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RESUMO 
 
 
 
As Organizações Militares de Engenharia de Construção tiveram um papel muito 
importante no processo de integração da Região Amazônica. A necessidade de integração 
da Região Amazônica com o Centro-oeste do país remonta meados do século XIX, 
período no qual comerciantes já apresentavam a necessidade de uma ligação entre as 
regiões para o desenvolvimento da mineração do ouro e a exploração da borracha. Com 
a criação do Programa de Integração Nacional (PIN) de iniciativa do então presidente 
General Emílio Garrastazu Médici, teve início a criação de diversos projetos para colocar 
em prática a integração dessa importante região no prospecto do cenário nacional. Dentro 
desse contexto, foram iniciados os trabalhos de construção de um importante eixo de 
ligação entre a região Norte e Sul do país, o qual seria denominado BR-163, Rodovia 
Santarém/PA – Cuiabá/MT. Os trabalhos de construção se iniciaram em meados de 1970, 
com o 8º Batalhão de Engenharia de Construção e o 9º Batalhão de Engenharia de 
Construção como responsáveis pela execução da obra. Após mais de 40 anos desde sua 
inauguração, é evidente que a atuação dessas duas Organizações Militares de 
Engenharia contribuiu significativamente para o desenvolvimento socioeconômico e a 
integração do regional. O referido trabalho busca apresentar a atuação do 8º Batalhão de 
Engenharia de Construção na estruturação rodoviária da BR-163, destacando a 
importância de sua participação para a integração da região amazônica brasileira. 

 
 

Palavras chaves: BR-163, Rodovia Santarém-Cuiabá, Integração da Região Amazônica, 
Plano de Integração Regional. 
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ABSTRACT 
 
 
 

The Military Engineering Construction Organizations played a very important role in the 
integration process of the Amazon Region. The need for integration of the Amazon Region 
with the country's Midwest dates back to the middle of the 19th century, a period in which 
traders already presented the need for a connection between the regions for the 
development of gold mining and rubber exploitation. With the creation of the National 
Integration Program (PIN), an initiative of the then president General Emílio Garrastazu 
Médici, several projects were created to put into practice the integration of this important 
region in the national scenario prospect. Within this context, work began on the 
construction of an important link between the North and South of the country, called BR-
163, the Santarém/PA - Cuiabá/MT highway. The construction work began in mid 1970, 
with the 8th Construction Engineering Battalion and the 9th Construction Engineering 
Battalion responsible for carrying out the work. After more than 40 years since its 
inauguration, it is evident that the work of these two Military Engineering Organizations 
contributed significantly to the socio-economic development and regional integration. This 
work seeks to present the performance of the 8th Battalion of Construction Engineering in 
the road structuring of BR-163, highlighting the importance of its participation for the 
integration of the Brazilian Amazon region.   
 

Key words: BR-163, Santarém/PA - Cuiabá/MT highway, Integration of the Amazon 
Region, National Integration Program. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem por finalidade abordar a importância da engenharia militar 

na integração da região amazônica, destacando a atuação do 8º Batalhão de Engenharia 

de Construção na estruturação Rodoviária da BR-163, trecho compreendido entre as 

cidades de Cuiabá/MT e Santarém/PA. 

Com aproximadamente 1.800 km de extensão, a Rodovia BR-163, trecho 

Cuiabá/MT – Santarém/PA, representa, atualmente, um dos principais corredores 

logísticos de escoamento da produção de soja da região Centro-Oeste do país, que tem 

como pontos de saída para o mercado nacional e para exportação os portos de Miritituba 

(distrito de Itaituba/PA) e Santarém/PA. 

Conforme a Diretoria de Obras de Cooperação (BRASIL, 2014), a necessidade de 

integração da região amazônica com o centro-oeste do país remonta meados do século 

XIX, período no qual comerciantes já apresentavam a necessidade de uma ligação entre 

as regiões para o desenvolvimento da mineração do ouro e a exploração da borracha. 

Somente em 16 de junho de 1970, o então presidente da República, General Emílio 

Garrastazú Médici, sancionou o Decreto-Lei nº 1.106, criando o Programa de Integração 

Nacional (PIN), que visava como etapa inicial à construção das rodovias Transamazônica 

e Cuiabá-Santarém (BRASIL, 2014). 

Dentro do contexto de Integração Nacional do Presidente General Médici, no dia 

28 de julho, o decreto nº 66.967 transformou os batalhões rodoviários do Sul, 2º B Rv de 

Lages/SC e 3º B Rv de Carazinho/RS, em 8° BEC e 9º BEC, respectivamente, 

incumbindo-lhes a missão de construir a ligação entre Cuiabá/MT e Santarém/PA 

(BRASIL, 2014). 

Com o objetivo de concluir o antigo sonho de construção da rodovia Santarém-

Cuiabá, o Exército Brasileiro, por meio da Diretoria de Obras de Cooperação, designou o 

8º Batalhão de Engenharia de Construção, localizado em Santarém/PA, para concluir a 

construção da rodovia no ano de 2018 e 2019, realizando o asfaltamento de 65 

quilômetros entre as cidades de Morais Almeida e Novo Progresso, ambas no estado do 

Pará (LINHARES, 2020). 

Após mais de 40 anos de trabalhos desenvolvidos em prol da construção rodoviária 

da BR-163, pode-se evidenciar a importância da participação do 8º BEC no contexto do 

desenvolvimento regional, como consequente influência da integração entre as regiões 

Norte e Centro-Oeste do país por meio do corredor logístico Santarém/PA – Cuiabá/MT.



9 
 

1.1 PROBLEMA 

  

1.1.1 Antecedentes do Problema  

 

Além de ser um importante eixo de ligação entre a região Norte e Sul do país, a 

rodovia BR-163 representa, atualmente, o principal corredor logístico para o escoamento 

da produção de grãos da região Centro-oeste. Em paralelo ao avanço da construção do 

eixo rodoviário Santarém-Cuiabá, houve um significativo crescimento econômico da 

região, fruto do avanço da fronteira agrícola no cenário regional. 

Nesse sentido, o aumento na produção de grãos na Região Centro-Oeste, 

principalmente no Estado de Mato Grosso, vem proporcionando algum incremento no 

setor de transportes da região na última década, mas ainda é insuficiente para atender a 

atual demanda. Diante deste cenário, a soja tem despontado como principal fator de 

dinamização do espaço ao longo das rodovias de Mato Grosso, que servem de vias de 

escoamento da produção, destinada principalmente ao mercado externo (EDUARDO 

MARGARIT, 2013). 

 

1.1.2 Formulação do Problema  

 

Diante dessa conjuntura, formulou-se o seguinte problema de pesquisa: levando 

em consideração as consequências socioeconômicas e a importância dessa 

construção rodoviária no cenário regional, qual a relevância da participação do 8º 

Batalhão de Engenharia de Construção na estruturação rodoviária da BR-163? 

  

1.2  OBJETIVOS 

 

 Esta pesquisa apresenta como objetivo geral e específicos os seguintes tópicos 

abaixo: 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

Elencar a participação do 8° Batalhão de Engenharia de Construção na integração 

da região amazônica, destacando a atuação dessa OM na construção do eixo 

Santarém/PA – Cuiabá/MT da Br 163, abordando suas consequências socioeconômicas 

e evidenciando a importância dessa construção rodoviária no cenário regional. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Com o objetivo de orientar o estudo de caso deste trabalho, foram designados os 

seguintes objetivos específicos: 

a) Descrever o processo de integração da Região Amazônica Brasileira, com 

ênfase nos séculos XIX e XX; 

b) Descrever a participação da Engenharia Militar Brasileira no processo de 

integração da Região Amazônica; 

c) Descrever a participação do 8º Batalhão de Engenharia de Construção na 

estruturação rodoviária da BR-163, eixo Santarém-Cuiabá; e 

d) Identificar as consequências socioeconômicas da construção rodoviária da BR-

163, eixo Santarém-Cuiabá, evidenciando sua importância para o atual cenário econômico 

regional. 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

 

As Organizações Militares de Engenharia de Construção do Exército Brasileiro 

tiveram um papel importante na integração da Região Amazônica. Dentro desse 

contexto, o 8º BEC teve significativa participação na construção rodoviária da BR-163, 

contribuindo substancialmente para a integração e o desenvolvimento regional. 

 

1.4 METODOLOGIA 

 

1.4.1 Objeto formal de estudo 

 

Com a finalidade de delimitar o objeto formal de estudo desta pesquisa, é 

necessário delimitar as variáveis em estudo neste projeto. 

Segundo Neves e Domingues (2007, p. 51), variável independente é aquela que, 

manipulada, causa ou contribui para a ocorrência de algum efeito na variável 

dependente. Já a variável dependente é aquela que se modifica (total ou parcialmente) 

em função da variável independente. 

Com base no conceito apresentado e da análise do tema em estudo neste projeto, 

“A atuação do 8º Batalhão de Engenharia de Construção na estruturação da BR-163, 

eixo Santarém-Cuiabá” é considerada a variável independente. Com base nessa 

afirmação e da análise das variáveis envolvidas neste estudo, podemos citar que as 

variáveis dependentes serão as consequências socioeconômicas da construção da BR-

163 no cenário regional, bem como sua contribuição no processo de integração da 
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Região Amazônica. 

O universo do estudo de caso deste projeto será a atuação do 8º Batalhão de 

Engenharia de Construção no processo de estruturação da rodovia BR-163, trecho 

compreendido entre Santarém/PA e Cuiabá/MT.  

A pesquisa se encontra delimitada no tempo por meio do estudo que será 

realizado a partir da data de inauguração da Rodovia BR-163, por meio do Decreto nº Nº 

66.976, assinado pelo presidente General Emílio Garrastazú Médici em 28 de julho de 

1970, até o período de conclusão da obra, em dezembro de 2019 (LINHARES, 2020).  

A limitação no espaço será realizada por meio do estudo da influência da 

construção da BR-163 no processo de integração da Região Amazônica, bem como as 

consequências socioeconômicas no cenário regional, caracterizado pelos estados do 

Mato Grosso e Pará, nos quais está presente o eixo de construção da BR-163 em estudo 

neste trabalho. 

 

1.4.2 Amostra 

 

As amostras que comporão este trabalho serão as obras realizadas pelo 8º 

Batalhão de Engenharia de Construção no contexto de estruturação da BR-163, eixo 

Santarém-Cuiabá. Além das amostras acima citadas, serão realizadas pesquisas com 

base em dados demográficos e indicadores socioeconômicos elencados no cenário 

regional, compreendidos entre o período de inauguração até a conclusão da obra de 

estruturação da BR-163.     

Com base nas informações presentes nas amostras e da análise dos dados 

demográficos e socioeconômicos elencados, será possível verificar as reais 

consequências da atuação do 8º Batalhão de Engenharia de Construção na integração 

da Região Amazônica por meio da construção da BR-163, bem como sua importância e 

influência socioeconômica no cenário regional. 

 

1.4.3 Delineamento da pesquisa 

 

Este trabalho utilizará, inicialmente, o método de pesquisa do tipo qualitativa 

quanto a forma de abordagem do problema, buscando um estudo de caso sobre a 

influência da participação de Organizações Militares, especificamente o 8º Batalhão de 

Engenharia de Construção, no processo de integração da Região Amazônica, por meio 

da construção da BR-163, eixo Santarém-Cuiabá. A interpretação dos fenômenos e a 

atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não 

requerem o uso de métodos e técnicas estatísticas (NEVES; DOMINGUES, 2007). 
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Cabe destacar que a abordagem qualitativa pode ter apoio quantitativo, contudo, 

geralmente se omite a análise estatística ou seu emprego não é sofisticado (NEVES; 

DOMINGUES, 2007). Com isso, também serão utilizados métodos qualitativos durante o 

aprofundamento do estudo em questão, pois serão realizadas pesquisas com base em 

dados demográficos e alguns indicadores socioeconômicos.  

Quanto a natureza da pesquisa, será do tipo básica. O estudo procura propor uma 

nova perspectiva sobre a influência da atuação de Organizações Militares de Construção 

no processo de integração e desenvolvimento da Região Amazônica. A pesquisa básica 

tem como objetivo a produção de novos conhecimentos, úteis para o avanço da ciência, 

sem uma aplicação prática prevista inicialmente (NEVES; DOMINGUES, 2007). 

