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RESUMO 
 

A Amazônia Ocidental concentra um imensurável patrimônio de riquezas naturais 

praticamente inexploradas. Muitas sequer são conhecidas, em função do alto grau 

de preservação ambiental dessa porção da Amazônia brasileira. Essa realidade 

ensejou, ao longo dos anos, reconhecida cobiça internacional, traduzida, 

principalmente, pela atuação indiscriminada de diversas ONG, nacionais e 

internacionais, que usam como pano de fundo a preocupação com o meio ambiente 

e com a causa indígena para manter a Região isolada, subdesenvolvida e pouco 

controlada pelo Estado brasileiro, a fim de atender a interesses escusos. Tal 

situação indicada forte probabilidade de a Região ser palco de eventuais conflitos, 

tanto no âmbito interno como no entorno estratégico dos países amazônicos. 

As forças armadas e os órgãos governamentais representam o poder do Estado na 

Região necessário para garantir a soberania do território amazônico e seu 

patrimônio natural. Para isso, carecem de uma infraestrutura mínima de transporte 

capaz de oferecer as condições de atuação nos locais amazônicos mais isolados, 

notadamente na faixa de fronteira. 

A Política e a Estratégia Nacional de Defesa definiram a Amazônia como prioridade 

para as ações estratégicas de defesa, a fim de ampliar a capacidade de pronta 

resposta das forças armadas na Região. Necessita, para isso, de uma infraestrutura 

de transporte adequada, a ser proporcionada pelos órgãos governamentais 

responsáveis, em coordenação com o Ministério da Defesa, cumprindo a fase de 

preparo da logística nacional, prevista na Política Nacional de Mobilização, de forma 

a facilitar a evolução para uma eventual situação de conflito armado na Região, o 

que exigiria a mobilização de meios militares. 

Verifica-se, porém, a dissonância entre a Política Nacional de Defesa e a Política 

Nacional de Transporte, no que se refere ao atendimento das necessidades de 

defesa, afetas à infraestrutura de transporte na Amazônia Ocidental, sobretudo 

àquelas vias rodoviárias e hidroviárias que incidem no arco fronteiriço dessa Região. 

   

Palavras-chave: Amazônia Ocidental, Infraestrutura de transporte, Mobilização, 

Política. 

 



RESUMEN 

La Amazonía Occidental concentra un inmensurable patrimonio de riquezas 

naturales prácticamente inexploradas. Muchas ni siquiera son conocidas, en función 

del alto grado de preservación ambiental de esa porción de la Amazonia brasileña. 

Esta realidad, a lo largo de los años, ha reconocido la codicia internacional, 

traducida principalmente por la actuación indiscriminada de diversas ONG, 

nacionales e internacionales, que usan como telón de fondo la preocupación por el 

medio ambiente y con la causa indígena para mantener la Región aislada, 

subdesarrollada y poco controlada por el Estado brasileño, a fin de atender a 

intereses sombreados. Tal situación indicada fuerte probabilidad de que la Región 

sea escenario de eventuales conflictos, tanto en el ámbito interno y en el entorno 

estratégico de los países amazónicos. 

Las fuerzas armadas y los organismos gubernamentales representan el poder del 

Estado en la Región necesario para garantizar la soberanía del territorio amazónico 

y su patrimonio natural. Para ello, carecen de una infraestructura mínima de 

transporte capaz de ofrecer las condiciones de actuación en los lugares amazónicos 

más aislados, notablemente en la franja de frontera. 

La Política y la Estrategia Nacional de Defensa definieron a la Amazonía como 

prioridad para las acciones estratégicas de defensa, a fin de ampliar la capacidad de 

pronta respuesta de las fuerzas armadas en la Región. Para ello, es necesaria una 

infraestructura de transporte adecuada, proporcionada por los organismos 

gubernamentales responsables, en coordinación con el Ministerio de Defensa, 

cumpliendo la fase de preparación de la logística nacional, prevista en la Política 

Nacional de Movilización, para facilitar la evolución para una eventual situación de 

conflicto armado en la Región, lo que exigiría la movilización de medios militares. 

