIRSA, éste 

es uno de los 10 Ejes de Integración y Desarrollo, EID (ver anexo, figura 1); pero, si 

tomamos en cuenta la ejecución del Eje Amazonas en su articulación al eje 

multimodal Manta-Manaos, se observa cómo éste además esta articulados 

geográficamente a otros proyectos estratégicos de integración regional como el 

proyecto vial del al Eje Escudo Guyanés, y al Eje Andino (ver anexo, figura 1).Al 

mismo tiempo, si reconocemos que allí es posible también articular al EID Perú ‐ 

Brasil ‐ Bolivia, como un eje receptor complementario hacia el Amazonas y Belem, 

nos encontramos con lo estratégico para toda la región sudamericana del proyecto 

Manta Manaos y del Eje Amazonas.  

Planteamiento que empata en la ruta con las proyecciones estratégicas 

geográficas políticas de Travasso; pero que desde este trabajo, no se orienta a la 

competencia intra-regional, sino a la búsqueda de maximización de la conectividad, 

comunicación  e integración, y todos los beneficios que como la complementariedad 

económica orientada al desarrollo, también fortalezca los temas de seguridad 

nacional y regional de los países miembros de UNASUR. 
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Ahora bien, si comparamos el número  de proyectos e inversión estimada del 

Eje Amazonas, e incluidos los de la región Pan-Amazónica en relación al total de la 

Cartera de Proyectos IIRSA por Eje de Integración al 2010 (ver Anexo, Cuadro 1), 

Podríamos deducir que existe una menor cantidad de recursos proyectados en 

proporción a la de los otros EID, porque la interconectividad bioceánica e intra-

regional vía Eje Amazonas, resulta más eficiente en términos de esfuerzos y de 

recursos económicos; y , en tanto las distancias terrestres entre los puertos del 

Pacífico Norte Sudamericano y las hidrovías que conducen al corredor natural fluvial 

del Río Amazonas son relativamente cortas, en relación a la distancia total 

mayoritariamente terrestre en otros EID, y porque además ya se cuenta con varias 

alternativas para materializar al Eje. 

Así, el Eje del Amazonas tiene características de  un sistema multimodal que 

implica la interconexión de tres puertos del Pacífico: Tumaco en Colombia, Manta en 

Ecuador y Paita en Perú, con los puertos brasileros del Atlántico Belén y Macapá 

(Ibid.).  

Sin embargo, dentro de estas alternativas, se puede reconocer que por 

adelantos ya emprendidas en varias obras y también por motivos estratégicos, la 

opción más solvente, desde una visión geopolítica, es el Proyecto Manta (Provincia 

de Manabí en Ecuador)– Manaos52; el mismo que se revisara a continuación, para 

posteriormente ser evaluado en que puntos puede ser proyectado. 

El Proyecto Manta Manaos, como corredor logístico multimodal (ver anexo, 

figura 2), es parte de un continuo histórico del Ecuador 53  antes de la 

institucionalización del IRSSA. Sin embargo, el fortalecimiento del proyecto en la 

primer quinquenio de esta década, partió principalmente desde una perspectiva de 

comercio de corte aperturista que tenía como finalidad: “Potenciar el comercio 

                                                           
52 Que empata con el trasado Hidrovía Napo: El Coca - Nuevo Rocafuerte (Ecuador) - Cabo 

Pantoja - Mazán -Iquitos - Pijauyal (Perú) - Leticia (Colombia) –Tabatinga (Brasil) y desde ahí hacia el 
Atlántico (DURAN: 2011, p. 40-41). 

53 La perspectiva de vincular la amazonia ecuatoriana a sus centros poblados principales parte 
de las primera mitad del siglo 20, lo cual se profundiza con el boom Petrolero a principio de los años 
70´. El proyectonuevamente toma impulso a partir de la iniciativa de la IRRSA, pero es a partir del 
gobierno de Rafael Correa, en que se lo plantea como un proyecto de infraestructura prioritario y 
emblemático 
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bioceánico desde y hacia la región amazónica oriental proveniente del polo industrial 

de Manaos en Brasil” (Ibid., p.43). 

Sin embargo, tomando en cuenta nuevas realidades políticas que impactan 

sobre la manera de concebir la territorialización, también se produciría una 

articulación (específicamente en los dos países directamente relacionados por su 

posición océanica), de una región que estaría compuesta por las regiones 

autónomas o zonas de planificación:  4 (Provincia de Manabí, Sto. Domingo de los 

Tsáchilas), 3 (especialmente las provincias de Tungurahua y Cotopaxi), 

tangencialmente la 9 (Distrito Metropolitano de Quito), y la 2 (provincias de Napo y 

Orellana) en el lado Ecuatoriano 54 ; con   la organización territorial Brasilera, 

específicamente de la región 2 (Región Noreste): donde ingresan los estados de 

Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pariaba, Pernambuco, Alagoas, 

Sergipe y Bahia (Ibid., p. 61). 

Las ventajas existentes para que la interconexión en el lado Pacífico se 

produzcan, a través del Puerto de Manta, en términos de infraestructura, 

profundidad, etc., pueden ser demostradas cuando, ya en 2002, se concluía que por 

ejemplo:  

A partir de un estudio de la Universidad Politécnica de Valencia que 

(ubica) en primer lugar, al puerto de Manta;  eso implica que del lado 

de la competitividad del Pacífico, Manta prevalecería ante puertos 

colombianos como Buenaventura y Cartagena o ante Puerto Cabello 

de Venezuela55 (Ibid., p. 65-66). 

Mientras que, en términos de distancia y costos, realizando sólo una 

comparación entre las dos alternativas más avanzadas de las rutas, nos 

encontramos con que este eje 

                                                           
54 Organización de acuerdo a La Secretaria Nacional de Planificación, SENPLADES, Del 

Ecuador. (ver Plan Nacional del Buen vivir: 2008). 
55 Universidad Politécnica de Valencia, Dpto. Ingeniería e infraestructura del Transporte, 2002: 

82. 
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Recorrería 578 km por vía terrestre y 2.860 km por vía fluvial; el eje 

IIRSA Norte del Perú, por vía terrestre tiene un recorrido de 960 km 

más 2.683,5 km por vía fluvial. Así mismo, Según un análisis de la 

Cámara de Comercio de Manaos (estudio de 2011); la ruta 

ecuatoriana costaría 696 reales por tonelada, esto es 405,6 dólares 

aproximadamente. Mientras que utilizar el eje peruano, que conecta 

el puerto de Paita con Yurimaguas, costaría 1.048 reales por 

tonelada, es decir 610,7 dólares (VALDEZ: 201356). 