Quanto ao objetivo da geral da pesquisa, este trabalho será do tipo descritivo, pois 

pretende descrever as consequências da atuação do 8º Batalhão de Engenharia de 

Construção na estruturação Rodoviária da BR-163, trecho Santarém-Cuiabá, no 

processo de integração da Região Amazônica e no desenvolvimento socioeconômico 

regional. 

 

1.4.4 Procedimentos para revisão da literatura 
 

Para realizar o levantamento da literatura acerca do tema em estudo, serão 

realizadas consultas conforme segue: 

a) Artigos Científicos da base de dados da Escola de Comando e Estado Maior do 

Exército (ECEME) e da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) que apresentavam 

assuntos correlatos ao tema e de interesse desta pesquisa; 

b) Pesquisa no acervo documental da Biblioteca Digital do Exército (BDEx); 

c) Busca em sites, publicações digitais, revistas nacionais e internacionais que 

tratem do tema em estudo; 

d) Livros de autores com reconhecido conhecimento acerca do tema; e 

e) Pesquisa no acervo histórico do 8º Batalhão de Engenharia de Construção, 

sediado em Santarém/PA. 

Para as pesquisas eletrônicas, serão utilizados os seguintes termos descritores: 

“Integração da Região Amazônica”, “Programa de Integração Nacional”, “BR-163”, 

“Rodovia Santarém-Cuiabá” e “8º Batalhão de Engenharia de Construção”. 

Após a referida pesquisa, serão revisadas as referências bibliográficas dos estudos 

considerados de interesse para a pesquisa, com o objetivo de aumentar o acervo 

pesquisado e as fontes de consulta, bem como serão excluídos os assuntos que não 

apresentarem relevância ou relação com o estudo de caso em questão. 
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1.4.5 Procedimentos Metodológicos 

 

Inicialmente, serão levantados todos os dados constantes da revisão de literatura. 

De posse desse conhecimento inicial, serão realizados estudos por meio de pesquisa 

bibliográfica em livros, artigos de acesso livre e documentos de interesse do tema, 

momento que será fundamentada a base teórica para a avaliação da participação do 8º 

Batalhão de Engenharia de Construção na estruturação da BR-163, trecho Santarém-

Cuiabá.  

Em seguida, será realizada uma pesquisa com base em dados demográficos e 

indicadores socioeconômicos elencados no cenário regional (compreendido pelos estados 

do Mato Grosso e Pará) para que possa ser apresentada uma relação entre a o 

desenvolvimento regional e a construção da BR-163.  

Serão utilizados dados compreendidos entre o período de inauguração da BR-163 

até a sua conclusão, em dezembro de 2019. Os dados demográficos e socioeconômicos 

que não estejam incluídos nesse universo ou que não apresentem relação de interesse 

da pesquisa não serão utilizados.  

De posse desses dados, será possível uma comprovação das reais consequências 

da construção da BR-163 para o processo de integração da Região Amazônica e qual a 

sua influência nos aspectos socioeconômicos no cenário regional. 

 

1.4.6 Instrumentos 

  

Por se tratar de uma pesquisa do tipo descritiva e com abordagem qualitativa, serão 

utilizados os seguintes instrumentos: trabalhos acadêmicos, revistas especializadas, 

artigos eletrônicos, análise do acervo bibliográfico que trata do tema em questão, acervos 

históricos do 8º Batalhão de Engenharia de Construção e entrevistas. Nesta oportunidade, 

serão elencadas as bases teóricas para o estudo de relação da hipótese apresentada. 

A ferramenta utilizada para realização da pesquisa de campo será a entrevista com 

servidores civis que atuaram diretamente nas obras de construção da Br-163. 

Além disso, em determinados momentos da pesquisa, serão utilizados dados 

demográficos e alguns indicadores socioeconômicos, os quais permitirão uma melhor 

compreensão sobre a avaliação do estudo de caso deste trabalho. 

 

1.4.7 Análise dos Dados 

 

Para a análise dos dados, será utilizado, inicialmente, a compreensão do conteúdo 

elencado no levantamento da literatura acerca do tema.  
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Após o levantamento dos conteúdos bibliográficos, serão levantados e analisados 

dados estatísticos (demográficos e socioeconômicos) dentro da delimitação no espaço e 

no tempo desta pesquisa, como já citado anteriormente. Além disso, serão realizadas 

entrevistas sobre o assunto.  

De posse dos dados estatísticos, as informações serão confrontadas e suas 

relações serão apresentadas como forma de confirmação da hipótese apresentada neste 

trabalho. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 
 

O presente trabalho apresenta relevância pois a construção rodoviária da BR 163 

teve um importante papel na integração da Região Amazônica. Atualmente, a referida 

rodovia representa um dos principais eixos de ligação entre as regiões Norte e Centro 

Oeste do país. 

Com isso, o 8º Batalhão de Engenharia de Construção ocupa um papel de destaque 

na construção rodoviária da BR 163, auxiliando no desenvolvimento socioeconômico e na 

integração regional. 

Além disso, realizar um estudo sobre a participação do 8º Batalhão de Engenharia 

de Construção na estruturação rodoviária da BR-163 é uma forma de valorização dos 

trabalhos realizados pela Engenharia Militar, o que evidencia a atuação do Exército 

Brasileiro dentro de suas ações subsidiárias, cooperando com o desenvolvimento 

nacional. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 HISTÓRICO DA INTEGRAÇÃO DA REGIÃO AMAZÔNICA BRASILEIRA 

 

A Amazônia brasileira possui uma extensão de aproximadamente 5 milhões de 

Km², correspondendo mais de 50% do território nacional (BRASIL, 2014a). Constitui a 

maior diversidade biológica da Terra e a maior bacia hidrográfica do mundo, sendo que 

um terço de toda a floresta tropical existente no planeta está cobrindo o solo amazônico. 

Fauna e flora ocupam, de forma exuberante, 3,1 milhões de Km² intactos, com o privilégio 

de ostentar, inclusive, diversas espécies endêmicas de animais e de vegetais. Abriga, 

também, extraordinária província de diversificados minerais da terra (BRASIL, 2014a). 

Fruto deste grande potencial de valor econômico e ambiental existente na Região 

Amazônica, a busca pela sua integração e controle aumentam com o passar dos anos, 

tornando-se cada vez mais uma necessidade estratégica de interesse nacional. Brasil 
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(2014a, p. 120) destaca que: 

A existência dessa fabulosa riqueza natural da Amazônia nos conduz 
normalmente a conservá-la incólume e a mantê-la integrada ao País, por 
apresentar relevante interesse estratégico e econômico para a Nação brasileira. 
Há evidente articulação com os nossos vizinhos - partícipes desse patrimônio 
inigualável - para que ocorra um processo de desenvolvimento durável, com 
harmonização de objetivos sociais, ambientais e econômicos. Pela importância 
estratégica apresentada, essa vasta região desperta interesse em diversos atores 
globais). 

Durante o Giverno de Juscelino Kubitschek (1956-1961) algumas transformações 

entraram em curso na Amazônia, visando um possíovel desenvolvimento econômico. 

Segundo Margarit (2013, p. 14), o governo de JK adotou uma série de medidas visando 

o desenvolvimento econômico, entre elas, estava a construção da nova capital no 

planalto central, estratégica para promover a integração do território nacional a partir de 

rodovias que de lá partiriam, e alcançariam os extremos do país. Como demonstra 

Huertas: 

Era preciso dar um salto para o futuro, “desenvolver 50 anos em 5”, com um 
programa de investimentos distribuídos entre os setores de energia, transporte, 
alimentação, indústria de base e educação. Mas se tornava essencial atrair mão-
de-obra, capitais e empreendimentos para o coração do Brasil, e a nova capital, a 
cerca de mil quilômetros da faixa litorânea, significava o rompimento definitivo com 
a velha concepção da vocação agrícola do Brasil. Assim, o governo propõe uma 
guinada no curso do desenvolvimento nacional, levando-o para o interior, e 
incentiva a industrialização com o conseqüente alargamento do mercado interno 
(HUERTAS, 2009. p.75). 

Durante esse período inicial de integração, duas rodovias foram de suma 

importância no processo de integração nacional. Como afirma Margarit (2013, p. 14), a 

BR-29 (atual BR-364), ligando Brasília a Rio Branco no Acre, passando por Cuiabá no 

Mato Grosso e Porto Velho em Rondônia, e a BR-14 (atual BR-153) ligando Brasília a 

Belém no Pará. Ambas, contornando a Amazônia, como “pinças”, para apanhar recursos 

naturais e integrar estas regiões ao Centro-Sul do país, conforme podemos observar na 

figura 01: 
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Figura 01: BR – 29 e BR – 14. “Pinças rodoviárias” criadas durante o governo JK. 

Fonte: MARGARIT, 2013. 

A construção destes imensos troncos rodoviários no governo de Juscelino 

Kubitschek, apesar de não serem pavimentados e possuírem curvas e rampas 

extremamente acentuadas, já representavam um significativo avanço para a integração 

da Amazônia com o Centro-Sul (MARGARIT, 2013). Como afirma Margarit: 

Há, portanto, uma resignificação nos fluxos de pessoas e mercadorias entre a 
Amazônia e o Centro-Sul neste período. Os espaços ao longo das rodovias 
adquirem aderência à rede tecida pela territorialização do capital produtivo advindo 
do Centro-Sul, se tornando, por conseguinte, uma área habilitada à expansão da 
agricultura comercial, devido à possibilidade de fluidez na comercialização da 
produção via rodovias. Isso não significa que não houvesse fluxos de mercadorias 
através do transporte fluvial, entretanto, esse não representava a viabilidade 
necessária à integração de mercados com tamanha fluidez como a oferecida pelas 
rodovias. A resignificação dos fluxos se dá exatamente pela alteração dos 
interesses prioritários. 

A construção dessas duas Rodovias foi capaz de promover uma significativa 

ocupação da Região Amazônica a pertir do período. Segundo Becker (2004, p. 112), 

apresentou um salto populacional na região de 1 para 5 milhões entre 1950 e 1960. Em 

um segundo momento, dentro do contexto do Programa de Integração Nacional 

estabelecido durante o governo do General Emílio Garrastazu Médici (16 de julho de 

1970, empregando o slogan “integrar para não enttregar”, foram desenvolvidos projetos 

rodoviáriso para proporcionar uma maior integração e ocupação da região amazônica. 

Como afirma Margarit (2013, p. 17), a ocupação foi baseada em uma política de 

construção de rodovias e a ocupação ao longo das mesmas. A construção de estradas, 

como a BR-230 (Transamazônica), a BR-153 (Belém-Brasília), a BR-163 (Cuiabá-

Santarém), entre outras, foram as principais formas de abertura e ocupação da fronteira, 
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formando uma rede rodovias que se cruzam e alcançam todos os “cantos” do território 

nacional, antes inacessíveis, conforme pode ser observado na figura 02. 

 

Figura 02: Rodovias do Programa de Integração Nacional. 

Fonte: MARGARIT, 2013. 

 

As rodovias, por si só, já seriam suficientes para fomentar a ocupação na Amazônia, 

entretanto, as políticas públicas do governo militar potencializaram o poder de 

ordenamento espacial ao longo das mesmas. Se condensarmos o traçado das rodovias 

com as políticas públicas adotadas durante este período, será possível perceber a 

criação de uma rede de integração territorial capaz de gerar presença na Amazônia, 

assegurando a soberania territorial nacional, resultado de um amplo e complexo 

planejamento regional adotado neste período (MARGARIT, 2013). 

Como podemos identificar, a intenção de integração da Região mazônica teve inicio 

com o Governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961) buscando o desenvolvimento 

nacional e, posteriomente, dentro do contexrto do Plano de Integração Nacional do 

Governo Médici, em 16 de julho de 1070, houve uma maior preocupação em integrar 

especificamente o “vazio demográfico” existente na Região Amazônica no período, com 

foco não somente na construção de estradas, mas buscanco um desenvolvimêntio 

econômico para a região. Como descreve Margarit (2013, p. 19), a Amazônia era um 

espaço descontínuo do território nacional que precisava ser atingido pelas redes. 