Se observa, sin embargo, la disonancia entre la Política Nacional de Defensa y la 

Política Nacional de Transporte, en lo que se refiere a la atención de las 

necesidades de defensa, a la infraestructura de transporte en la Amazonía 

Occidental, sobre todo a aquellas vías de carreteras e hidrovías que inciden en arco 

fronterizo de esa Región. 

  Palabras clave: Amazonia Occidental, Infraestructura de transporte, Movilización, 

Política. 
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1 INTRODUÇÃO  

  

Passados quase meio século dos esforços dos governos militares de povoar, 

integrar e desenvolver a Amazônia, no contexto da estratégia da presença e da 

integração, a infraestrutura de transporte, atualmente existente na Região, 

permanece precária, com raros avanços fomentados pela expansão da fronteira 

agrícola no sul da Região Norte do Brasil.  

Desde o início do século XX o Estado brasileiro já se preocupava em ocupar o 

vasto território amazônico, como forma de integrar aquela, até então, pouco 

conhecida, porção do território brasileiro. A preocupação era povoar, integrar, 

desenvolver economicamente e manter a segurança das fronteiras.  

A partir do regime militar, em meados da década de 1960, o pensamento 

geopolítico da Escola Superior de Guerra (ESG) foi amplamente utilizado pelos 

governos do Regime para estabelecer políticas de integração e desenvolvimento da 

Amazônia, com forte viés de segurança nacional, no cenário geopolítico da época 

(NOGEIRA e OLIVEIRA NETO, 2016), principalmente, pela extensa fronteira 

amazônica, com vários países da América do Sul, politicamente instáveis, no 

contexto da Guerra Fria. 

 Assim, ao longo das décadas de 1960 e 1970, os projetos das grandes 

rodovias que cortam a Região Norte foram implementados, ampliados e melhorados, 

destacando-se as BR-163 (Cuiabá/MT – Santarém/PA), BR-364 (Cuiabá/MT – 

Cruzeiro do Sul/AC), BR-174 (Manaus/AM – Boa Vista/RR), BR-319 (Manaus/AM – 

Porto Velho/RO), BR-210 (Perimetral Norte) e BR-230 (Transamazônica). 

Tais empreendimentos rodoviários foram concebidos no escopo de uma 

política nacional de integração, ocupação e desenvolvimento econômico da 

Amazônia, podendo ser destacados dois grandes planos de investimentos: 

Operação Amazônia (1966 – 1970) e o Programa de Integração Nacional (PIN – 

1970/1974), conforme descreve BROWDER e GODFREY (2006 apud NOGEIRA e 

OLIVEIRA NETO, 2016, p. 63)1 “A Operação Amazônia procurava, basicamente, 

atrair o investimento privado para a região através da construção de novas 

infraestruturas e a oferta de vários incentivos fiscais para empresas.” 

                                                 
1 BROWDER e GODFREY (2006) apud NOGEIRA e OLIVEIRA NETO. Geopolítica e Rodovias na 
Amazônia Brasileira. Revista da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia 
(ANPEGE). v. 12, n.17, p. 55-83, jan./jul. 2016.  
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O Exército contribuiu sobremaneira no esforço de implantar as rodovias 

citadas, por meio de seus batalhões de engenharia de construção, os quais foram 

transferidos da Região Sul do País para a Amazônia, como foi o caso do: 8º 

Batalhão de Engenharia de Construção (8º BEC), transferido de Lages/SC para 

Santarém/PA; o 9º Batalhão de Engenharia de Construção (9º BEC), transferido de 

Carazinho/RS para Cuiabá/MT; e o 1º Batalhão de Engenharia de Construção (1º 

BEC), transferido de Caicó/RN para São Gabriel da Cachoeira/AM. Também foram 

criados o 5º Batalhão de Engenharia de Construção (5º BEC), em Porto Velho/RO; 

6º Batalhão de Engenharia de Construção (6º BEC), em Boa Vista/RR e o 7º 

Batalhão de Engenharia de Construção (7º BEC), em Cruzeiro do Sul/AC. 