Más aún, los Gobiernos Autónomos Descentralizados,  GAD´s, y la 

administración Correa, han venido invirtiendo desde 2007 gran cantidad de recursos 

en infraestructura desde perspectiva para generar competitividad sistémica 57 

(cambios de matriz productiva), que han acortado notablemente el tiempo de 

recorrido entre los distintos puntos de la interconexión terrestre del lado 

ecuatoriano58; y, así mismo, se viene invirtiendo, en los puertos de las hidrovías, y 

realizándose los estudios respectivos de ingeniería59, para que el Río Coca y el  Río 

Napo pueda prestar servicio los doce meses del año, a embarques de mayor 

calado60.  

Por otra parte, se debe señalar que los países involucrados también tienen 

que tomar en cuenta que más allá del comercio existen otros elementos vinculados a 

la relación Geopolítica- Seguridad dentro de un contexto de inserción inteligente al 

orden mundial, y ya no solo para ellos sino para toda la región América del Sur. En 

                                                           
56  Resumen de Artículo, en Revista China Hoy, 

http://www.chinatoday.mx/eco/clae/content/2013-01/29/content_515286.htm 
57 Esto es: “De 2007 hasta 2011, Ecuador invirtió un total de USD 3 716 millones.” (Agencia 

Oficial de Noticias Andes: 4 de mayo de 2012. Entre los proyectos viales emblemáticos, en lo 
referente a la zona de impacto del proyecto, “se encuentra la Troncal Amazónica con 1049,59 
kilómetros y una inversión de USD 295 millones. y el Proyecto Multimodal Manta-Manaos” (Ibíd.). 

58El eje vial de este proyecto (Manta-Manaos del lado Ecuatoriano) es de unos 1.000 kilómetros 
de carretera, con una inversión de 1.3 mil millones de dólares (Agencia Oficial de Noticias El 
ciudadano: 4 de abril de 2014). 

59  Por ejemplo, en 2012, para el Puerto La Providencia, "solo para estudios, estaba 
presupuestado 600.000 dólares” (BARONA, 2012). 

60  En un estudio de prefactibilidad, ya de 2007, dela Autoridad Portuaria de Manta, se 
argumenta que “El río Napo es navegable en gran parte de su recorrido y con la realización de las 
obras de encauzamiento, dragado y balizamiento (especialmente para superar los problemas que 
genera el estiaje de Verano/ Noviembre-Enero), puede ser empleado durante todo el año por 
barcazas con remolcadores o autopropulsadas capaces de transportar hasta 40 contenedores de 15 
toneladas y con una capacidad total de 600 toneladas de carga” (DIARIO LA HORA, 2007) 
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ese contexto, a continuación se plantea la posibilidad de una proyección del Eje 

multimodal Manta-Manaos-Belem, hacia una propuesta estratégica más ambiciosa. 

 

La Potencialidad del Eje Manta-Manaos-Belem: Más Allá del Comercio 

Este trabajo propone que este proyecto tiene varias potencialidades, la 

primera y más evidente empata con  

La concepción geopolítica que Brasil otorga a los subpolos 

amazónicos de Tapatinga (que limita con Colombia) y Cruzeiro do 

Sul (que limita con  Perú). (Asi) la Manta-Manaos podría empezar a 

ser percibida desde una perspectiva de control de recursos 

estratégicos, lo cual definitivamente le daría un papel muy diferente 

en torno a la lógica de defensa regional del siglo XXI (DURAN, 2011, 

p.70). 

Lo cual debe tomar en cuenta además que dichos recursos estratégicos 

deben ser manejados soberanamente por los  países de la región, y que se deben 

generar propuestas concretas orientadasal encadenamiento productivo, que permita 

la reducción de las asimetrías de la región, dentro de una visión de nuevo 

integracionismo.  

En este nivel, por lo tanto es necesario fortalecer las lógicas de 

territorialización que permita la legitimidad del proyecto en las regiones, a nivel 

nacional; fortaleciendo así la Cohesión a Nivel Interno de los estados nacionales y a 

nivel interno de la Comunidad Política conformada por UNASUR, frente a los retos 

que propone el Sector Externo (Orden Mundial), tal y como se evidencia en los 

conceptos de la Geografía Política propuestos por los autores clásicos de la 

disciplina (ampliando aquí su propuesta ya no sólo a nivel de estados nacionales, 

sino al de una comunidad política regional). 

Así, a nivel estratégico, -más que solamente el tema de comercio interregional 

e internacional -, aquí se debe proponer una relación que construya un círculo 
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virtuoso  entre los temas de Seguridad Regional, y  su relación de doble vía con lo 

Económico; es decir siguiendo a Robert Cox (1997): referente a la capacidades 

materiales destructivas (capacidades militares) y constructivas (recursos materiales, 

industria, tecnología, etc.).  

En ese mismo sentido, el proyecto inscrito desde una perspectiva estratégica 

regional debe potenciarse, en tanta respuesta a una serie de Amenazas 

Internacionales, Intrarregionales e Intra-nacionales.  

Así, a nivel de Amenazas Internacionales se pueden señalar las siguientes: 

Existen Intereses del Hegemón Hemisférico, en los recursos estratégicos 

materiales y en posiciones geopolíticas concretas - sobre Sudamérica – y algunas 

otras ya materializadas como las bases norteamericanas en Colombia;   por lo que el 

Eje aquí propuesto se podría convertir en la segunda línea de defensa después del 

Caribe, frente a posibles amenazas de intervención militar directa dentro de la 

región. 

Existen Intereses extra continentales, como la presencia de las Guianas 

Francesas, que pueden ser contenidos desde una política de ocupación territorial 

adecuada de la zona del proyecto, lo cual incluye sistemas de seguridad y defensa. 