Interligar este espaço não se trata somente da construção de vias (rodovias e 

telecomunicações), mas de um projeto complexo, capaz de garantir a anexação definitiva 

da Amazônia à dinâmica produtiva do restante do país e atender os interesses das redes 
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políticas que se conformavam por toda parte com interesses divergentes. Tratava-se 

então, de satisfazer desde o grande empresariado até os movimentos sociais, 

equilibrando forças e conformando relações de poder capazes de garantir a estabilidade 

política, econômica e territorial. 

 

2.2 A ATUAÇÃO DA ENGENHARIA MILITAR BRASILEIRA NA INTEGRAÇÃO DA 

REGIÃO AMAZÔNICA 

 

Durante o período dos Governos Militares, compreendido entre os anos de 1964 e 

1985, tivemos uma maior participação do Exército Brasileiro no processo de integração 

da Região Amazônica. Com foco no processo de integração nacional, os governos 

militares buscaram uma presença mais efetiva do Exército Brasileiro na região, 

possibilitada pela implementação de redes de circulação rodoviária e de 

telecomunicações. Este processo contou com a participação do Exército Brasileiro (EB), 

por meio das obras executadas pelas Unidades de Engenharia de Construção situadas 

na região (LEÃO, 2019).  

O Exército Brasileiro sempre apresentou uma constante interação com a Região 

Amazônica, desde o século XVII, com as primeiras situações de ocupação, até os dias 

atuais, com obras de engenharia e diversas unidades que realizam a manutenção da 

fronteira do território nacional. Em diversas localidades, o Exército Brasileiro ainda é a 

única presença plena do Estado a dar condições mínimas necessárias para a 

permanência das famílias nas localidades isoladas. Atualmente, amplia a participação, 

instalando Organizações Militares, distribuídas pela extensa fronteira, que representam 

polos de desenvolvimento regional, por meio de crescentes núcleos habitacionais. 

Destaca-se o papel preponderante do Programa Calha Norte, que tem por objetivo 

principal o aumento da presença do Poder Público na sua área de atuação, contribuindo 

para a defesa nacional, proporcionando assistência às populações e fixando o homem na 

região (BRASIL, 2014a). 

A Lei Complementar número 97, de 9 de junho de 1999, estabelece no seu Artigo 

16, que "cabe às Forças Armadas, como atribuição subsidiária geral, cooperar com o 

desenvolvimento nacional e a defesa civil, na forma determinada pelo Presidente da 

República" (BRASÍLIA, 1999). Além disso, a lei complementar número 117, de 2 de 

setembro de 2004, estabelece no Inciso II, do Artigo 17A, o seguinte: 

[...] cabe ao Exército, além de outras ações pertinentes, como atribuições 
subsidiárias particulares, cooperar com órgãos públicos federais, estaduais e 
municipais e, excepcionalmente, com empresas privadas, na execução de obras 
e serviços de engenharia, sendo os recursos advindos do órgão solicitante. 
(BRASÍLIA, 2004). 
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Tais dispositivos legais balizam o emprego das Unidades de Engenharia de 

Construção em obras de cooperação junto a outros órgãos federais como, por exemplo, 

o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Além de cumprir uma 

missão constitucional, cooperar com o desenvolvimento nacional e atender as 

necessidades do Estado Brasileiro, complementando a sua estrutura, essa atuação visa, 

ainda, manter o adestramento e a capacidade operacional das tropas de engenharia, 

exercitar a liderança dos seus quadros e desempenhar um papel social de grande 

relevância pra nação e pra imagem do Exército (LEÃO, 2019). 

O Departamento de Engenharia e Construção (DEC), é o órgão de Direção Setorial 

do Exército e o órgão central do Sistema de Engenharia do Exército (SEEx), cuja missão 

é "Assegurar o regular e efetivo emprego do Sistema de engenharia do Exército, em 

benefício do Estado Brasileiro, realizando as gestões de Projetos, Obras, Patrimônio 

Imobiliário, Meio Ambiente, Materiais de Engenharia e Operações de Engenharia." 

(BRASIL, 2021). 

As origens do Departamento de Engenharia e Construção (DEC) são de 1915 e 

remontam à Diretoria de Engenharia, criada na reorganização da Força Terrestre. Ficou 

diretamente subordinada ao Ministério da Guerra. Sua organização previa três Divisões e 

um Gabinete Fotográfico, sendo-lhe atribuídas as seguintes missões (BRASIL, 2014a): 

- organizar projetos e orçamentos para a construção e recuperação de quartéis, 

fábricas e outros edifícios; 

- executar a construção e reparação de edifícios militares; 

- organizar o cadastro de próprios nacionais, a cargo do Ministério da Guerra; e 

- elaborar desenhos detalhados de plantas e trabalhos de levantamento e 

reprodução e restauração de plantas antigas.  

Nessa ocasião, foram iniciadas as bases do atual Departamento de Engenharia e 

Construção. 

Atualmente, o DEC está estruturado da seguinte forma (BRASIL, 2021): 

 

 

Figura 03: Estrutura Organizacional (Diretorias) DEC. 

Fonte: Brasil, 2021. 
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A Diretoria de Obras de Cooperação (DOC) é o órgão de apoio técnico-normativo 

do Departamento de Engenharia e Construção (DEC) que tem como missões 

superintender (dirigir, inspecionar e supervisionar) a execução de obras e serviços de 

engenharia pelas Organizações Militares de Engenharia (OM Eng), realizadas em proveito 

do Exército ou em cooperação com outros órgãos, mediante a celebração de convênios 

ou mecanismos equivalentes (parcerias). Tal atividade visa ao adestramento da tropa e à 

cooperação com o desenvolvimento nacional, em cumprimento à Política e à Diretriz 

Estratégica de Construção do Exército Brasileiro (BRASIL, 2014a). 

 

 

Figura 04: Estrutura Organizacional – Diretoria de Obras de Cooperação. 

Fonte: Brasil, 2021. 

 

 A Diretoria de Obras de Cooperação é o órgão central do Sistema de Obras de 

Cooperação (SOC) do Exército Brasileiro. Atualmente, está subordinada ao Departamento 

de Engenharia e Construção e que tem por finalidade: gerenciar as atividades relativas às 

obras de engenharia atribuídas ao Sistema Obras de Cooperação, visando ao 

adestramento da tropa e ao desenvolvimento nacional (BRASIL, 2021). 

Para a execução e o gerenciamento das atividades do Sistema de Obras de 

Cooperação, a DOC possui vinculação técnica com 5 Grupamentos de Engenharia e com 

o 2º Batalhão Ferroviário. O 2º Grupamento de Engenharia, atualmente sediado na cidade 

de Manuas-AM, é subordinado ao Departamento de Engenharia e Construção (DEC) e as 

suas diretorias, via canal técnico, para assuntos relativos à gestão de obras de 

cooperação, de obras militares, de patrimônio imobiliário e de meio ambiente nos estados 

do do Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia e Pará (BRASIL, 2021). 

Criado em 22 de julho de 1970, com sede em Manaus-AM, teve a missão de atuar 

na imensa e quase desabitada região norte do país. Atua com uma estrutura semelhante 
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a uma Brigada, coordenando as atividades dos 5º, 6º, 7º e 8º Batalhões de Engenharia de 

Construção e da 21ª Companhia de Engenharia de Construção. Embora o 8º Batalhão de 

Engenharia de Construção esteja localizado nas delimitações territoriais jurisdicionadas 

pelo recém-criado Comando Militar do Norte, também permanece vinculado ao 2º Gpt E, 

para as atividades concernentes à execução de obras de engenharia (BRASIL, 2014a). 

 

 

Figura 05: 2º Grupamento de Engenharia. 

Fonte: Brasil, 2024a. 

 

Podemos destacar a participação das Unidades de Construção do Exército 

Brasileiro na construção das seguintes rodovias que tiveram papel fundamental na 

integração e no processo de ocupação da Região Amazônica (LEÃO, 2019): 

- Construção da BR - 163, que liga as cidades de Santarém/PA e Cuiabá/MT, com 

a atuação do 5º Batalhão de Engenharia de Construção e do 8º Batalhão de Engenharia 

de Construção; 

- Construção da BR - 174, que liga as cidades de Manaus/AM e Boa Vista/RR, com 

a atuação do 6º Batalhão de Engenharia de Construção; 

- Construção da BR - 230, que liga as Regiões Norte e Nordeste, com a atuação 

do 5º Batalhão de Engenharia de Construção; 

- Construção da BR - 319, que liga as cidades de Porto Velho/RO e Manaus/AM, 

com a atuação do 6º Batalhão de Engenharia de Construção e do 7º Batalhão de 

Engenharia de Construção; e 

- Construção da BR - 364, que liga as cidades de Porto Velho/RO e Cuiabá/MT, 

com a atuação do 7º Batalhão de Engenharia de Construção. 

Podemos afirmar que o Exército Brasileiro, presente na Amazônia desde o início 

do século XVII, foi um importante ator na sua conquista e manutenção. Por meio da 

coordenação do 2º Grupamento de Engenharia e atuação das suas Unidades e 

Subunidade de Construção, atuaou em diversas localidades desse imenso território, 

contribuindo de forma direta para a defesa e o desenvolvimento regional. 
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2.3 A PARTICIPAÇÃO DO 8º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO NA 

INTEGRAÇÃO DA REGIÃO AMAZÔNICA BARSILEIRA 

 

 

Figura 06: Foto aérea do 8º Batalhão de Engenharia de Construção – Santarém/PA. 

Fonte: Brasil, 2014a, p. 184 

 

O 8º Batalhão de Engenharia de Construção (8º BEC) teve sua origem com base 

no então 5º Batalhão de Engenharia, criado em 4 de junho de 1908, na cidade de 

Juruena/MT, cuja finalidade foi de apoiar a Comissão Rondon na execução dos trabalhos 

de construção, transporte e vigilância, como afirma Brasil (2014a, p. 184). 

Com a principal missão á época, o 5º Batalhão de Engenharia atuou na construção 

de linhas telegráficas na região. Segundo Brasil (2014a, p. 185), a Comissão de Linhas 

Telegráficas Estratégicas instalou as linhas por mais de 248 km de matas, 970 de cerrados 

e 360 de campos e pantanais, além de terem reconhecido mais de 4.000 km de terreno e 

realizado o levantamento do curso de inúmeros rios, entre os quais se destacam: Juruena, 

Negro, Miranda, Aquidauana, Paraguai, São Lourenço, Cuiabá, Jauru e Guaporé.  

Com o avanço do lançamento das linhas telegráficas em direção ao estado do Acre, 

houve a necessidade de mudança da sede do 5º Batalhão de Engenharia para São Luis 

de Cáceres/MT, Brasil (2014a, p. 185).  

Após um longo período de atuação nas regiões Centro-Oeste e Norte do país, o 

então 5º Batalhão de Engenharia foi transferido para Niteroi/RJ no ano de 1918 e, 

posteriormente, para a cidade de São Paulo/SP em 1919, período no qual recebeu a nova 

denominação de 2º Batalhão de Engenharia e teve atuações em diversos pontos da região 

durante o movimento revolucionário de 1924 e durante a Revolução Consitucionalista no 

estado em 1932, Brasil (2014a, p. 187). 
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Em julho de 1934, o 2º Batalhão de engenharia inicia seu deslocamento para a 

cidade de Jaragua do Sul/SC para construir a rodovia Jaraguá do Sul/SC-Vacaria/RS, 

inciando um período de importantes trabalhos na região sul do país. Segundo Brasil 

(2014a, p. 188), em dezembro de 1938, pelas peculiaridades de emprego, recebeu novo 

batismo e foi transformado em 2º Batalhão Rodoviário. Assim, em praticamente toda a 

década de 1940, o Batalhão concentrou os trabalhos na construção da BR-2, hoje BR-

116, no trecho Ponte Alta do Norte-Lages. 