A partir do final da década de 1980, a preocupação geopolítica com a Região 

é reduzida e os grandes projetos de infraestrutura de transportes são, praticamente, 

paralisados, sendo retomado somente ao final da década de 1990 e início dos anos 

2000, mais com o apelo da necessidade de desenvolvimento econômico e social 

regional do que em função da preocupação com a segurança e defesa nacional. 

No tocante à infraestrutura de transporte hidroviário na Amazônia, a partir de 

1964, com o enfoque de segurança nacional, os governos militares centralizaram a 

gestão dos portos, culminando com a criação da Empresa de Portos do Brasil S/A 

(PORTOBRAS), em 1975. (BRASIL, 2013). No tocante à navegação na Amazônia, 

foi criada a Companhia de Navegação da Amazônia e Administração do Porto Pará 

(SNAPP), a qual explorava uma extensão total de 4.873 km de vias navegáveis, nos 

rios Tocantins, Xingu, Tapajós, Madeira, Acre, Solimões e Juruá. (GEIPOT, 2001). 

Hoje, a preocupação com o povoamento não é mais a questão principal para 

a integração da Região, pois os investimentos realizados na execução de grandes 

obras de infraestrutura proporcionaram o crescimento populacional de vários pontos 

estratégicos do território amazônico. Contudo, a Amazônia ainda carece de políticas 

públicas destinadas a estimular o desenvolvimento econômico e, por conseguinte, a 

defesa e a segurança da Região. 

Nos dias atuais observa-se a atuação de novos atores na geopolítica mundial, 

os chamados movimentos sociais e Organizações Não Governamentais (ONG), que 

passaram a influir diretamente nas tomadas de decisões do Estado brasileiro na 

Região, potencializados, sobretudo, pela revolução científico-tecnológica e pelo 

fenômeno da globalização: 



12 
 

 
 

 Há, hoje, portanto, dois movimentos internacionais: um em nível do sistema 
financeiro, da informação, do domínio do poder efetivamente das potências; 
e outro, uma tendência ao internacionalismo dos movimentos sociais. Todos 
os agentes sociais organizados, corporações, organizações religiosas, 
movimento sociais etc., têm suas próprias territorialidades, acima e abaixo 
da escala do Estado, suas próprias geopolíticas, e tendem a se articular, 
configurando uma situação mundial bastante complexa. (BECKER, 2005, 
p.72). 

 

Há que se considerar, todavia, que a defesa e a segurança da Amazônia 

estão, intrinsicamente, ligadas ao seu desenvolvimento econômico e social. Ocorre 

que a Amazônia é vista pelo mundo como a última fronteira do capital natural de 

nível global (BECKER, 2005). O desafio que se apresenta é desenvolver a Região 

sem agredir o meio ambiente, de maneira sustentável, preservando o extraordinário 

patrimônio natural da Floresta. Para isso, torna-se imperativo o desenvolvimento de 

uma nova geopolítica para a Região, com o amplo uso da tecnologia que minimize 

os impactos ambientais. Contudo, isso não significa dizer que o País deve priorizar, 

em todos os sentidos, a preservação ambiental em detrimento do desenvolvimento 

econômico da Região. Para isso, os investimentos nas redes de transportes são 

imperativos. 

Nesse aspecto, a ampliação e a melhoria do sistema de transporte da 

Amazônia ganha relevância, na medida em que se caracteriza como indutora do 

desenvolvimento econômico e da segurança e defesa do território amazônico:  

 
No bojo dessas discussões, a Amazônia emerge como um espaço 
estratégico para a efetivação da integração de redes logísticas e técnicas 
(rodovias, pontes binacionais, sistemas de telecomunicações – todos em 
conexão) e também a ser palco de importantes ações de defesa nacional, 
tornando-se prioridade na Política Nacional de Defesa (PND). (SUPERTI E 
SILVA, 2015, p. 131). 
 
 

Corroborando com o entendimento irrefutável de que o sistema de transporte 

impacta favoravelmente no crescimento econômico de uma região, destaca-se: 

Conforme visto anteriormente o transporte é um indutor de crescimento e 
desenvolvimento econômico, desempenhando papel essencial na economia 
regional, o qual é traduzido em termos de produção, distribuição espacial e 
consumo de riquezas. Além disso, o transporte interfere na distribuição de 
renda entre membros de uma sociedade (Kawamoto apud Almeida, 2008, p. 
25).  