Frente a los intentos de control directo, por ejemplo sobre la Amazonía,  o las 

Islas Galápagos, por parte de potencias extranjeras u organismos articulados a 

regímenes internacionales - bajo discursos altruistas y neo coloniales a favor del 

medio ambiente y para solventar la supuesta incapacidad de los estados nacionales 

de la región -, el proyecto no solo potenciaría la capacidad de control efectivo de la 

zona de influencia del proyecto, sino también la de las otras áreas articuladas a la 

Región Pan Amazónica (materializando la propuesta de ocupar para no entregar). 

Debido a la presencia de actores y proyectos articulados o funcionales a los 

discursos y prácticas de potencias extra-regionales; La materialización del Eje 

permite una ampliación de la  capacidad de regulación y control efectivo en  territorio 

por parte de los estados y la comunidad política UNASUR. 
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Por otra parte, pero al mismo tiempo, existen Amenazas Intra-Regionales, 

que deben ser consideras, al momento de considerar la urgencia y pertinencia del 

proyecto, especialmente dos. Aquí se las presenta en tanto posibles escenarios: 

Escenario Colombia: Existe una competencia entre actores que se 

encuentran a favor del Proceso de Paz versus aquellos que apuestan a la 

profundización del ConflictoEn el primer caso, se debe tener en cuenta la posibilidad 

de que no todos los actores armados se desmovilicen, y más bien se articulen a 

prácticas de criminalidad nacional e internacional que afecten a la región (como en el 

caso de las Bandas Paramilitares Colombianas). En el segundo caso, este escenario 

representaría una mayor presencia de cooperación y presencia militar extra regional 

y mayores niveles de violencia y de pretextos para la injerencia humanitaria, que 

afectarían a la región.    

Escenario Venezuela:Aquí existe la posibilidad de una Desestabilización 

Regional; a partir del interés de Fuerzas Sociales Hegemónicas venezolanas e 

internacionales, existe el intento de retomar el control de los recursos energéticos de 

dicho país, pero que también promueve un cambio de correlación de fuerzas, para 

afectar a los proyectos políticos nacionales en curso (ya sea que se denominen Pos-

neoliberales, progresistas, Neo-Nacional Populares, Neo-Desarrollistas, Socialistas 

del Siglo XXI). Los intentos de desestabilización al gobierno de Venezuela además 

representa una amenaza real a la región en términos de Seguridad y Defensa 

(incluyendo al nivel económico como uno de los puntos relacionados estrechamente 

a estos), en tanto, además -en caso de resolverse vía golpe de Estado-, la 

correlación de fuerzas se resolvería a través de un Conflicto Armado Interno, y/o con 

la posibilidad real de intervención de potencias extranjeras (directa y/o indirecta, vía 

“contratistas”)61. 

Finalmente, en este nivel, también se deben señalar las actuales Amenazas 

Intra-Nacionales, las cuales, si bien no en todos los casos pueden representar 

amenazas directas para la seguridad de los Estados Nacionales y la región, si 

                                                           
61 Ver el caso de Libia, donde se realizaron intervención directa a nivel de poder aéreo, junto a 

operaciones encubiertas con mercenarios extranjeros; o el caso de Siria. 
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afectan al nivel económico; y por lo tanto, a uno de los elementos que fortalecen a la 

capacidad de los estados y de las comunidades políticas concretas. Desde esa 

premisa, este trabajo considera potenciales amenazas, los siguientes elementos 

Articulación de sectores locales y nacionales a actores internacionales con 

discursos ambientalistas o exotizantes 62  que intenten resquebrajar la soberania 

estatal de los estados. Articulación funcional al proyecto de seguridad para el Sur 

desde los intereses do Hegemonía Hemisférica, como lo descrito enBuzan.  

Escasa articulación de las poblaciones locales al proyecto, por lo que se 

podría maximizar el riesgo de concentración de la riqueza en polos de desarrollo 

nacionales. Por lo que la población marginada (legítima o ilegítimamente) podrían  

paralizar la marcha normal del Eje y/o atentar contra intereses particulares y 

públicos. 

Pérdida del Poder de regulación para protección de pueblos originales, 

tradiciones (Patrimonio Cultural Intangible), y/o del Medio Ambiente.Expropiación 

privada total de bienes de conocimiento (sabiduría como patrimonio intangible) en 

desmedro de las poblaciones de la región amazónica, y de los estados nacionales; 

conocimiento que siendo patentado, es monopolizado por trasnacionales y prohibido 

de la utilización por parte de los grupos humanos a los que pertenecía dicho 

conocimiento; y destrucción o explotación de bienes potenciales (capacidades 

materiales constructivas) aún no conocidos para la producción, por ejemplo de 

biotecnología. 

Falta de Capacidad de Regulación frente a actores y acciones extractivistas 

que operan sobre recursos estratégicos. 

                                                           
62 Visión que exotiza a los actores locales y a las comunidades, como portadores asépticos de 

conocimientos ancestrales, y que termina reproduciendo perspectivas racistas, en tanto infantiliza a 
dichos actores, donde éstos pierden su condición humana, y son considerados esencialmente como 
buenos salvajes y/ o como sujetos que ni siquiera son capaces de tener intereses y proyectos propios 
frente a las relaciones sociales – políticas a nivel regional –nacional, en donde también conviven. 
Como caso concreto ver caso del pueblo Waorani en Ecuador (TRUJILLO; CUESTA: 1999). 



 

Anais do 2°CONGEO- Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do 
Território 

Natal, Rio Grande do Norte - 5 a 8 de Outubro de 2016 

199 

Por lo tanto, y tomando en cuenta lo anterior, cabe recalcar la urgencia de la 

materialización del proyecto como iniciativa política estratégica, más aún, cuando si 

tomamos en cuenta el Escenario Ecuador, se puede observar históricamente el tema 

de Soberanía frente a las potencias mundiales; tema que ha sido un problema 

relevante para diferentes gobiernos, debido a las presiones y movilizaciones de las 

fuerzas Sociales Subalternas Ecuatorianas. Así por ejemplos, se puede tomar el 

caso de la salida de Base de Manta del Ecuador (que incluso fue una propuesta 

eficiente para el triunfo de Rafael Correa en 200763.Y es que, el tema de Soberanía 

Nacional frente a Hegemones Mundiales - como parte de la agenda de las fuerzas 

sociales nacionales – no se reproduciría ni en Colombia ni en Perú.  