Na década de 1950, o 2º Batalhão Rodoviário teve importante participação na 

construção da ferrovia do Tronco Principal Sul, no trecho compreendido entre o rio Canoas 

e o rio Pelotas e concluiu a pavimentação da BR-2 do trecho Santa Cecília-Lages, Brasil 

(2014a, p. 188). 

Durante um longe período de atuação na região sul do país, cerca de 36 anos de 

permanência em Lages - Santa Catarina, o então 2º Batalhão Rodoviário construiu 

rodovias, ferrovias e diversas obras de arte a aquartelamento em prol da região.  

EM 1970, já com a nova designação de 8º Batalhão de Engenharia de Construção, 

recebeu a missão de se deslocar para a cidade de Santarém-PA, com o objetivo de abrir 

novos caminhos e levar o progresso para aquela nova região (2014a, p. 191). 

 

 

Figura 07: Saída do comboio de Lages para Santarém. 

Fonte: Brasil, 2014a, p. 193. 

 

Como afirma Brasil (2014a, p. 191): 

A decisão de transferir um batalhão de engenharia para Santarém 
tornou propício o aproveitamento econômico de uma extensão 
gigantesca dos estados do Pará, Mato Grosso e Amazonas levando o 
desenvolvimento aos ermos recantos, ao possibilitar a ocupação de 
áreas com riquezas potenciais em estado latente.  

 

O já denominado 8º Batalhão de Engenharia de Construção teve sua sede 
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deslocada para Santarém-PA dentro do contexto do Programa de Integração Nacional do 

então presidente da República Gen Emílio Garrastazu Médici. O referido programa tinha 

como uma de suas etapas iniciais a construção das rodovias Transamazônica e 

Santarém-Cuiabá (2014a, p. 194). 

 

 

Figura 08: Corte da serra de Piquiatuba, futura sede do 8º BEC. 

Fonte: Brasil, 2014b, p. 112. 

 

De acordo com Brasil (2014ª, p. 194, apud Folha de São Paulo, edição de 31 de 

julho de 1970), há época foi noticiado “ (...) Santarém-Cuiabá - Paralelamente à 

construção da Transamazônica, o Exército pretende abrir a estrada Santarém-Cuiabá, 

com cerca de 1.500 quilômetros, que cortará a Transamazônica exatamente em Itaituba, 

onde está situado o limite do setor reservado ao Exército. Todo o trecho, portanto, a oeste 

da Cuiabá-Santarém, é do Exército.” 

O 8º Batalhão de Engenharia de Construção recebeu a missão de construir a Br-

163, em seu trecho Santarém-Cachimbo (cerca de 961 km) bem como preparar a reserva 

especializada do exérctio naquele período, auxiliando no processo de integração do oeste 

paraense ao restante do país (Brasil, 2021). 

 

Figura 09: Caminho de serviço entroncamento sul - outubro de 1975. 

Fonte: Brasil, 2014b, p. 109. 
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Durante os mais de quarenta anos de atuação do 8º Batalhão de Egenharia de 

Construção no trecho Santarém-Cuiabá, podemos destacar (Brasil, 2014a): 

- Deslocou e instalou a 1ª Companhia de Engenharia de Construção constituindo o 

Destacamento de São Jorge (Km 92) para realizar a reconstrução e recomposição de 

pontes, escavação, carga e transporte de material, execução de sub-base, base e 

asfaltamento, projeto final de engenharia, na BR-163, período entre 1982 e 1986; 

- Executou a conservação da BR-163, no trecho Santarém/Divisa-PA/MT, com 

prioridades do trecho Santarém/Rurópolis, período entre 1982 e 1986, período entre 1987 

e 1990; 

-  Foram realizados trabalhos de conservação e manutenção dos trechos das BR-

163 e BR-156 que prosseguiram ao longo dos quilômetros em vários trechos dessas 

rodovias, inclusive com acréscimos de algumas pequenas obras como construção de 

bueiros, cortes, aterros e pontes de madeira; 

-  Pavimentou 20 km da BR-163, no trecho do Km 119,16 ao Km 139,6, nos anos 

de 2008 a 2010, em convênio com o DNIT; 

- Pavimenta 80,3 km da BR-163, no trecho do Km 139 ao 219, em consórcio com 

outras OM do 2º Gpt E, com conclusão prevista para o ano de 2015, em convênio com o 

DNIT ; e 

- Em fevereiro de 2014, atuou na situação de emergência para desimpedir o 

bloqueio da BR-163, nas localidades de Caracol, Jamanxim, Vila Planalto, Santa Luzia e 

Moraes de Almeida, que estavam isoladas com o agravamento das condições de 

trafegabilidade da estrada, ocasionado pelas chuvas torrenciais do inverno amazônico. 

No ano de 2006, o Batalhão iniciou as Operações Tapajós entre Santarém/PA e 

Rurópolis/PA. Na Operação Tapajós I foram executados serviços de terraplenagem, 

pavimentação com tratamento superficial duplo, drenagem e sinalização em 21,6 Km. Na 

operação Tapajós II foram construídos mais 20 km entre os anos de 2008 e 2010. Já na 

Operação Tapajós III, iniciada em 2010, estão sendo executados serviços de 

terraplenagem, pavimentação com tratamento superficial duplo, obras de arte correntes e 

especiais, drenagem, sinalização e meio-ambiente. Inicialmente, as obras contavam com 

uma parceria com o 5o BEC, além de elementos do 6o BEC, da 21a Cia E Cnst e da 

Companhia de Comando do 2o Grupamento de Engenharia (Leão, 2019). 
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Figura 10: Op tapajós I, II e III. 

Fonte: Leão, 209. 

 

Além da intensa participação na construção da Br-163, o 8º Batalhão de Engenharia 

de construção teve diversas participações na região amazônica, como podemos verificar 

na figura abaixo (Brasil, 2014b): 

 

Figura 11: Algumas ações do 8º BEC na Amazônia. 

Fonte: Brasil, 2014b, p. 106. 

Como podemos verificar, o 8º Batalhão de Engenharia de Construção teve papel 

significativo no processo de integração do oeste paraense, bem como no processo de 

integração da região amazônica, atuando desde pequenas trabalhos e apoios de 

engenharia a grandes obras de infraestrutura de importância regional e nacional. Como 

afirma Brasil (2014a, p. 202):  

Após competente trabalho realizado nos diversos recantos desse 
imenso Brasil, o majestoso 8º Batalhão de Engenharia de Construção 
orgulha-se das gerações que labutaram sob o colorido azul-turquesa. 
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Os integrantes e suas famílias, mesmo sob condições adversas, 
nesses mais de cem anos de atividades, escreveram com tinta 
impregnada de sofrimento e vitórias as páginas áureas da edificação 
de uma desejada Pátria unida, justa e grandiosa. Ao longo de sua 
existência, nas diversas denominações, visando a adequá-lo às 
necessidades de emprego, os seus componentes sempre 
demonstraram eficiência e construíram, com abnegação, grandes e 
importantes obras, tendo como legado relevantes serviços prestados 
por vários estados, abrindo caminhos para o progresso trafegar em 
ritmo galopante e, orgulhoso de seus feitos no passado, continuará 
pronto para enfrentar os novos e inéditos desafios que a Pátria 
reservar ao Exército Brasileiro. 

 

2.4 ESTRUTURAÇÃO RODOVIÁRIA DA BR 163 – RODOVIA SANTARÉM – CUIABÁ 

 

Segundo Brasil (2014a, p. 227), atualmente (dados de 2014), residem 

aproximadamente 833 mil habitantes nas cidades de Varzea Grande e Cuiabá, e 

continuam com taxa de crescimento acima da média nacional. E nas áreas, das regiões 

Centro-Oeste e Norte, onde cortam as rodovias, que o Exército construiu, está o maior 

celeiro de grãos do País a produzir riquezas, a elevar o produto interno bruto e a manter 

em patamares acessíveis os preços dos alimentos que vão à mesa do brasileiro fartar os 

pratos com o pão nosso de cada dia. 

O Exército teve papel fundamental no desenvolvimento estrutural da região, 

principalmente nas cidades que se situavam as margens da Br 163. Os diversos 

acampamentos ao longo das rodovias traziam segurança e impulsionavam a rudimentar 

economia local. Brasil (2014a, p. 228), o Exército construía escolas, postos de saúde, 

armazéns para suprir as necessidades básicas dos militares e das respectivas famílias. 

Enfim, gerava condições mínimas necessárias para a sobrevivência dos trabalhadores e 

esse apoio estendia-se aos moradores da região. Essa presença do estado – muitas 

vezes a única – despertou o interesse de diversas famílias que fixavam residências, 

orbitando esses núcleos, e passavam a desenvolver atividades econômicas para prover 

o próprio sustento e a implantar algum comércio. 

No início do período dos governos militares, década de 70, foram realizados alguns 

projetos de implantação de rodovias com o objetivo de realizar a integração da Região 

Amazônica com as demais regiões do Brasil, como parte da primeira fase do Plano de 

Integração Nacional. Dentre as rodovias construídas na época, temos a BR-16, uma das 

principais construções do projeto devido a sua posição estratégica perante o território 

nacional (LINHARES, 2019). 

A necessidade de criação de uma ligação entre Santarém/PA e Cuiabá/MT remonta 

meados do século XIX, motivada pelo interesse de comerciantes locais em estabelecer 

uma rota de transporte para seus produtos, ligados à mineração de ouro e à exploração 
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de borracha, atividades comerciais importantes no período. Como destaca Brasil (2014b, 

p. 78):  

Desde o século XIX, já discutia-se a necessidade de uma ligação entre 
Cuiabá e Santarém. Naquela época falava-se em estrada de ferro, 
pois não existiam caminhões. No ano de 1878, ricos comerciantes 
estabelecidos naquelas extensas áreas, que lucravam com a 
mineração de ouro e com a exploração da borracha, está no auge do 
ciclo, prontificaram-se a financiar a construção de uma estrada. Não 
deu certo, mas despertou o debate sobre o assunto. A partir daí, 
durante os anos que se seguiram, apelos de cuiabanos e santarenos 
influentes e documentos sobre a abertura de um “caminho”, ligando 
Cuiabá a Santarém, passaram a transitar nas áreas política, 
administrativa e militar, até chegar, em 1968, à mesa do Governo 
Militar. Dois anos depois, em 16 de junho de 1970, o presidente da 
República, General Emílio Garrastazú Médici, sancionou o Decreto-
Lei nº 1.106, criando o Programa de Integração Nacional (PIN), que 
visava como etapa inicial à construção das rodovias Transamazônica 
e Cuiabá-Santarém: “Art. 2º A primeira etapa do Programa de 
Integração Nacional será constituída pela construção imediata das 
rodovias Transamazônica e Cuiabá-Santarém”.  

 

Em 28 de julho de 1970, com foco no projeto de implantação da BR-163, foi 

assinado pelo então Presidente da República, General Emílio Garrastazú Médici, o 

Decreto nº Nº 66.976, que tinha como objetivo transforma os 2º e 3º Batalhões Rodoviários 

em 8º e 9º Batalhões de Engenharia de Construção, respectivamente, e cria o 2º 

Grupamento de Engenharia de Construção (BRASIL, 1970). 

Diante deste cenário, a rodovia BR-163 foi de suma importância estratégica e é o 

alvo de análise empírica deste artigo. Iniciada em setembro de 1970, concomitantemente 

com a Transamazônica, a construção da BR-163 em seus mais de 1.700 km, de Cuiabá 

a Santarém, cortou parte do Cerrado e da Floresta Amazônica em um traçado retilíneo, 

atravessando um espaço composto por fauna e flora riquíssima, além de inúmeros 

territórios indígenas. Não havia a preocupação com o tecido social e ambiental 

preexistente, apenas com a aplicação de um projeto econômico maior, capaz de criar 

novos territórios produtivos, que suplantariamterritórios de populações tradicionais 

(MARGARIT, 2013). 

Após a criação do 8º BEC e do 9º BEC, o então 2º Batalhão Rodoviário, sediado 

em Lages/SC, e o 3º Batalhão Rodoviário, sediado em Carazinho/RS, tiveram que trocar 

suas sedes. Após a nova designação, o 8º BEC foi sediado na cidade de Santarém/PA e 

o 9º BEC foi sediado em Cuiabá/MT, com o objetivo de implantar a nova rodovia de 

integração Cuiabá-Santarém (2014b, p. 78).  