 
A Política Nacional de Defesa (PND) e a Estratégia Nacional de Defesa 

(END), editadas, inicialmente, em 2008 constituem-se um novo marco geopolítico, 

pós-regime militar, da preocupação do Estado Brasileiro com a infraestrutura de 
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transportes da Amazônia sob a ótica da defesa nacional, além da natural 

preocupação com o desenvolvimento econômico e a integração nacional, “Esta 

Política pressupõe que a defesa do País é inseparável do seu desenvolvimento, 

fornecendo-lhe o indispensável escudo” (BRASIL, 2012, p. 11). 

Ressalta-se, nesse aspecto, a importância da melhoria da infraestrutura de 

transporte do País para a defesa nacional, especialmente, quando se pensa em 

mobilização nacional: 

Art. 2º Para os fins desta Lei, consideram-se: 
I - Mobilização Nacional o conjunto de atividades planejadas, orientadas e 
empreendidas pelo Estado, complementando a Logística Nacional, 
destinadas a capacitar o País a realizar ações estratégicas, no campo da 
Defesa Nacional, diante de agressão estrangeira;  
[...] 
Art. 3º O preparo da Mobilização Nacional consiste na realização de ações 
estratégicas que viabilizem a sua execução, sendo desenvolvido desde a 
situação de normalidade, de modo contínuo, metódico e permanente. 
(BRASIL, 2007) (grifo nosso). 

 

Depreende-se, dessa forma, que a preocupação do Estado com a mobilização 

nacional deve ser priorizada desde os tempos de paz, por meio de políticas e ações 

estratégicas de todos os órgãos governamentais. Nesse contexto, avulta de 

importância a integração do planejamento estratégico de todos os setores do Estado 

com a PND/END. Lamentavelmente, na prática, isso não se constata, conforme será 

discorrido no presente trabalho de pesquisa. 

Outro aspecto importante da END, intimamente ligado à questão em estudo, é 

a priorização da Amazônia nas ações estratégicas de defesa, sendo uma das suas 

diretrizes estabelecidas: 

10. Priorizar a região amazônica. 
A Amazônia representa um dos focos de maior interesse para a defesa. A 
defesa da Amazônia exige avanço de projeto de desenvolvimento 
sustentável e passa pelo trinômio monitoramento/ controle, mobilidade e 
presença. (BRASIL, 2012) 

 

Atualmente, observa-se significativas restrições na configuração, na melhoria 

e na conservação da infraestrutura de transporte da Região Amazônica, 

principalmente, nos modais rodoviário e hidroviário, objetos de estudo do presente 

trabalho. Tal situação, certamente, não atende às necessidades de defesa, seja pela 

deficiente articulação dos eixos rodoviários, que não atingem regiões estratégicas da 

Amazônia, seja pelo estado precário de manutenção das vias existentes e, também, 

pela deficiente estrutura de navegação dos rios amazônicos. Essas condições 
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constituem-se em fatores altamente desfavoráveis, nas ações das forças armadas 

na Amazônia, notadamente, do Exército, que depende, sobretudo, das raras 

rodovias e hidrovias existentes para cumprir a sua missão constitucional de defesa 

da Pátria, da garantia dos poderes constitucionais e, por inciativa de qualquer um 

destes, da lei e da ordem (BRASIL, 1988) na área da Amazônia. 

Neste contexto, o Comando Militar da Amazônia (CMA) têm a sua articulação 

operacional e a sua logística de suprimento e transporte afetada substancialmente 

pelas dificuldades impostas pela restrita malha viária e hidroviária existente, 

aspectos que serão analisados no decorrer desta pesquisa. Tais dificuldades, por 

certo, são refletidas na mobilização de recursos humanos e de materiais, no 

contexto de uma operação de guerra ou não-guerra no ambiente amazônico. 

O conhecimento atualizado da infraestrutura de transporte existente no País é 

um fator determinante para o planejamento e para a execução da mobilização de 

meios para atender determinada Hipótese de Emprego (HE). Neste aspecto, o 

Manual C 55-1 (Transporte Militares) ressalta, como um dos objetivos da mobilização 

dos transportes do Exército, o levantamento das deficiências da infraestrutura 

existente, em face das necessidades operacionais e de apoio logístico e 

administrativo da Força Terrestre. 