Así, una vez, descritos los límites del Eje Manta-Manaos-Belem, y las 

potencialidades para solventar posibles amenazas a la región, es necesario plantear 

proyecciones que fortalezcan los intereses regionales. 

 

Potenciación del Proyecto  y de los Intereses de la Región América del  Sur 

Tal como se ha planteado el proyecto requiere de una concepción que articule 

de doble vía a la Economía y a las necesidades de Seguridad, para lo cual también 

existe la necesidad de articular un conjunto de políticas de cooperación intra-regional 

en los siguientes temas: 

- Económicos: A través de la reducción de asimetrías, materialización de 

complementariedades dinámicas, y encadenamientos productivos. Evitando 

así la reproducción de espacios centrales y periféricos a nivel local, nacional y 

regional. 

- Sociales: Implementación de Políticas de Seguridad  Integral y Humana 

(Incluido el tema de Riesgos y Desastres). Apertura de oportunidades frente a 

las poblaciones locales, protección de pueblos originales y comunidades. 

                                                           
63Ver también Punto 5, intitucionalización visión pro integracionismo del Plan Nacional del Buen 

vivir del 2008, SENPLADES del Ecuador. 
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- Intensificación de intercambio cultural y educativo (mayor conocimiento 

mutuo); orientado a la construcción de identidad regional, y a la cohesión 

interna. 

- Construcción de infraestructura orientada a la integración local, nacional y 

regional; de una agenda de seguridad regional orientada a la infraestructura 

comunicacional, que en muchos casos se empata a proyectos y recursos 

energéticos y estratégicos de los países miembros; y fortalecimiento de los 

espacios institucionales de Seguridad, Paz y Defensa de UNASUR. 

Pero sobre todo, es necesario tomar en cuenta que existe una relación de 

doble vía entre las políticas de cooperación; ya que la seguridad potencia aquellos 

temas, al mismo tiempo que cada tema aporta a la seguridad de los proyectos de 

estado convisi{on ancada a la soberanía (seguridad política, retomando y 

reconstruyendo  a Buzan). 

Así mismo, desde una visión estratégica orientada por la disciplina Geografía 

Política, se propone el redimensionar el proyecto Manta-Manaos dentro del Eje 

Amazonas, hacia uno orientado a fortalecer a proyección regional; a través de la 

ampliación del trayecto y su zona de influencia, estableciendo como referente:   

Al Oeste: Islas Galápagos64; Triángulo Manta - Guayaquil – Esmeraldas (cada 

uno con Puerto y Base Aérea); y Posibilidades de articulación de Puertos 

Colombianos y Peruanos); y a base Aéreas Andinas de Quito y Latacunga 

(Potencialidades de Poder Aéreo defensivo). 

En el Centro: Manaos y el Estado de Amazonas, e Integrando a Amazonia 

Peruana y Colombiana.  

                                                           
64  Espacio considerado históricamente como estratégico desde el punto de vista de los 

pensadores geopolíticos de EEUU (ver Spykman: 1944), y que en la práctico fue utilizado como base 
para la defensa del Pacifico Sur desde los intereses norteamericanos en la II Guerra Mundial. A pesar 
de que las Islas – Patrimonio Natural de la Humanidad - son ecológicamente frágiles, es pertinente 
seguir reconfirmando el pleno control sobre las mismas por parte del Ecuador, y como territorio de la 
Comunidad política de UNASUR; a más de plantear como interrogante, si existirá la posibilidad de 
que esta posición estratégica sea aprovechada por la región en términos defensivos, y establecer los 
riesgos y límites de dicha posibilidad. 
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- Al Este: Triangulo Belém – Fortaleza – Recife.  

Frente a  lo cual además se debería: 

 

Considerar al Punto Occidental como estratégico; debido a su doble 

dimensión: a) como proyección geoestratégico defensa y, b)  por estar amenazado 

igualmente con intervención) 

Articular a los otros ejes del IIRSA ya descritos (Escudo Guayanés, Andino, y 

Perú-Brasil-Bolivia); pero aquí, desde una perspectiva que sea reconstruido desde la 

visión del nuevo integracionismo, y de proyección  defensiva). 

Aspectos que generarían potencialidades de América del Sur, porque: 

La región alcanzaría la Capacidad de Condición Anfibia Bioceánica, en su 

estratégica zona norte (que también podría movilizar recursos rápidamente de su 

zona noroccidental hacia la sur-oriental y viceversa). Fortalecida además por 

potencialidades de poder aéreo de corte defensivo. 

Se generaría una nueva posibilidad de articulación directa a demás 

continentes; así como especialmente, la de transición Asia –Sud América- África 

(ampliación de intercambio económico, pero también a nivel de política 

internacional); y,  

Posibilidad de Articulación a potencias económicas y políticas extra-

continentales que comparten los mismos intereses sobre el tema de Soberanía 

Nacional; como por ejemplo China,  y a través de ésta,  hasta la misma Rusia. 

Todo lo cual, consolidaría una Proyección Mundial de la Región, una vez que, 

como se observa al estudiar los autores clásicos de Geografía Política y Geopolítica: 

Históricamente, todo proyecto de las potencias ha iniciado desde una visión 

estratégica frente el orden internacional; visión a la cual Sudamérica, desde una 
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visión defensiva, y como Comunidad Política institucionalizada en UNASUR, tiene 

derecho y urgencia. 
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ANEXOS 

Cuadro No. 1. Resumen de la Cartera de Proyectos IIRSA por Eje de 

Integración (al 2010) 

*Si se considera región Pan-Amazónica Norte 

EID N° 

Proyectos 

Inversió

n Estimada  

(millone

s de US$)  

Del 

Amazonas 

58 5.400,7 

Andino     64 7.478,0 

Del 

Escudo 

Guayanés 

25 1.694,9 

Perú ‐ 

Brasil ‐ 

Bolivia   

23 21.402,3 

TOTAL   524 96.111,6 

Fuente: IIRSA (2010) 

Elaboración: Propia 

Figura 1 
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Fuente Ejes: CAF‐IIRSA 

Fuente Eje Amazonico: IIRSA 2011 

Figura 2 

 

Fuente Trayecto del corredor multimodal Manta‐Manaos, en 

Ecuador:Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, 

Subsecretaría de Planificación 

Fuente interconexión Eje Amazonas: IIRSA 2011 
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OS DESAFIOS DA ESCOLA SUL-AMERICANA DE DEFESA (ESUDE) NA 

INTEGRAÇÃO DE DEFESA REGIONAL 

 

 

Rodrigo Pereira Pinto 

 

RESUMO 

A Escola Sul-Americana de Defesa (ESUDE) foi criada em abril de 2015 com o 

intuito de estabelecer a integração regional no âmbito da segurança e da defesa. 