De acordo com o projeto original, o total de 1.700 km de extensão da rodovia seria 

distribuído igualitariamente para cada batalhão: o 9º BEC com o trecho Cuiabá-Cachimbo 

e o 8º BEC, com o trecho Santarém-Cachimbo. A serra do Cachimbo, com uma base da 
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Aeronáutica, seria o ponto de encontro dos batalhões, como afirma Brasil (2014b, p. 78).  

Fruto do interesse de integração nacional, bem como pelos anseios de 

comerciantes locais e regionais, foi iniciado esse ambicioso projeto de integração, com a 

implementação da rodovia BR-163, trecho Santarém-Cuiabá. Após a assinatura do 

Decreto nº Nº 66.976 e consequente mudança de sede dos recém-criados 8º e 9º Batalhão 

de Engenharia de Construção, iniciam-se os trabalhos de construção desse importante 

eixo de transporte, criando uma ligação entre as regiões norte e sul do país. 

O 9º Batalhão de Engenharia de Construção (9º BEC) teve sua origem no então 3º 

Batalhão de Engenharia, criado em 1917 na cidade de São Gabriel/RS. Em 1938, foi 

transformado em 3º Batalhão Rodoviário e migrou para Lagoa vermelha/RS com a 

incumbência de construir trecho da rodovia que liga Vacaria a Passo Fundo, passando 

por Lagoa Vermelha, com 181 km de extensão, como afirma Brasil (2014ª, p. 222). 

Após um longo período de trabalhos em prol do planalto médio sul-rio-grandense, 

em julho de 1970, o então 3º Batalhão Rodoviário foi transferido para a cidade de Cuiabá-

MT. Além da referida mudança, o então presidente da República, General Emílio 

Garrastazu Médici, determinou sua nova designação de 9º Batalhão de Engenharia de 

Construção. Como afirma Brasil (2014a, p. 222). 

O 9º BEC partiu para executar outras importantes tarefas com o 
objetivo firme de continuar a expandir o desenvolvimento noutros 
ermos recantos de nosso imenso País e de cabeça erguida por ter 
contribuído de forma imensurável para a integração e o crescimento 
sócio-econômico do sul brasileiro. 

 

Dentro do contexto do Plano de Integração Nacional, o projeto de ligação Norte-Sul 

do pais ocorreu com o início da construção da Br-163, sendo desdobrada em 2 trechos 

iniciais: trecho Norte, ligando Santaré-Cachimbo, sob responsabilidade do 8º Batalhão de 

Engenharia de Construção, e o trecho Sul, ligando Cuiabá-Cachimbo, que ficou sob 

responsabilidade do 9º Batalhão de Engenharia de Construção (Brasil, 2021).  

A inauguração da Rodovia CUIABÁ-SANTARÉM ocorreu em 20 de outubro de 

1976, com uma cerimônia na localidade de Cachoeira do Curuá, área em litígio entre Mato 

Grosso e Pará, mas sob tutela paraense. A referida atividade contou com a presença do 

então presidente Ernesto Geisel, que estava acompanhado pelos ministros Sílvio Frota 

(Exército) e Dirceu Nogueira (Transportes), e dos governadores Garcia Neto e Aloísio da 

Costa Chaves (Pará) (Eduardo Gomes de Andrade, 2020). 
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Figura 12: O presidente Geisel inaugura a BR-163 – 1976. 

Fonte: Eduardo Gomes de Andrade, 2020. 

 Os trabalhos de construção da Br-163 tiveram inicio em 1971, com a antiga 

denominação de Br-165, trecho Santarém-Cuiabá. No ano de 1973, após a nova 

designação recebida dentro do contexto do Plano Nacional de Viação, a já denomidada 

Br-163, com aproximadamente 3.467 km que liga a região Norte ao Sul do país (Brasil, 

2014b). 

A jorna de construção apresentava muitos desafios. O difícil acesso e vasta 

presença de mata na região exigiam grande diversidade dos militares e servidoser civis 

que atuavam nas frentes de trabalho. Como afirma Brasil (2014b, p. 91, apud revista Do 

Sonho à Realidade – 9º BEC, 2011):  

O traçado da BR-163 – Cuiabá–Santarém foi definido pela Engenharia 
Militar, calcado em fotografias aéreas fornecidas pela antiga empresa 
de aviação Cruzeiro do Sul, e seguiu o divisor das bacias do Tapajós 
e do Xingu, evitando a travessia de grandes rios e elevações, o que 
facilitava o trabalho das equipes. O único problema sério enfrentado 
foi o da locação do traçado da subida da Serra do Cachimbo, bem 
como a travessia dos grandes rios como Teles Pires e Peixoto de 
Azevedo. 

(...) 

Na execução dos trabalhos, as equipes avançavam em média 2 km 
por dia, ficando submetidas a ataques de índios e a doenças, 
particularmente malária, o maior desafio para militares e civis que 
construíam a BR-163. 

(...) 

Os acampamentos eram montados à beira dos riachos e córregos e o 
regime de trabalho era de 24 horas por dia com duas turmas que se 
revezavam dia e noite. 

(...)  

O suprimento de alimentos aos trabalhadores era feito por queda livre 
de volumes, utilizando-se de aviões de pequeno porte, principalmente 
na região da serra do Cachimbo. Foi um trabalho de heróis, que exigia 
esforço sobre-humano dos trabalhadores e onde as equipes 



31 
 

permaneciam por 60 dias consecutivos na floresta. Somente após 
esse período retornavam aos seus lares para uma semana de 
descanso. Muitos chegavam descorados por não receberem a luz 
solar. 

 

 Mesmo diante dos grandes desafios apresentados, os trabalhos continuaram e em 

17 de junho de 1972, as duas equipes de topografia que, naquele momento, estariam 

tornando possível o encontro das duas frentes de trabalho, proporcionando, assim, o início 

da concretização do sonho de construção da Br-163, trecho Santarém-Cuiabá. Como 

afirma Brasil (2014b, p. 100, apud revista Do Sonho à Realidade – 9º BEC, 2011):  

Às 15 horas e trinta minutos do dia 17 de junho de 1972, à altura do 
Km 672 da futura Estrada BR-165 (depois 163) Cuiabá. Santarém, 
encontraram-se as duas equipes de topografia, que, caminhando em 
sentidos opostos, sobre a mesma direção, empenhavam-se na 
locação e levantamento do eixo daquela rodovia. Com esse encontro 
estavam totalmente concluídos os trabalhos topográficos, no trecho 
Cuiabá-Cachimbo, sob a responsabilidade do 9º BECnst e, a menos 
de pequenos arremates realizados nos dias imediatos, jaziam ligados 
por terra, os dois extremos do trecho num total de 800 km. [...] estavam 
descerradas as cortinas. 

 

No década de 1980 se iniciaram os trabalhos de avimentação da Br-163, trecho 

Santarém-Cuiabá. Inicialmente, a pavimentação foi concretizada somente no estado do 

Mato Grosso do Sul, quando as atividades desse trecho foram distribuidas para empresas 

contratadas. Somente em 1990, em convênio com o antigo DNER, o 8º BEC realizou 

serviços de conservação no trecho Santarém - Rurópolis/PA, buscando manter uma maior 

trafegabilidade do trecho possível (Leão, 2019). 

Como afirma Brasil (2014b, p. 113): 

A BR-163 foi construída na década de 1970 por batalhões de 
engenharia do Exército Brasileiro. Foi uma das grandes e importantes 
obras realizadas durante o Governo Militar. Naquela época, a 
pavimentação asfáltica foi concretizada somente no estado de Mato 
Grosso. Na década de 1980, empresas contratadas iniciaram a 
pavimentação, em trecho localizado no estado do Pará, mas logo 
estagnaram. E reiniciaram mais algumas vezes e novamente não 
prosseguiram por escassez de recursos governamentais, dentre 
outros motivos. Assim, no ano de 1994, os trabalhos atingiram apenas 
o Km 22 da rodovia, pavimentados por empreiteiras, desenvolvidos 
sob ritmo lento-paralisante. E o povo esperançoso aguardava um dia 
pisar na via recoberta por soloembetumado, há muito, desejado 
ansiosamente por gerações. 

 

Passados mais de quarenta anos após a abertura da Br-163, iniciaram-se os 

trabalhos de pavimentação no trecho situado no estado do Pará, novamente com a 

participação do exército brasileiro.  

Por meio do Pepartamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, com 

recursos do então Porgrama de Aceleração do Crescimento (PAC) foram iniciados os 
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trabalhos de pavimentação da rodovia. Assim, foi firmado um Termo de Cooperação entre 

os Ministérios dos Transportes (DNIT) e da Defesa (Departamento de Engenharia e 

Construção – DEC) para viabilizar o início dos tranalhos de pavimentação (Brasil, 2014b). 

No ano de 2017 foram iniciados os trabalhos de pavimentação do último trecho não 

pavimentado da Br-163. Por meio da Operação Xingu, o DNIT, em convênio com o 

Departamento de Engenharia e Construção que, por meio das suas Organizações 

Militares de Construção, em especial o 8º Bec, batalhão responsável pela execução das 

obras de pavimentação da Br no referido trecho. 

 

 

Figura 13: Operação Xingu. 

Fonte: Brasil, 2021. 

 

No dia 14 de Fevereiro de 2020, o 8º Batalhão de Engenharia de Construção, 

realizou a entrega da pavimentação do trecho de 65 km  da Br-163, entre o município de 

Novo Progresso e Moarais de Almeida. A conclusão da pavimentação da Br-163 por meio 

da Operação Xingu marcou o fim de uma longa jornada de desafios na construção desse 

eixo rodoviário. Para pavimentar a BR-163/PA, importante corredor de escoamento da 

safra de grãos do estado do Mato Grosso, o Sistema de Engenharia do Exército Brasileiro 

realizou uma operação logística de amplo espectro. Mobilizou meios em pessoal e 

material de todos os seus Batalhões de Engenharia de Construção, distribuídos em todo 

território nacional, para reforçar o 8º BEC, possibilitando as condições materiais e técnicas 

para que o trabalho fosse realizado ininterruptamente, dia e noite, de forma que as metas 

de produção fossem atingidas com a qualidade e os custos adequados (Brasil, 2021).  

 

 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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No presente capítulo, iremos apresentar, analisar e discutir os resultados obtidos, 

por meio da revisão de literatura, das pesquisas realizadas nas fontes descritas neste 

trabalho e por intermédio das entrevistas elaboradas. 

Os resultados obtidos estão baseados no objeto formal de estudo deste trabalho, 

bem como nos seus objetivos gerais e específicos, como consta nos itens 1.1 e 1.2. Além 

disso, será apresentada a comprovação ou a rejeição das hipóteses elencadas no item 

1.3. 

 

3.1 A INFLUÊNCIA DA EVOLUÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA NA REGIÃO AMAZÔNICA 

 

Com base em uma anãlise mais detalhada sobre a evolução da malha rodoviária 

dos estados que compões a Amazônia Legal, coforme descrito no Gráfico XX, podemos 

verificar que os 3 (três) estados que mais se destacam quanto à expansão da malha 

rodoviária são: Mato Groso (MT), Maralhão (MA) e (PA). Levando em consideração 

somente os estados do MT e PA, podemos elencar que a Br 163 apresenta uma 

significativo papel nesssa evolução, pois é uma das principais rodovias que liga a região 

Norte ao Sul so país e possui grande parcela de sua extenção que corta esses dois 

estados, como podemos verificar na figura 14.   

 

 

Figura 14 - Extensão da malha rodoviária nos estados da Amazônia Legal (100 km). 

Fonte: PRATES e BACHA, 2011, p.9. 
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Figura 15: Rodovia Santarém-Cuiabá. 

 Fonte: Wikipedia, 2021 

 
Com base nos dados apresentados por PRATES e BACHA (2011, p.9), analizando 

o gráfico de cressimento populacional dos estados da Amazônia legal durante o período 

de 1970 até 2000, podemos verificar que o aumento no número de habitantes na região 

apresenta uma estreita relação com o aumento da extensão da malha rodoviária, como 

parte de uma tendência de desenvolvimento regional. 