O Manual C 100-10 (Logística Militar Terrestre), que dispõe sobre a Logística 

Militar Terrestre, estabelece que é de responsabilidade do Comando Militar de Área, 

conforme a Hipótese de Emprego (HE), o planejamento operacional, emitindo a 

Diretriz de Apoio Logístico e de Mobilização da Força Terrestre. 

 

1.1 TEMA  

 

As restrições dos modais de transportes rodoviário e hidroviário e seus 

reflexos para a mobilização de meios militares na área do Comando Militar da 

Amazônia. 

 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Em face dos aspectos mencionados sobre a importância capital do sistema de 

transportes na Região Amazônica, notadamente dos modais terrestre e hidroviário, 

no contexto de uma mobilização de meios militares, vislumbra-se o estudo da 
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seguinte situação problema:  

A infraestrutura de transporte rodoviário e hidroviário atualmente existente na 

Região Amazônica atende às necessidades de mobilização de meios militares, no 

contexto de uma hipótese de emprego do Exército no Teatro de Operações (TO) 

Amazônico? 

 

1.2.1 Alcances e Limites 

 

A presente pesquisa será direcionada para a análise do planejamento político-

estratégico e da situação das vias de transporte rodoviário e hidroviário existente no 

teatro de operações amazônico, na área do CMA, na Amazônia Ocidental, 

destacando-se os reflexos para a mobilização nacional. 

A metodologia utilizada para a pesquisa do problema proposto priorizou a 

pesquisa bibliográfica e documental, que, naturalmente, apresenta a limitação de 

não-representatividade, além de ser subjetiva (GIL, 2002). Para minimizar as 

limitações do método, buscou-se ampliar as fontes de pesquisa documental a fim de 

obter-se melhor representatividade. 

Outra limitação visualizada foi a dificuldade para realizar entrevistas com os 

principais dirigentes dos órgãos governamentais responsáveis pela elaboração de 

políticas públicas de investimentos no setor de transporte. Contudo, tal dificuldade foi 

abrandada por meio da pesquisa em documentos, relatórios e planos oficiais do 

Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MT) e dos órgãos a Ele 

vinculados, nos quais são definidos os planejamentos e as ações estratégicas para a 

infraestrutura de transporte na região objeto da pesquisa. 

A pesquisa foi centrada nos modais de transporte rodoviário e hidroviário em 

razão de se constituírem os meios mais comumente utilizados na Amazônia.   

 

1.2.2 Justificativas 

 

A principal contribuição da presente pesquisa será servir de subsídio para o 

planejamento estratégico-operacional de mobilização do Exército, no contexto das 

hipóteses de emprego envolvendo o TO Amazônico. 

Nesse aspecto, avulta de importância a atual situação da infraestrutura de 
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transporte, assim como a elaboração e a execução de políticas públicas do referido 

setor voltadas não somente para a integração e o desenvolvimento econômico e 

social, mas, também, para atender às estratégias estabelecidas pela Política 

Nacional de Defesa e na Política de Mobilização Nacional (PMN). 

Nesse sentido, o MT e os demais órgãos e agências a Ele vinculados, 

responsáveis pela elaboração e implementação dos planejamentos estratégicos de 

investimento da União devem considerar as necessidades da defesa nacional. Assim 

sendo, este trabalho pode ser um referencial para a conscientização da sociedade 

brasileira para os assuntos de defesa. Busca-se, dessa forma, alinhar e integrar as 

ações e planejamentos governamentais, inserindo as necessidades da defesa 

nacional no esforço de desenvolvimento nacional. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

A definição do objetivo da presente pesquisa levou em consideração a 

situação da precária infraestrutura de transporte da Região Amazônica como fator 

determinante para a mobilização de meios militares. 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a situação da infraestrutura de transporte rodoviário e hidroviário 

existente na Região Amazônica e seus reflexos para a defesa e a segurança 

nacional. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Analisar a Política Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa, 

assim como os planos estratégicos setoriais do governo referentes à infraestrutura 

de transporte rodoviário e hidroviário na área da Amazônia Ocidental; 

Identificar a configuração e as principais restrições da infraestrutura de 

transportes dos modais rodoviário e hidroviário na área do CMA; 

Analisar o Sistema Nacional de Mobilização, identificando a sua necessidade 

de infraestrutura de transportes e sua importância no planejamento do setor de 



17 
 

 
 

transporte do País. 