Sua criação potencializa o intercâmbio entre as nações e implementa medidas e 

pesquisas na área de defesa. Utilizando uma análise qualitativa e exploratória 

baseada em pesquisa bibliográfica, serão analisados os desafios existentes na 

atualidade para que a ESUDE atinja seus objetivos. Para tanto, serão apresentados 

os óbices e analisadas as conjunturas nacionais que constituem desafios à 

integração Sul-Americana no campo da defesa. 

Palavras-chave: Escola Sul-americana de Defesa (ESUDE); desafios; integração 

regional. 

 

RESUMEN 

La Escuela Sudamericana de Defensa (ESUDE) fue creada en abril de 2015, con el 

objetivo de concretar la integración regional en el campo de la seguridad y la 

defensa. Su creación mejora la interacción y las medidas de confianza mutua entre 

las naciones y con ello los estudios en el área de defensa. Usando un análisis 

cualitativo y exploratorio con base en la literatura, se analizará los desafíos y 

objetivos que enfrenta la ESUDE. Por lo tanto, serán presentados los obstáculos que 

debieron afrontar y se analizaran las situaciones de cada estado que plantean 

desafíos y retos para la integración de América del Sur en el ámbito de la defensa. 
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Palavras-clave: Escuela Sudamericana de Defensa (ESUDE); desafíos; integración 

regional. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Escola Sul-americana de Defesa (ESUDE) foi criada em 17 de abril de 2015 

em Quito, no Equador, com o objetivo da “elaboração de políticas de defesa e, 

também, a capacitação de civis e militares nos assuntos de defesa e segurança 

regionais” (PEREIRA, 2015).  

 O Brasil é o maior país sul-americano. O seu tamanho e importância 

geoestratégica aliados ao peso que sua economia tem no ambiente Sul-americano 

não podem ser menosprezados no estudo da projeção do seu poder militar na 

América do Sul. A criação do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) e da União das 

Nações Sul-americanas (UNASUL) levaram o relacionamento e a integração no 

subcontinente Sul-americano a um nível jamais experimentado antes. Neste cenário 

de integração e cooperação Sul-americana está incluído o estudo do poder militar.  

 Na conjuntura dos Estados Sul-americanos, desde a criação do MERCOSUL, 

várias dicotomias são empecilhos para a integração regional. Para o Embaixador 

Luiz Felipe de Seixas Corrêa,  

[...] subsiste um problema de outra natureza: o das 

assimetrias entre os membros. No momento em que o 

processo deixou de ser bilateral envolvendo Brasil e Argentina, 

e passou a incluir o Uruguai e o Paraguai, essas assimetrias 

foram se tornando, pouco a pouco, verdadeiras fraturas 

expostas no sistema, retardando sua evolução. (CORRÊA, 

2012) 
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 Além das assimetrias a que se refere o Embaixador Luiz Felipe de Seixas 

Corrêa, outras são encontradas no relacionamento e cooperação das forças de 

Defesa na América do Sul. Podem ser observadas disparidades econômicas entre 

os países do subcontinente, bem como divergências territoriais latentes versando 

sobre as fronteiras, assimetria cultural entre o Brasil e a maioria dos países da 

região, além da eclosão de movimentos bolivarianistas e governos populistas em 

parte da América do Sul.  

 

2 A ESCOLA SUL-AMERICANA DE DEFESA 

 

A Escola Sul-americana de Defesa foi criada em 17 de abril de 2015 como um 

desdobramento do Conselho de Defesa Sul-americano (CDS) e do Centro de 

Estudos Estratégicos (CEE). 

A criação foi fruto da IV Reunião de Ministros da Defesa, ocorrida em 

Cartagena, Colômbia, em agosto de 2014, onde foi discutida a possibilidade de 

compartilhar concepções de defesa e facilitar o acesso à Base Industrial de Defesa 

(BID) dos países membros. 

 A Escola Sul Americana de Defesa, com sua 

inauguração ocorrida em Quito, no Equador, irá agregar 

conhecimento e qualidade às pesquisas elaboradas pelo 

Centro de Estudos Estratégicos (criado em 2011 pelo CDS), 

pois seu principal objetivo é a formação de equipes 

especializadas em Defesa e Segurança Regional, tanto de civis 

quanto militares, com ligação às forças armadas dos países 

sul-americanos. (VIEIRA, H. et al., 2015). 

 Com destinação distinta da proposta pelo Centro de Estudos Estratégicos, a 

ESUDE busca não só pensar estrategicamente a defesa regional, mas 
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principalmente a formação de quadros militares e civis nos estudos de defesa e 

segurança regional. (NAFALSKI, 2010, p. 96-97). 

Como resultado da criação da ESUDE e à partir do início das operações da 

Escola, os militares passarão a receber uma formação mais voltada para estratégias 

de Defesa Regional e para a América do Sul. (CARMO, 2015) 

 Na ESUDE o Brasil deverá compartilhar os conhecimentos adquiridos ao logo 

dos anos e produzir conhecimento conjunto no campo da Defesa sem, contudo, 

comprometer a projeção do poder militar no ambiente Sul-americano.   

 A importância da criação da ESUDE no atual contexto Sul-americano se 

enquadra segundo Fonseca (2014) no 

[...] papel atribuído a uma instituição de ensino, como 

promotora de uma visão conjunta acerca da defesa e 

segurança regional, em uma perspectiva de pluralidade e 

diversidade e que pretende contribuir para a consolidação da 

integração regional do bloco sul-americano. 