 

 
Figura 16: População dos estados da Amazônia Legal 1970 a 2000 (mil habitantes). 

Fonte: PRATES e BACHA, 2011, p.9. 
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3.2 A INFLUÊNCIA DA BR-163 NO CENARIO ECONÔMICO REGIONAL 

 
Ao analizarmos a evolução as Taxas médias de crescimento do Produto Interno 

Bruto (PIB) da Região Norte (entre 1960 e 1993), como apresentado por GOMES e 

VERGOLINO (1997, p. 32 e 35), podemos verificar que a região Norte apresentou um 

significativo crescimento durante o período supracitado, período este que coincide com a 

espansão da malha rodoviária e o consequente aumento da população na região, o que 

proporcionou um maior integração da região com os mercados nacionais e uma 

progressiva expanção da economia regional. A Br 163, como principal eixo de ligação que 

corta os estados do MT e PA, teve um importante papel nesse desenvolviento econômico 

vivenciado pela região, em especial no cenário econômico regional que engloba os 

estados do MT e PA. 

 

 

Figura 17: Taxas médias de crescimento do PIB da Região Norte (entre 1960 e 1993). 

Fonte: GOMES e VERGOLINO, 1997, p. 32 e 35. 
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Como podemos analisar nas entrevistas realizadas, os 4 servidores civis 

entrevistados consideram a construção da Br-163 fundamental ou muito importante para 

o desenvolvimento econômico de Santarém e região Oeste do Pará. Como afirma o 

entrevistado Carlos José Wangam: “O asfaltamento facilitou muito a vida dos 

transportadores de soja, antes da construção da rodovia, a estrada tinha cerca de 40 KM 

de atoleiro, principalmente no trecho Moraes de Almeida – Novo progresso, dificultando 

assim, o transporte do produto.” 

 

Adilson Galúcio Fialio afirmou em sua entrevista que “... cidades situadas na BR 

163, ganham porque, com o aumento do fluxo de caminhões, é necessário que esses 

caminhões faça manutenções, abasteça, é necessário também que os motoristas se 

alimentem, e com isso surge novos estabelecimentos, como por exemplo: oficinas, posto 

de combustível etc”. Como podemos identificar, além de facilitar de forma direta o 

escoamento da produção de grão na região, a construção da Br-163 trouxe diversos 

avanções econômicos e estruturais para as cidades que estão as margens da rodovia. 

Como consequência do aummento do fluxo logístico na região, vieram o aumento das 

cidades, do comercio local, o processo de urbanização e o consequente avanço 

econômico regional.  

 

Figura 18: Corredores estratégicos. 

Fonte: Moura, 2021. 

A Br 163 reprsenta um dos principais eixos de escoamento da produção de soja do 

país, sendo considerado um importante corredor extratégico para a agricultura nacional. 

O pavimentação dessa rodovia trouxe inúmeros ganhos econômicos para o setor. 

Segundo Moura (2021), dados do DNIT mostra que um motorista de caminhão ganhava 

cerva de R$ 26 mil por mês antes da pavimentação da Br-163. Com a conclusão das 

obras, o faturamento passou para cerca de R$ 39 mil, 50% a mais. Além disso, Moura 

(2021) afirma que em uma entrevista com Augusto Valente, ex-secretário de Política 
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Nacional de Transportes do Minitério dos Transportes afirmou que “ A redução do custo é 

significativa. Os riscos de perda do equipamentos também. Era comum na Br-163 um 

caminhão ter quase que perda total (de carga). O pavimento em boas condições leva que 

haja uma redução geral de custos, o que pode levar a uma redução do frete”. 

Além da redução de custos com o frete e custos de manutenção e operação de 

cargas, a pavimentação da Br-163 aumentará o clico de viagens no trecho. Como afirma 

Moura (2021), além dos ganhos para o consummidor iterno e externo, Edeon Vaz Ferreira, 

Diretor Executivo do Movimento Pró-Logística, explica que a conclusão das obras permitiu 

aos caminhoneiros dobrar o número de viagens no trecho entre Sinop e Miritituba. “Antes 

de 2019, o motorista conseguia fazer, no máximo, três viagens e ele acabava tendo uma 

renda pequena. Após a pavimentação, ele faz de seis a sete viagens por mês...”. 

 

Ao analizarmos o raking do Produto Interno Bruto dos municípios do estado do Mato 

Grosso, com base nas informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

conforme consta na figura 19, podemos verificar que as 5 cidades com os maiores índices 

do PIB do estado estão localizadas na Br 163. Com os dados do PIB de Cuiabá, 

Rondonópolis, Várzea Grande, Sorriso e Sinop, verificamos a importância da Br 163 para 

o desenvolvimento do cenário regional e para a econômia do país. 

 

 

Figura 19: 5 maiores índices do Produto Interno Bruto dos municípios do estado do MT. 

 Fonte: IBGE, 2021. 

 
Ao analizarmos os índices do estado, como observado por Fabiana Mendes (2021), 

essas cinco cidades com o maiores índices do PIB do estado do MT representam, se 

somados seus valores, cerca de 41% do PIB de todo o estado do MT. 

Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que 
Cuiabá, Rondonópolis, Várzea Grande, Sorriso e Sinop concentraram 41,13% do 
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Produto Interno Bruto (PIB) de Mato Grosso, que foi de R$ 126,8 bilhões, durante 
o ano de 2017. 

De posse dessas inforações, podemos constatar que quase 50 % da produção 

econômica do estado do MT está eixada na Br 163, demosntrando sua importância no 

desenvolvimento econômico regional.  

Atualmente, através da Br-163, é possível exportar os grãos pelos portos de 

Miritituba e Santarém. Miritituba possui um complexo portuário da BUNGE. Segundo a 

Página Rural (2014), “Pela nova rota, os grãos das maiores regiões produtoras seguirão 

por caminhão pela BR-163 até a Estação de Transbordo em Miritituba, no Oeste do Pará, 

percorrendo uma distância de 1.100 quilômetros. No terminal, a carga será colocada em 

barcaças que irão navegar o rio Tapajós, passarão pelo estreito de Breves e chegarão ao 

Terminal Fronteira Norte, em Vila do Conde, Barcarena, um percurso de 1.000 km 

realizado em aproximadamente três dias. No Terfron, a carga será armazenada para 

posterior embarque em navios graneleiros, rumo ao exterior”. 

Outro local que permite a saída da produção é o porto de Santarém. Segundo a 

CARGIL (2021), “ O Terminal Fluvial de Granéis Sólidos de Santarém foi construído para 

escoar parte da produção de grãos adquirida pela Cargill na região centro-oeste do Brasil 

(Mato Grosso), e também permitiu à comunidade local a possibilidade de escoamento de 

sua produção. Atualmente o Terminal movimenta soja e milho, operando por meio dos 

modais rodoviário e hidroviário: mais de 95% dos grãos viaja de Mato Grosso até Porto 

Velho (RO) ou Miritituba (PA) em caminhões, onde são posteriormente transbordados 

para as barcaças que seguem até Santarém. Outros 5% chegam ao terminal em 

caminhões vindos diretamente do estado do Mato Grosso pela Br 163 ou ainda da 

produção local”. 

No ano de 2018, segundo dados do CNA, foram escoados entre Sorriso e 

Miritituba/Santarém 8,7 milhões de toneladas do grãos. “Se a rodovia estivesse 

devidamente asfaltada, o setor economizaria R$ 435 milhões”, aponta Edeon Vaz Ferreira, 

presidente da Câmara Temática de Infraestrutura e Logística do Agronegócio (vinculada 

ao Ministério da Infraestrutura) e representante da Associação Brasileira dos Produtores 

de Soja (Guia do TCR, 2021). Como podemos verificar, a Br-163 representa um 

importante eixo de ligação entre os centros de produção agrícola do estado do MT e 

mercado internacional, tendo um papel fundamental para o mercado nacional. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 
 

Após mais de 40 anos desde sua inauguração, podemos verificar que a construção 

rodoviária de Br-163 proporcionou significativas mudanças no cenário regional e nacional. 

A partir do momento de sua implantação, no início da década de 1970, com uma intensiva 

da participação do Estado Brasileiro no processo de integração da amazônia dentro do 

contexto do Programa de Integração Nacional, os processos de construção da rodovia e 

o constante aumento do fluxo populacional trouxeram diversas mudanças para a região 

norte do país, em especial para as localidades que estavam as margens do eixo de 

construção da Br-163, situada no trecho Santarém-Cuibá. 

Como afirma Leão (2019, p. 65): 

Esse desenvolvimento regional foi comprovado em função do crescimento 
econômico observado a partir da década de 1970, com o aumento do PIB da 
região superior ao crescimento nacional. O incremento proporcionado pelas 
Unidades de Engenharia de Construção na infraestrutura de transportes contribuiu 
sobremaneira para esse cenário, na medida que transformou a realidade de 
isolamento físico que viviam as cidades da região. Tal fato possibilitou uma melhor 
estrutura comercial e de circulação de insumos, produtos, mão-de obra e recursos. 
Confirmando essa assertiva, Owen e Vance (1987, apud Pfaff at all) descrevem 
que as estradas “oferecem acesso aos recursos naturais, facilitam acesso de 
produtores rurais ao mercado, a integração de setores econômicos, reduzem os 
custos da mobilidade espacial de pessoas, de capital e de informação”. 

Com o avanço da fronteira agrícola e o consequente desenvolvimento econômico 

da região, a Br-163 vem ganhando posição de destaque, representando, atualmente, um 

dos principais corredores logísticos para a exportação de grãos do país, sendo o principal 

canal de escoamento da produção agrícola da região centro oeste do país. Como afirma 

Linhares (2020, p. 30): 

Com o término recente do asfaltamento desta destacada rodovia, os holofotes se 
voltam novamente para a região que possui grande importância no cenário 
geopolítico nacional, uma vez que, atualmente, é o principal corredor de 
exportação de grãos produzidos no Centro-Oeste do Brasil. 

Durante seus mais de 40 anos de construção por meio de projetos do Governo 

Deferal, tivemos a participação da iniciativa privada e de convênios do Departamento de 

Engenharia e Construção com o DNIT, por meio da execução de obras com as 

Organizações Militares de Engenharia de Construção. Como já citado por Moura (2021), 

a conclusão da pavimentação da Br-163, trecho Santarém-Cuiabá, deve representar um 

importante avanço econômico para o país, em especial para a região Centro Oeste e Norte 

(mais precisamente a região Oeste do Pará). Como vismos nas ideias apresentadas no 

referêncial teórico e na aálise de dados e discussões, a construção da Br-163 teve relação 

direta com o anavço econômico regional e com a integração da região amazônica. Da 

análise dos dados pouplacionais e econômicos da região Centro Oeste e Norte (oeste do 
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Pará), podemos verificar que as localidades que estavam eixadas com a Br-163 tiveram 

um significativo crescimento durante os últimos anos. Como podemos identificar com base 

na análise dos 5 maiores indíces do PIB dos municípios do estado do MT, verificando que 

as cinco cidades com os maiores índices estão localizadas as margens da Br-163 e 

representam cerca de 41 % do PIB do estado do MT, como citado na aálise dos dados e 

discussões. 

O 8º Batalhão de Engenharia de Construção, embora não tenha participação direta 

em todo o trecho da construção da Br-163, desde sua inauguração até sua conclusão, 

esteve presente em diversos momentos de sua estruturação. Com as suas atividades 

mais direcionadas para o trecho presente no oeste do Pará, o 8º BEC teve ligação direta 

com o desenvolvimento da região por meios dos trabalhos de implementação e 

pavimentação da Br-163. Desde os primeiros passos para implementação da rodovia 

Santarém-Cuiabá, no inicio da dévcada de 1970, até a conclisão da pavimentação da Br-

163, em fevereiro de 2020, o 8º Batalhão de Engenharia de Construção sempre esteve 

presente na região norte do país, em especial na região Oeste do Pará. Como já citado 

por Brasil (2014b, p. 106) o 8º Batalhão de Engenharia de Construção atuou em diversas 

frentes na região Norte do país, como podemos identificar: Parintins/AM, Aveiro/PA, 

Tefé/AM, Urucu/AM, Coari/AM, Terra Nova/MT, Cahimbo/PA, Tirios/PA, Monte Alegre/PA 

e Santarém/PA.  