 

1.4 HIPÓTESE E VARIÁVEIS 

 

A respeito do tema a ser pesquisado, o Centro de Estudos Logísticos (CEL) 

(2012)2 citado por Arruda (2013, p. 11) afirma que:  

A matriz de transportes brasileira representa uma das principais causas da 
ineficiência do sistema de transportes do País, pois está baseada no uso 
inadequado dos modais. A sobrecarga existente no transporte rodoviário 
serve como uma barreira ao crescimento dos demais modais de 
transportes. 

 

A infraestrutura de transporte rodoviário e hidroviário atualmente existente na 

Amazônia Ocidental não atende ao estabelecido na Política Nacional de Defesa e da 

Política de Mobilização Nacional no TO Amazônico. 

Conforme a hipótese visualizada, são estabelecidas as seguintes variáveis: 

Variável independente: a infraestrutura de transporte rodoviário e hidroviário 

existente na Amazônia Ocidental. 

Variável dependente: a mobilização de meios militares no TO Amazônico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 BRASIL. Centro de Estudos Logísticos (CEL). Disponível em www.centrodelogistica.com.br. 

Acesso em 02 de marco de 2018.  
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2 A INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE NA AMAZÔNIA  
 
A infraestrutura de transporte existente na Amazônia Ocidental é, 

conhecidamente, caracterizada pela deficiente rede viária, em todos os modais de 

transporte, sobretudo, em razão de sua peculiar fisiografia, o que a torna altamente 

restritiva para a mobilidade de pessoas e de materiais. No presente trabalho serão 

analisadas, exclusivamente, as estruturas de transportes rodoviário e hidroviário, 

tendo em vista serem as mais comumente utilizadas redes de transporte regional. 

A par da precária infraestrutura de transporte, outro aspecto importante a ser 

ressaltado e que, certamente, contribui para o atraso no desenvolvimento do sistema 

de transporte, são as dificuldades de ordem técnica para a execução de obras e 

serviços de engenharia na Região, fator determinante para o prazo de execução 

estendido de obras, das quais destacam-se:  

- dificuldade de obtenção de agregados3 pétreos para uso em obras de 

infraestrutura de transporte; 

- solo com baixa capacidade de suporte, requerendo a estabilização com 

outros materiais naturais ou sintéticos; 

- reduzido período de trabalho anual, devido às chuvas torrenciais do inverno 

amazônico; e 

- dificuldade logística de aquisição e transporte de insumos destinados às 

obras. 

A par das restrições técnicas, existem outras questões, de igual maneira 

relevantes, que tornam os investimentos em infraestrutura na Região difíceis de 

apresentarem resultados a curto prazo. É o caso das restrições impostas por 

questões de ordem ambiental e indígena, que, via de regra, chegam a inviabilizar a 

manutenção e a ampliação do sistema de transporte na Amazônia. 

 
2.1 MODAL RODOVIÁRIO 

 

A malha rodoviária da Amazônia Ocidental é pouco extensa e restrita à 

ligação dos centros urbanos da Região ou da área metropolitana das capitais 

                                                 
3 Agregados para Construção Civil são materiais granulares, sem forma e volume definidos, de dimensões e 

propriedades estabelecidas para uso em obras de engenharia civil, tais como, a pedra britada, o cascalho e as areias 
naturais ou obtidas por moagem de rocha, além das argilas e dos substitutivos como resíduos inertes reciclados, es- 
córias de aciaria, produtos industriais, entre outros (SERNA e REZENDE).  
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Manaus/AM, Boa Vista/RR, Porto Velho/RO e Rio Branco/AC aos municípios 

vizinhos.  