  A criação da ESUDE não se dá, como poderia parecer, para afirmar 

um poder hegemônico ou debater exclusivamente ações e táticas militares ou de 

defesa. Seu conceito filosófico é muito mais amplo e profundo, adentrando e 

permeando as diversas formas de expressão do poder nacional dos Estados 

membros. Assim, deverá ser promovida uma integração que vá além do campo 

militar, abordando o setor social, político, ambiental, econômico e de infraestrutura 

regional (VIEIRA, H. et al., 2015). 

 Sendo assim, os cursos ministrados na Escola, as pesquisas realizadas e as 

consequentes doutrinas emanadas da ESUDE deverão funcionar no balizamento de 

uma concepção Sul-americana de defesa, onde são considerados os aspectos 

regionais, as características psicossociais e as realidades econômicas existentes no 

subcontinente. 
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O caráter científico e acadêmico da Escola juntamente com a influência do 

Brasil na ESUDE podem ser comprovados com a nomeação do professor Antônio 

Jorge Ramalho da Rocha para diretor geral da Escola. O professor Antônio trabalha 

na cátedra de Relações Internacionais da Universidade de Brasília desde 1993 e 

agora emprega na ESUDE sua experiência para dar conta dos desafios que esta 

instituição regional deverá enfrentar para congregar os esforços do ensino integrado 

da defesa na América do Sul. 

 

3 DESAFIOS DA CRIAÇÃO DA ESUDE 

  

 Nesse estudo foram levantadas as seguintes desafios da ESUDE para a 

integração regional: 1) divergências territoriais, históricas ou latentes; 2) 

disparidade econômica entre os países da América do Sul que compões a ESUDE; 

3) assimetria cultural, sobretudo ligada ao período colonial e à língua; e, 4) 

populismo e bolivarianismo, pela presença no subcontinente de governos com 

características que dificultam a integração.  

 

3.1 DIVERGÊNCIAS TERRITORIAIS  

 

A América do Sul é reconhecida pela tradicional estabilidade e a paz existente 

entre os países. Entretanto, o subcontinente não está imune às consequências das 

lutas territoriais ocorridas no passado. Ao analisar as disputas de poder e as 

divergências sobre áreas fronteiriças é forçoso verificar que os conflitos tendem a 

permanecer em uma latência que pode se tornar eruptiva a qualquer tempo. 

Caso emblemático das contradições na pauta da defesa integrada é o que 

ocorre atualmente com a República do Peru, que tem suas fronteiras delineadas 
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como resultado de guerras ocorridas nos últimos 150 anos. Desta forma, ainda hoje 

apresenta reclamações em cortes internacionais sobre a prevalência de seus 

direitos sobre as áreas fronteiriças que são foco de litígio. 

Outra divergência na América do Sul pode ser observada na região do Rio 

Essequibo, onde se localiza uma contenda histórica na demarcação da fronteira 

entre a Venezuela e a Guiana. Essa é mais uma fonte de atrito que encontra-se em 

delicado equilíbrio, mantendo ativa a preocupação regional com a segurança 

daquela fronteira. 

Assim, sejam divergências recentes ou históricas, o subcontinente sul-

americano possui divergências territoriais que constituem desafios ou entraves à 

projeção do poder militar brasileiro na América do Sul, no ambiente de estudos de 

defesa da Escola Sul-americana de Defesa. 

 

3.2 DISPARIDADE ECONÔMICA  

 

 A América do Sul é um subcontinente de disparidades econômicas. Existem 

países com elevado grau de industrialização e economia com impacto global; 

existem também países com economias fracas e pouca interferência no mercado 

global. “Se atentarmos para a Guiana e o Suriname, vemos que representam 0,2% 

do nosso PIB, ou seja, trata-se de outra ordem de grandeza (PATRIOTA, 2012). 

Ainda sobre as disparidades econômicas que constituem óbices à projeção do 

poder militar brasileiro na ESUDE, atesta o embaixador Eduardo Sigal: 

Los países que componen el MERCOSUR y la UNASUR se 

caracterizan por no ser semejantes, es decir, tienen diferentes 

características demográficas, sociales y económicas; incluso 

diferentes niveles de desarrollo económico y social. Esto sumado 

a las diferencias culturales y tradiciones políticas de cada uno de sus 
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miembros, conforman una serie de dificultades a atender.(SIGAL, 

2012) 

Ainda:  

 [...] Bolívia e Uruguai têm economias equivalentes a 2,5% do PIB 

brasileiro: trata-se, mais uma vez, de ordens de grandeza muito 

díspares, que exigem do Brasil um sentido de responsabilidade e 

de sensibilidade [...] (PATRIOTA, 2012 – grifo nosso) 

O que o Brasil considera como auxílio ou cooperação, nem sempre é visto da 

mesma forma pelos países menores da América do Sul. Países como Bolívia 

Paraguai e Uruguai têm economias pequenas quando comparadas às de Brasil, 

Argentina e Chile, como afirma Paulo R. Schilling:  

“La región presenta la siguiente situación: dos países grandes, Brasil 

y Argentina, con no disimuladas tendencias expansionistas, y 

tres países chicos (geográfica, demográfica o económicamente 

chicos): Uruguay, Bolivia y Paraguay.” (SCHILLING, 1978 – grifo 

nosso) 

Os países da América do Sul que enfrentam problemas de ordem econômica 

despendem cada vez maiores esforços conjuntos e regionais para que esses 

problemas e as assimetrias sejam resolvidos. Como diz Macedo,  

Salta aos olhos que há necessidade de se fazer uma integração com 

pragmatismo. São várias as ideologias, são discrepantes as posições 

em relação ao desenvolvimento econômico, são diversos os índices 

de desigualdade social e são variadas as soluções para tais e tais 

problemas. (MACEDO, 2012) 

 

3.3 ASSIMETRIA CULTURAL  
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 A América do Sul não é um ambiente geográfico homogêneo culturalmente. 

Essa assimetria cultural provém de diferenças históricas que remontam há muitos 

séculos. Desde a colonização ocorrida no início do século XVI, entretanto, ficou mais 

fácil perceber as diferenças entre as áreas da América do Sul. 

 A influência dos povos nativos não pode ser desprezada na formação 

sociocultural dos 13 países sul-americanos. A colonização europeia trouxe fatores 

que contribuíram decisivamente na constituição geográfica e cultural das nações do 

subcontinente. Seja pela mão de obra utilizada (negros ou nativos), seja pela 

miscigenação ou pelo idioma, as características culturais dos países sul-americanos 

são determinantes na forma como se apresentam e se relacionam na atualidade. 