Portanto, podemos concluir que a implementação da Br-163 proporcinou um 

avanço considerável no processo de integração da região amazônica, em especial nas 

localidades eixadas com essa rodovia, gerando cresimento local e desenvolvimento 

econômico. Juntamente com o aumento do fluxo logístico pela região, surgiram novas 

cidades e oportunidades, criando geração de renda e um fluxo maior de trabalhadores 

para a região com o surgimento de novas oportunidades. Embora ainda existam alguns 

“vazios demográficos”, a construção da Br-163, bem como a construção de outras 

rodovias na região, conseguindo reduzir a questão do “isolamento” da região Norte do 

país. Como afirma Brasil (2014b, p. 125): 

Se a abertura de um caminho de ligação entre Cuiabá e Santarém, sonhada desde 
o século XIX, e priorizado no Programa de Integração Nacional (PIN), em 1970, 
visando ao desenvolvimento do País, já havia se tornado uma realidade em 1976, 
agora, com essa perspectiva de ter esse caminho asfaltado, os benefícios 
multiplicar-se-ão e influenciarão a vida das pessoas que moram na área, trazendo 
crescimento econômico para a região e para o País. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DA ENTREVISTA 
 

Prezado senhor entrevistado, 

sou o Capitão do Exército Brasileiro da Arma de Engenharia MAXWELL MOURÃO 

DE SOUSA SILVA, formado no ano de 2012 na Academia Militar das Agulhas Negras 

(AMAN) e encontro-me realizando o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, na Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO). 

A presente entrevista constitui-se em instrumento de pesquisa, parte de 

trabalho acadêmico, requisito parcial para a obtenção do Grau de Especialização em 

Ciências Militares, cujo tema é: A IMPORTÂNCIA DA ENGENHARIA MILITAR NA 

INTEGRAÇÃO DA REGIÃO AMAZÔNICA: A ATUAÇÃO DO 8° BATALHÃO DE 

ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO NA ESTRUTURAÇÃO RODOVIÁRIA DA BR 163, 

TRECHO SANTARÉM/PA – CUIABÁ/MT. 

Gostaria de agradecer-lhe pela disponibilidade para concedê-la, salientando que sua 

participação será importante para a consecução dos objetivos propostos por essa 

pesquisa.  

A principal finalidade dessa entrevista é coletar dados, provenientes de experiências 

pessoais e profissionais de pessoas que participaram diretamente nas obras de 

construção da Br-163, para que possam fornecer informações e opiniões sobre a 

influência da construção da Br 163 no processo de Integração da Região Amazônica, 

buscando perspectivas de como a construção desse trecho rodoviário influenciou o 

desenvolvimento e integração regional, em especial para aquelas localidades próximas 

ao eixo da Rodovia Santarém-Cuiabá.  

 
Informações do entrevistado 

 
Nome do entrevistado: 
Função: 
Tempo de serviço: 
Principais períodos e onde que participou de obras na construção da Br 163: 
 
 

1 – No tocante ao aspecto econômico e populacional, Santarém representa uma das 
principais cidades da região oeste do Pará. Em sua opinião, qual o grau de importância 
da construção rodoviária da Br 163 para o desenvolvimento da cidade de Santarém-PA? 
 

Fundamental  (      ) 

Muito importante  (      ) 

Importante  (      ) 

Pouco importante  (      ) 

Irrelevante  (      ) 

 
Justifique sua resposta, por favor: 
_______________________________________________________________ 
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2 – Poderíamos destacar que a produção de soja é uma das principais atividades 
econômicas da cidade de Santarém e Região. Em sua opinião, qual o grau de importância 
da construção rodoviária da Br 163 para a expansão dessa atividade econômica na 
Região? 
 

Fundamental  (      ) 

Muito importante  (      ) 

Importante  (      ) 

Pouco importante  (      ) 

Irrelevante  (      ) 

 
Justifique sua resposta, por favor: 
_______________________________________________________________ 
 
 
3 – Em seu ponto de vista, qual o nível de importância da construção rodoviária da Br 163 
para as cidades da Região Oeste do Pará (em especial aquelas localizadas no trecho da 
Br-163 que liga Santarém-PA a Guarantã do Norte-MT? 
 

Fundamental  (      ) 

Muito importante  (      ) 

Importante  (      ) 

Pouco importante  (      ) 

Irrelevante  (      ) 

 
Justifique sua resposta, por favor: 
_______________________________________________________________ 
 
 
4 – Nos últimos anos, podemos presenciar um crescente desenvolvimento econômico em 
algumas cidades que estão as margens da Br-163, como por exemplo Sinop, Sorriso e 
Lucas do Rio Verde, em grande parte fruto da crescente produção do mercado da soja na 
região. Em seu ponto de vista, qual o nível de importância da construção rodoviária da Br 
163 para o desenvolvimento da referida atividade? 
 

Fundamental  (      ) 

Muito importante  (      ) 

Importante  (      ) 

Pouco importante  (      ) 

Irrelevante  (      ) 

 
Justifique sua resposta, por favor: 
_______________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – FRANCISCO JOSENIR DA SILVA 
 

Prezado senhor entrevistado, 

sou o Capitão do Exército Brasileiro da Arma de Engenharia MAXWELL MOURÃO 

DE SOUSA SILVA, formado no ano de 2012 na Academia Militar das Agulhas Negras 

(AMAN) e encontro-me realizando o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, na Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO). 

A presente entrevista constitui-se em instrumento de pesquisa, parte de 

trabalho acadêmico, requisito parcial para a obtenção do Grau de Especialização em 

Ciências Militares, cujo tema é: A IMPORTÂNCIA DA ENGENHARIA MILITAR NA 

INTEGRAÇÃO DA REGIÃO AMAZÔNICA: A ATUAÇÃO DO 8° BATALHÃO DE 

ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO NA ESTRUTURAÇÃO RODOVIÁRIA DA BR 163, 

TRECHO SANTARÉM/PA – CUIABÁ/MT. 

Gostaria de agradecer-lhe pela disponibilidade para concedê-la, salientando que sua 

participação será importante para a consecução dos objetivos propostos por essa 

pesquisa.  

A principal finalidade dessa entrevista é coletar dados, provenientes de experiências 

pessoais e profissionais de pessoas que participaram diretamente nas obras de 

construção da Br-163, para que possam fornecer informações e opiniões sobre a 

influência da construção da Br 163 no processo de Integração da Região Amazônica, 

buscando perspectivas de como a construção desse trecho rodoviário influenciou o 

desenvolvimento e integração regional, em especial para aquelas localidades próximas 

ao eixo da Rodovia Santarém-Cuiabá.  

 
Informações do entrevistado 

 
Nome do entrevistado: Francisco Josenir da silva 
Função: Soldador 
Tempo de serviço: 36 anos 
Principais períodos e onde que participou de obras na construção da Br 163: Ano 
de 2019 
 

1 – No tocante ao aspecto econômico e populacional, Santarém representa uma das 
principais cidades da região oeste do Pará. Em sua opinião, qual o grau de importância 
da construção rodoviária da Br 163 para o desenvolvimento da cidade de Santarém-PA? 
 

Fundamental  (      ) 

Muito importante  (  x  ) 

Importante  (      ) 

Pouco importante  (      ) 

Irrelevante  (      ) 

 
Justifique sua resposta, por favor: 
No meu ponto de vista, a construção da BR 163, foi muito importante, levando em 
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consideração que sou morador de uma vila localizada na margem da BR 163, próximo ao 
KM 92, facilitou o acesso à Santarém, e com esse exemplo, conclui – se que, o acesso à 
cidade de Santarém foi facilitado, sendo assim aumentando o desenvolvimento da cidade, 
tanto na questão populacional, como econômica. 
2 – Poderíamos destacar que a produção de soja é uma das principais atividades 
econômicas da cidade de Santarém e Região. Em sua opinião, qual o grau de importância 
da construção rodoviária da Br 163 para a expansão dessa atividade econômica na 
Região? 
 

Fundamental  (  x  ) 

Muito importante  (      ) 

Importante  (      ) 

Pouco importante  (      ) 

Irrelevante  (      ) 

 
Justifique sua resposta, por favor: 
Em Santarém, na atividade de produção de soja, a BR 163 contribuiu muito para a cidade, 
tendo em vista empresas que aqui se instalou, com a facilidade do transporte do produto, 
trazendo emprego para população, como exemplo a empresa de processamento de 
alimento, Cargill.   
 
 
3 – Em seu ponto de vista, qual o nível de importância da construção rodoviária da Br 163 
para as cidades da Região Oeste do Pará (em especial aquelas localizadas no trecho da 
Br-163 que liga Santarém-PA a Guarantã do Norte-MT? 
 

Fundamental  (  x  ) 

Muito importante  (      ) 

Importante  (      ) 

Pouco importante  (      ) 

Irrelevante  (      ) 

 
Justifique sua resposta, por favor: 
O asfaltamento dessa rodovia, melhorou muito para moradores de cidades pequenas para 
o transporte e para viagens para cidades grandes, tanto no conforto, como na segurança. 
 
4 – Nos últimos anos, podemos presenciar um crescente desenvolvimento econômico em 
algumas cidades que estão as margens da Br-163, como por exemplo Sinop, Sorriso e 
Lucas do Rio Verde, em grande parte fruto da crescente produção do mercado da soja na 
região. Em seu ponto de vista, qual o nível de importância da construção rodoviária da Br 
163 para o desenvolvimento da referida atividade? 
 

Fundamental  (      ) 

Muito importante  (  x  ) 

Importante  (      ) 

Pouco importante  (      ) 

Irrelevante  (      ) 

 
Justifique sua resposta, por favor: 
A BR 163 foi fundamental para o desenvolvimento dessas cidades e também para a 
expansão da produção de soja na região, facilitando e diminuindo o tempo de transporte 
do produto, aumentando assim a produção e rotatividade do produtos agrícola produzido 
nessa região. 

 



48 
 

APÊNDICE C – DETIMAR DUARTE DE LIMA 
 

Prezado senhor entrevistado, 

sou o Capitão do Exército Brasileiro da Arma de Engenharia MAXWELL MOURÃO 

DE SOUSA SILVA, formado no ano de 2012 na Academia Militar das Agulhas Negras 

(AMAN) e encontro-me realizando o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, na Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO). 

A presente entrevista constitui-se em instrumento de pesquisa, parte de 

trabalho acadêmico, requisito parcial para a obtenção do Grau de Especialização em 

Ciências Militares, cujo tema é: A IMPORTÂNCIA DA ENGENHARIA MILITAR NA 

INTEGRAÇÃO DA REGIÃO AMAZÔNICA: A ATUAÇÃO DO 8° BATALHÃO DE 

ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO NA ESTRUTURAÇÃO RODOVIÁRIA DA BR 163, 

TRECHO SANTARÉM/PA – CUIABÁ/MT. 

Gostaria de agradecer-lhe pela disponibilidade para concedê-la, salientando que sua 

participação será importante para a consecução dos objetivos propostos por essa 

pesquisa.  

A principal finalidade dessa entrevista é coletar dados, provenientes de experiências 

pessoais e profissionais de pessoas que participaram diretamente nas obras de 

construção da Br-163, para que possam fornecer informações e opiniões sobre a 

influência da construção da Br 163 no processo de Integração da Região Amazônica, 

buscando perspectivas de como a construção desse trecho rodoviário influenciou o 

desenvolvimento e integração regional, em especial para aquelas localidades próximas 

ao eixo da Rodovia Santarém-Cuiabá.  

 
Informações do entrevistado 

 
Nome do entrevistado: Detimar Duarte de Lima  
Função: Mecânico de motores 
Tempo de serviço: 34 anos 
Principais períodos e onde que participou de obras na construção da Br 163: Apoio 
na manutenção durante toda obra 
 
 

1 – No tocante ao aspecto econômico e populacional, Santarém representa uma das 
principais cidades da região oeste do Pará. Em sua opinião, qual o grau de importância 
da construção rodoviária da Br 163 para o desenvolvimento da cidade de Santarém-PA? 
 