A rede rodoviária existente na Amazônia Ocidental foi concebida, no 

contexto do Plano Nacional de Viação, projetado na década de 1970, tendo como 

papel principal complementar o sistema de hidrovias e servir de enlace com as 

rodovias estaduais e municipais (SANT’ANNA, 1998). A rede rodoviária sob 

responsabilidade federal, na Amazônia Ocidental, engloba uma extensão de 

aproximadamente 11.965 quilômetros de extensão. Algumas dessas rodovias 

seguem na direção das fronteiras com países limítrofes e buscam a conexão com o 

sistema viário desses países. 

O Sistema Nacional de Viação, estabelecido pela Lei 12.379, de 6 de janeiro 

de 2011, inclui as vias federais, estaduais e municipais. No tocante ao Sistema 

Federal, um dos objetivos estipulados no artigo 4º, inciso II é, justamente, “garantir a 

malha viária estratégica necessária à segurança do território nacional;” 

Na realidade, este mesmo objetivo já havia sido visualizado, na década de 

1960 e 1970, pelo governo brasileiro ao projetar as rodovias federais na Amazônia, 

priorizando, também, a integração e o desenvolvimento regional, conforme explica: 

 

A criação dessa rede de circulação é vista pela geopolítica como uma 
ferramenta capaz de integrar e de exercer um domínio de uma porção do 
território, sendo possível escoar as riquezas minerais, industriais e 
agrícolas, facilitando o desenvolvimento. 
Favorecendo uma comunicação com várias partes do território, incluindo às 
áreas de fronteira, exerce ainda uma função estratégica, de artérias que 
visam entrecortar o ‘vazio demográfico’ e reforçar a soberania nacional, e 
ainda de interiorizar as funções que se concentram no litoral do país. 
(OLIVEIRA NETO, 2014, p. 109). 

 

A tabela, a seguir, demonstra a situação do Sistema Nacional de Viação 

(SNV) na Amazônia Ocidental, especificando os quantitativos de quilômetros 

pavimentados e não pavimentados: 

Tabela 1 – SNV – Rodovias - Amazônia Ocidental 

Fonte: SNV – Lei Nº 12.379, de 6 de janeiro de 2011 

TRAVESSIA
LEITO 

NATUAL

EM OBRAS 

IMP
IMPLANT

EM OBRAS 

PAV

SUB-

TOTAL

PISTA 

SIMPLES

EM OBRAS 

DUP

PISTA 

DUPLA

SUB-

TOTAL

AC Acre 503,0             0,2              -              -              16,7            224,2          241,1        899,5          -              8,9              908,4      1.652,5    

AM Amazonas 3.803,4          30,5            -              -              1.546,7      86,2            1.663,4    700,4          -              2,8              703,2      6.170,0    

RO Rondônia 165,0             1,2              -              -              182,4          50,7            234,3        1.795,9      -              88,7            1.884,6  2.283,9    

RR Roraima 184,7             -              -              -              607,8          15,5            623,3        1.033,4      -              17,2            1.050,6  1.858,6    

4.656,1         31,9            -              -              2.353,6      376,6         2.762,1    4.429,2      -              117,6         4.546,8  11.965,0  

Amazônia 

Ocidental

Total

REDE DO SNV

REGIÃO UF PLANEJADA

REDE NÃO PAVIMENTADA REDE PAVIMENTADA

TOTAL
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A importância da rede rodoviária da Amazônia para a defesa e a segurança 

nacional pode ser constatada em vários aspectos, sobretudo, pela questão da 

facilidade, segurança e rapidez do deslocamento de tropas, da execução da logística 

operacional e da mobilização de meios de outras regiões do País. Nesse contexto, 

ressalta-se os principais eixos rodoviários de grande relevância para o Exército na 

Região: 

a) Rodovia Transamazônica — BR-230 

O trecho construído sob a denominação específica de Transamazônica situa-

se entre Estreito/MA e Humaitá/AM, com a extensão de 2.982 quilômetros. Sua 

execução foi iniciada em 1970, sendo previsto, inicialmente, o prolongamento da 

estrada, por mais 900 quilômetros, a partir de Humaitá/AM, até Benjamin 

Constant/AM, onde se conectaria com a BR-307, totalizando somente no Estado do 

Amazonas, desde sua divisa com o Pará, no Igarapé Palmares, 1.518,4 km, sendo 

pavimentados, apenas 32,5 km, saindo de Humaitá em direção a Lábrea. 