É enorme a variedade, a diversidade cultural, institucional e social 

entre nossos vizinhos. As pessoas são acolhedoras, as culinárias 

são riquíssimas, as paisagens e a música são atrativas. Nem tudo, 

porém, foi até hoje captado pelos brasileiros. (PATRIOTA, 2012) 

Dozer afirmou que no ambiente Sul-americano a origem dos países “é 

altamente diversificada quanto a [...] raças, costumes sociais e práticas políticas.” 

(DOZER, 1966). Desta feita, essa diversificação irá constituir uma dificuldade e um 

desafio para a integração de defesa em ambiente acadêmico. 

Na América do Sul encontram-se predominantemente duas origens europeias 

colonizadoras: Portugal e Espanha. Esses dois países trouxeram para a América 

características sociológicas semelhantes que identificaram a personalidade social 

dos povos sul-americanos. Entretanto, “o modo de a gente do Peru ou do Equador 

ser hispânica é diferente do modo de ser hispânico do argentino ou do brasileiro” 

(FREYRE, 1975, p. xxxi) 

Nesse sentido, a influência do colonizador e a miscigenação com os povos 

nativos fez com que cada nação da América do Sul compusesse uma cultura própria 

diferente daquela apresentada por seus vizinhos. 
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 O tradicional cultivo da coca pelos bolivianos é um exemplo de traço cultural 

que influencia diretamente na discussão de defesa regional, pois o excedente da 

produção muitas vezes é convertido para a produção de cocaína, impactando no 

tráfico internacional de drogas. 

O processo histórico acabou por distinguir os destinos da América Portuguesa 

e Espanhola. A preocupação portuguesa e sua obsessão por cuidar de suas 

fronteiras desde a Europa, “temeroso de ser engolido pela Espanha” (RIBEIRO, 

1995, p.149), fez com que se preocupassem mais do que os espanhóis em 

demarcar e cuidar de suas posses na América. 

Comparando o bloco unitário resultante da América portuguesa com 

o mosaico de quadros nacionais diversos a que deu lugar a América 

hispânica, pode se avaliar a extraordinária importância desse feito. 

(RIBEIRO, 1995, p.22) 

Assim, 

os dois processos de independência possuem o denominador 

comum da invasão da Península Ibérica por Napoleão Bonaparte, 

mas as características diferentes dessas sociedades e seus 

contextos externos repercutiram sobre a formação dos Estados 

nacionais no Cone Sul.” (DORATIOTO, 2012) 

A divergência de concepções culturais derivada de componentes históricos 

adverte sobre a incongruência de sentimentos, o que implicaria em animosidades 

passadas e atuais. 

Nos Andes, os conflitos que deram origem ao esfacelamento da 

utopia bolivariana foram endógenos: hispânicos contra hispânicos; 

caudilho contra caudilho. Na região do Prata, o único espaço sul-

americano onde as frentes colonizadoras se encontraram, os 

conflitos foram de outra natureza, carregados de antagonismos 

herdados da Península Ibérica. Castelhanos, de um lado, Luso-
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Brasileiros de outro disputando a demarcação dos limites artificiais e 

irrealizáveis das Tordesilhas. (CORRÊA, 2012 p.210) 

A separação entre colonização portuguesa e espanhola leva ao afastamento 

sociológico do brasileiro perante os “outros hispanos”, o que não deveria ocorrer. 

Isso por que “ser português é ser hispânico, sem ser, é claro, espanhol ou 

castelhano [...]” (FREYRE, 1975, p. xxxii).  

Uma parte importante da identidade cultural de um povo é a língua falada. 

Nesse mister, há uma predominância da língua espanhola na América do Sul, sendo 

o português falado apenas no Brasil.  

Assim, as características culturais, incluindo a diferença do idioma falado, 

dificulta a integração e caracteriza um desafio para os trabalhos desenvolvidos na 

ESUDE. Gonçalves salienta que “há um grande déficit de integração, que não 

decorre propriamente da falta de vontade política, e mais da herança histórica, 

cultural, nacionalista, soberanista”. (GONÇALVES, 2012) 

Pesquisa recente realizada em países da América Latina demonstra a 

acentuada divergência a que Gilberto Freyre se referia, apontando que o brasileiro é 

o único pesquisado que não se percebe essencialmente latino ou sul-americano. 

Segundo a pesquisa o povo brasileiro percebe-se como um ente social diferente dos 

demais existentes na América Latina.  

Uma das questões levantadas na pesquisa versava sobre os gentílicos com os 

quais os entrevistados se identificavam. Para os entrevistados no Brasil, o gentílico 

“brasileiro” foi o de maior aceitação, com 79% das respostas. Para 13% dos 

entrevistados no país, “cidadão do mundo” é o gentílico com que se identificam, 

sendo seguido por “latino-americano” (com apenas 4% das respostas) e “sul-

americano”, que foi a resposta de apenas 1% dos entrevistados (GUIMARÃES, 

2015). 

 Para que exista uma integração de defesa regional, os brasileiros deverão 

aceitar a origem ibérica comum e superar as barreiras causadas pelo idioma. Ribeiro 
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(1995) vai além, e diz que “Nosso país tem tanta seiva de singularidade que torna 

extremadamente difícil aceitar e desfrutar do convívio com outros povos”. Já dizia 

Sérgio Buarque de Holanda (1995, p.184) que de nada adiantaria prezar e propagar 

na América do Sul princípios democráticos e liberais enquanto existem lutas por 

personalismo ou de um contra o outro. 

O embaixador José Botafogo Gonçalves (2012) critica brasileiros juntamente 

com os “demais sul-americanos” pela postura “soberanista” e “excessivamente 

nacionalista”. Segundo ele, deveria haver entre os povos da América do Sul um 

consenso em torno da visão de desenvolvimento regional que seria benéfica a 

todos; mas não há, e isso dificulta ainda mais a integração regional.  

 Por fim, no que tange as diferenças existentes entre os povos da América do 

Sul e que se tornam óbices para a projeção do poder militar brasileiro na ESUDE, 

está na aliança estratégica e na integração (observadas as idiossincrasias) a 

resposta para superar a assimetria cultural da América do Sul. 