Fundamental  (      ) 

Muito importante  (  x  ) 

Importante  (      ) 

Pouco importante  (      ) 

Irrelevante  (      ) 

 
Justifique sua resposta, por favor: 
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Acho muito importante, pois a construção da rodovia, melhorou o fluxo de carros e 
caminhões para a cidade. 
 
2 – Poderíamos destacar que a produção de soja é uma das principais atividades 
econômicas da cidade de Santarém e Região. Em sua opinião, qual o grau de importância 
da construção rodoviária da Br 163 para a expansão dessa atividade econômica na 
Região? 
 

Fundamental  (      ) 

Muito importante  (  x  ) 

Importante  (      ) 

Pouco importante  (      ) 

Irrelevante  (      ) 

 
Justifique sua resposta, por favor:  
A construção da BR melhorou o transporte de soja, aumentando a quantidade de 
caminhões que transportam o produto. 
 
3 – Em seu ponto de vista, qual o nível de importância da construção rodoviária da Br 163 
para as cidades da Região Oeste do Pará (em especial aquelas localizadas no trecho da 
Br-163 que liga Santarém-PA a Guarantã do Norte-MT? 
 

Fundamental  (      ) 

Muito importante  (      ) 

Importante  (  x  ) 

Pouco importante  (      ) 

Irrelevante  (      ) 

 
Justifique sua resposta, por favor: 
Muito importante, pois com a construção da rodovia, melhorou a economia de várias 
cidades pequenas, com consumo de caminhoneiros e viajantes que escolhem passar por 
lá, por estar asfaltado. 
 
4 – Nos últimos anos, podemos presenciar um crescente desenvolvimento econômico em 
algumas cidades que estão as margens da Br-163, como por exemplo Sinop, Sorriso e 
Lucas do Rio Verde, em grande parte fruto da crescente produção do mercado da soja na 
região. Em seu ponto de vista, qual o nível de importância da construção rodoviária da Br 
163 para o desenvolvimento da referida atividade? 
 

Fundamental  (      ) 

Muito importante  (      ) 

Importante  (  x  ) 

Pouco importante  (      ) 

Irrelevante  (      ) 

 
Justifique sua resposta, por favor: 
Com a construção da BR – 163, o fluxo de pessoas nessas cidades aumenta, 
consequentemente, ideias novas para investimentos surge, e assim desenvolve a 
economia da cidade. 
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APÊNDICE D – ADILSON GALÚCIO FIALIO 
 

Prezado senhor entrevistado, 

sou o Capitão do Exército Brasileiro da Arma de Engenharia MAXWELL MOURÃO 

DE SOUSA SILVA, formado no ano de 2012 na Academia Militar das Agulhas Negras 

(AMAN) e encontro-me realizando o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, na Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO). 

A presente entrevista constitui-se em instrumento de pesquisa, parte de 

trabalho acadêmico, requisito parcial para a obtenção do Grau de Especialização em 

Ciências Militares, cujo tema é: A IMPORTÂNCIA DA ENGENHARIA MILITAR NA 

INTEGRAÇÃO DA REGIÃO AMAZÔNICA: A ATUAÇÃO DO 8° BATALHÃO DE 

ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO NA ESTRUTURAÇÃO RODOVIÁRIA DA BR 163, 

TRECHO SANTARÉM/PA – CUIABÁ/MT. 

Gostaria de agradecer-lhe pela disponibilidade para concedê-la, salientando que sua 

participação será importante para a consecução dos objetivos propostos por essa 

pesquisa.  

A principal finalidade dessa entrevista é coletar dados, provenientes de experiências 

pessoais e profissionais de pessoas que participaram diretamente nas obras de 

construção da Br-163, para que possam fornecer informações e opiniões sobre a 

influência da construção da Br 163 no processo de Integração da Região Amazônica, 

buscando perspectivas de como a construção desse trecho rodoviário influenciou o 

desenvolvimento e integração regional, em especial para aquelas localidades próximas 

ao eixo da Rodovia Santarém-Cuiabá.  

 
Informações do entrevistado 

 
Nome do entrevistado: Adilson Galúcio Fialio 
Função: Carpinteiro 
Tempo de serviço: 34 anos 
Principais períodos e onde que participou de obras na construção da Br 163: Ano 
de 2018 
 

1 – No tocante ao aspecto econômico e populacional, Santarém representa uma das 
principais cidades da região oeste do Pará. Em sua opinião, qual o grau de importância 
da construção rodoviária da Br 163 para o desenvolvimento da cidade de Santarém-PA? 
 

Fundamental  (      ) 

Muito importante  (  x  ) 

Importante  (      ) 

Pouco importante  (      ) 

Irrelevante  (      ) 

 
Justifique sua resposta, por favor: 
Acho muito importante, pois com a construção da BR 163, no meu ponto de vista 
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aumentou vagas de emprego, e também melhorou na mobilidade de viagens entre cidades 
do oeste do Pará, como por exemplo um trajeto entre Santarém – Rurópolis. 
 
2 – Poderíamos destacar que a produção de soja é uma das principais atividades 
econômicas da cidade de Santarém e Região. Em sua opinião, qual o grau de importância 
da construção rodoviária da Br 163 para a expansão dessa atividade econômica na 
Região? 
 

Fundamental  (      ) 

Muito importante  (  x  ) 

Importante  (      ) 

Pouco importante  (      ) 

Irrelevante  (      ) 

 
Justifique sua resposta, por favor:  
A construção da Br 163, contribuiu muito para a expansão dessa atividade porque, 
aumentou a mobilidade e facilitou no transitar de carretas que fazem o transporte da soja. 
 
3 – Em seu ponto de vista, qual o nível de importância da construção rodoviária da Br 163 
para as cidades da Região Oeste do Pará (em especial aquelas localizadas no trecho da 
Br-163 que liga Santarém-PA a Guarantã do Norte-MT? 
 

Fundamental  (      ) 

Muito importante  (  x  ) 

Importante  (      ) 

Pouco importante  (      ) 

Irrelevante  (      ) 

 
Justifique sua resposta, por favor: 
Muito importante, pois com a construção da rodovia, facilitou a ligação de pequenas 
cidades até uma cidade grande, diminuindo o tempo de viagem e aumentando também o 
conforto de quem está viajando. 
 
4 – Nos últimos anos, podemos presenciar um crescente desenvolvimento econômico em 
algumas cidades que estão as margens da Br-163, como por exemplo Sinop, Sorriso e 
Lucas do Rio Verde, em grande parte fruto da crescente produção do mercado da soja na 
região. Em seu ponto de vista, qual o nível de importância da construção rodoviária da Br 
163 para o desenvolvimento da referida atividade? 
 

Fundamental  (      ) 

Muito importante  (  x  ) 

Importante  (      ) 

Pouco importante  (      ) 

Irrelevante  (      ) 

 
Justifique sua resposta, por favor: 
Na minha opinião, cidades situadas na BR 163, ganham porque, com o aumento do fluxo 
de caminhões, é necessário que esses caminhões faça manutenções, abasteça, é 
necessário também que os motoristas se alimentem, e com isso surge novos 
estabelecimentos, como por exemplo: oficinas, posto de combustível etc. 
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APÊNDICE E – Carlos José Wangam 
 

Prezado senhor entrevistado, 

sou o Capitão do Exército Brasileiro da Arma de Engenharia MAXWELL MOURÃO 

DE SOUSA SILVA, formado no ano de 2012 na Academia Militar das Agulhas Negras 

(AMAN) e encontro-me realizando o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, na Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO). 

A presente entrevista constitui-se em instrumento de pesquisa, parte de 

trabalho acadêmico, requisito parcial para a obtenção do Grau de Especialização em 

Ciências Militares, cujo tema é: A IMPORTÂNCIA DA ENGENHARIA MILITAR NA 

INTEGRAÇÃO DA REGIÃO AMAZÔNICA: A ATUAÇÃO DO 8° BATALHÃO DE 

ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO NA ESTRUTURAÇÃO RODOVIÁRIA DA BR 163, 

TRECHO SANTARÉM/PA – CUIABÁ/MT. 

Gostaria de agradecer-lhe pela disponibilidade para concedê-la, salientando que sua 

participação será importante para a consecução dos objetivos propostos por essa 

pesquisa.  

A principal finalidade dessa entrevista é coletar dados, provenientes de experiências 

pessoais e profissionais de pessoas que participaram diretamente nas obras de 

construção da Br-163, para que possam fornecer informações e opiniões sobre a 

influência da construção da Br 163 no processo de Integração da Região Amazônica, 

buscando perspectivas de como a construção desse trecho rodoviário influenciou o 

desenvolvimento e integração regional, em especial para aquelas localidades próximas 

ao eixo da Rodovia Santarém-Cuiabá.  

 
Informações do entrevistado 

 
Nome do entrevistado: Carlos José Wangam 
Função: Operador 
Tempo de serviço: 49 anos 
Principais períodos e onde que participou de obras na construção da Br 163: Ano 
de 2017 - 2020 
 

1 – No tocante ao aspecto econômico e populacional, Santarém representa uma das 
principais cidades da região oeste do Pará. Em sua opinião, qual o grau de importância 
da construção rodoviária da Br 163 para o desenvolvimento da cidade de Santarém-PA? 
 

Fundamental  (  x  ) 

Muito importante  (      ) 

Importante  (      ) 

Pouco importante  (      ) 

Irrelevante  (      ) 

 
Justifique sua resposta, por favor: 
Na minha opinião, a construção dessa rodovia proporcionou uma grande desenvolvimento 
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para a cidade, pois desde quando se iniciou a construção dessa estrada, a partir do ano 
de 1970, começou o crescimento da cidade, trazendo vagas de emprego e facilitando o 
acesso à Santarém. 
 
2 – Poderíamos destacar que a produção de soja é uma das principais atividades 
econômicas da cidade de Santarém e Região. Em sua opinião, qual o grau de importância 
da construção rodoviária da Br 163 para a expansão dessa atividade econômica na 
Região? 
 

Fundamental  (  x  ) 

Muito importante  (      ) 

Importante  (      ) 

Pouco importante  (      ) 

Irrelevante  (      ) 

 
Justifique sua resposta, por favor:  
O asfaltamento facilitou muito a vida dos transportadores de soja, antes da construção da 
rodovia, a estrada tinha cerca de 40 KM de atoleiro, principalmente no trecho Moraes de 
Almeida – Novo progresso, dificultando assim, o transporte do produto. 
 
3 – Em seu ponto de vista, qual o nível de importância da construção rodoviária da Br 163 
para as cidades da Região Oeste do Pará (em especial aquelas localizadas no trecho da 
Br-163 que liga Santarém-PA a Guarantã do Norte-MT? 
 

Fundamental  (      ) 

Muito importante  (  x  ) 

Importante  (      ) 

Pouco importante  (      ) 

Irrelevante  (      ) 

 
Justifique sua resposta, por favor: 
Muito importante, a melhoria não foi só no asfaltamento, mas também no aumento de 
emprego, tendo em vista também o crescimento de cidades que surgiram apenas depois 
da construção da estrada, como por exemplo: Trairão e Moraes de Almeida. 
 
4 – Nos últimos anos, podemos presenciar um crescente desenvolvimento econômico em 
algumas cidades que estão as margens da Br-163, como por exemplo Sinop, Sorriso e 
Lucas do Rio Verde, em grande parte fruto da crescente produção do mercado da soja na 
região. Em seu ponto de vista, qual o nível de importância da construção rodoviária da Br 
163 para o desenvolvimento da referida atividade? 
 

Fundamental  (  x  ) 

Muito importante  (      ) 

Importante  (      ) 

Pouco importante  (      ) 

Irrelevante  (      ) 

 
Justifique sua resposta, por favor: 
O desenvolvimento dessas cidades, e expansão da atividade na região, teve um 
crescimento relevante com a construção da rodovia, por aumentar a velocidade do 
transporte de MT para o PA, tendo em vista que essas cidades citadas, são muito fortes 
na produção de soja na região. 
 