Quando se tem presente tamanha “dissemelhança” (sic) de 

formação, estas personalidades nacionais coletivas tão divergentes, 

assim como as contraposições históricas formidáveis que 

permaneceram ao longo da vida independente dos nossos países ( a 

ponto de nossas respectivas hipóteses de conflito estarem, até 

poucas décadas, centradas num contra o outro), torna-se mais fácil 

valorizar a significação história da aliança estratégica a qual 

conseguimos construir a partir do projeto de integração.” (MACEDO, 

2012) 

 

3.4 POPULISMO E BOLIVARIANISMO  

 

 O bolivarianismo é um movimento político-ideológico que remonta, em sua 

origem, aos preceitos da “visão pan-americana concebida por Simón Bolívar (1783-
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1830)” (SILVA, 2011). Simón Bolívar foi o artífice da independência de vários países 

sul-americanos, sendo reconhecido como herói nacional na Venezuela, Colômbia, 

Peru, Bolívia e Equador. 

 A existência do movimento bolivarianista em pleno século XXI se justifica 

como um rearranjo do socialismo e como faceta do populismo característico na 

América Latina.  “O bolivarianismo pode ser definido pelos pontos essenciais do 

programa e da atuação histórica de Bolívar, que ainda têm grande validade 

contemporânea. (SEABRA, 2010)”. Isso por que Bolívar defendeu, em diversas 

ocasiões, a necessidade de união dos países americanos frente à possibilidade de 

uma ação espanhola para a reconquista das colônias independentes. (SILVA, 2011).  

 Os países que mais apresentaram características bolivarianistas foram a 

Venezuela, a Bolívia e o Equador, sendo a Venezuela o maior expoente do 

pensamento bolivarianista moderno. Para COIMBRA (2009) o objetivo do falecido 

presidente venezuelano Hugo Chávez era “nada menos do que realizar o sonho 

bolivariano de unir os povos da América Latina”. 

Além da eclosão do bolivarianismo, a América do Sul observa o retorno de 

governos populistas tão comuns em meados do século XX. São exemplos de países 

que recentemente apresentaram características populistas a Argentina, o Uruguai e 

o Paraguai. A questão é que governos populistas, assim como os bolivarianistas, 

dificultam ou até impedem a integração regional nos termos necessários à Escola 

Sul-americana de Defesa.  

Como afirma Kristian Amazonas (2007): 

O neopopulismo [...] adia o sonho de integração sul-americana, 

devido ao quadro de tensão interna que cria nos países constituintes 

do subcontinente, bem como pelos atritos que gera pelos discursos 

nacionalistas que afetam a relação externa entre vizinhos. 

(AMAZONAS, 2007) 
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O discurso populista acaba sendo corrosivo no quadro de integração de 

estudos de defesa propostos na ESUDE, pois apresenta um discurso carregado de 

ideias paranoicas, atribuindo à disputa e ao conflito uma dimensão moral, pregando 

um “desfecho conspirativo oposicionista” (SEABRA, 2010). 

 A integração Sul-americana fica comprometida em função desses 

movimentos políticos e ideológicos que visam a união apenas em uma unidade de 

pensamento em congruência de identidades. 

 Ainda que não encontre eco na América do Sul, os movimentos populista e 

bolivarianista acabam sendo fonte de atrito e de tensão no subcontinente. Assim, 

Heloísa Vieira (VIEIRA et al, 2015) destaca que a tentativa de segregação regional e 

separatismo ocorrido na Bolívia em 2009, e a instabilidade da Venezuela desde 

2014 são entraves à integração da defesa regional.  

Por fim, tanto os governos populistas quanto os governos bolivarianistas são 

um obstáculo ao desenvolvimento de uma política de defesa comum regional no 

ambiente da ESUDE e obstáculos à projeção do poder militar brasileiro na América 

do Sul. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A criação da Escola Sul-americana de Defesa é um marco na integração 

regional na América do Sul e simboliza uma evolução no nível de relação entre os 

países desse subcontinente. 

A cooperação nos estudos de defesa e a integração de conhecimentos no 

âmbito da ESUDE irão desenvolver capacidades em profissionais civis e militares na 

área de defesa. Os cursos desenvolvidos na Escola ou aqueles coordenados por ela 
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serão responsáveis por levar a defesa na América do Sul a um nível jamais 

experimentado. 

Existe, entretanto, uma série de fatores que dificultam a integração dos estudos 

na Escola Sul-americana de Defesa. Dentre estes fatores, existem condicionantes 

históricos, geográficos, culturais, econômicos e políticos que não podem ser 

desprezados. 

As tensões acerca de disputas territoriais fronteiriças na América do Sul podem 

ser consideradas um fator dissociador da integração de estudos de defesa regional, 

bem como a disparidade econômica e os interesses divergentes entre as economias 

Sul-americanas.. 

A existência de governos populistas e a corrente bolivarianista também são 

óbices ao desenvolvimento de estudos e doutrinas eficazes sobre defesa na 

América do Sul, sendo um fator importante a ser considerado para a projeção do 

poder militar brasileiro na Escola Sul-americana de Defesa.  

Culturas diferentes, às vezes divergentes, compõe o que pode ser o maior 

obstáculo para o Brasil projetar seu poder militar na ESUDE. À partir da dificuldade 

de comunicação em um idioma diferente daquele que é falado em praticamente toda 

a América do Sul, o Brasil deverá vencer as barreiras culturais herdadas da 

colonização para fazer prevalecer seu poder militar na Escola Sul-americana de 

Defesa e no subcontinente. 

Sendo assim, são muitos os obstáculos existentes na atualidade para que o 

Brasil possa projetar seu poder militar na América do Sul à partir da criação da 

ESUDE. Diminuir as discrepâncias culturais entre os países da região, contornar o 

bolivarianismo, mediar disputas fronteiriças e conduzir acordos econômicos 

equilibrados são as formas mais indicadas nesse momento para que o país possa 

projetar seu poder militar na América do Sul. 

A integração dos estudos de defesa regionais necessita de uma agenda 

positiva brasileira, que assuma uma liderança sem contornos imperialistas e 
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impulsione todo o subcontinente no rumo da integração dessa comunidade de 

segurança que vem se consolidando na América do Sul. 
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