No trecho compreendido no Estado do Amazonas, a BR-230 atingiu 

parcialmente o seu objetivo de povoamento, colonização e desenvolvimento da área. 

A Rodovia foi projetada para interligar os afluentes da margem direita do Rio 

Amazonas, nos estados do Pará e Amazonas, fazendo interconexão com o sistema 

hidroviário. No Amazonas, a cidade de Humaitá, na confluência com o Rio Madeira, 

e a cidade de Lábrea, na interseção com o Rio Purus, demonstram essa intenção. 

Esse traçado proporcionaria condições para a integração entre o transporte 

rodoviário e fluvial, sendo um importante eixo vetor para o desenvolvimento. 

Para o Exército essa Rodovia se reveste de capital importância, uma vez que 

se constitui na ligação física com todas as regiões do Brasil, permitindo, caso 

estivesse concluída, a ligação do sul da Amazônia com uma fronteira estratégica do 

País, na região de Tabatinga, a tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. No 

entanto a rodovia só existe até o município de Lábrea, conforme se observa na 

figura 1. 

b) Rodovia Perimetral Norte — BR-210 e 307 

O projeto da rodovia previa uma extensão de 4.190 km e mais de 315 km de 

acessos a localidades e rios próximos. Estendendo-se por toda a porção setentrional 

da Amazônia, passando pelos estados do Amapá, Pará, Amazonas e Acre, a 
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rodovia tem início no Atlântico, em Macapá, no estado do Amapá seguindo até a 

cidade de Marechal Thaumaturgo no Acre, sua finalidade era fazer a conexão dos 

rios da margem Norte do Amazonas, conectando-se com a BR-230 na cidade de 

Benjamim Constant, no Rio Solimões. Tinha por finalidade ocupar o imenso vazio 

existente na parte norte da Região. Esta Rodovia foi iniciada em 1973 e contou com 

a participação do Exército em alguns trechos, por meio do 6º BEC e 7º BEC. Três 

anos depois de seu início as obras foram paralisadas, sendo executados apenas 

pequenos trechos. 

A BR-307 totaliza 1.532,6 km de extensão nos estados do Amazonas e do 

Acre dos quais, apenas 204,8 km foram implantados, entre o município de São 

Gabriel da Cachoeira/AMA e a comunidade de Cucuí, na tríplice fronteira do Brasil 

com a Colômbia e a Venezuela, trecho construído pela 21ª Cia E Cnst, e 114,1 km 

de Cruzeiro do Sul em direção ao Amazonas mais 29,8 km entre os municípios de 

Atalaia do Norte/AM e Benjamim Constant/AM.  

O trecho dessa rodovia, entre São Gabriel da Cachoeira/AMA e a comunidade 

de Cucuí, possui grande importância estratégica para o País e para o Exército, por 

conectar o Rio Negro à tríplice fronteira já citada e ligar a sede da 2ª Brigada de 

Infantaria de Selva ao Pelotão Especial de Fronteira de Cucuí. Essa região se 

caracteriza pela grande incidência de crimes transnacionais como tráfico de drogas 

e de armas, garimpo e biopirataria. 

c) Rodovia Cuiabá — Porto Velho — BR-364 

A BR-364 foi iniciada no final da década de 1950, sendo a primeira grande 

iniciativa para a integração da Amazônia. Foi concluída no final da década de 1960 

como o principal eixo de penetração na Região Norte. Nas décadas seguintes 

prosseguiram com obras de melhorias da estrada, a qual foi a propulsora do 

movimento migratório de populações oriundas do Sul do País. Sua extensão total é 

de 4.412,9 km, partindo de São Paulo e atravessando vários estados em direção à 

Região Norte. A extensão da rodovia que cruza a Amazônia, nos estados de 

Rondônia e Acre, totaliza 1.973,9 km, chegando até a fronteira com o Peru, em 

Boqueirão da Esperança. No segmento da Rodovia que atravessa o Acre são 

grandes as dificuldades de manutenção e conservação, chegando a ficar 

intrafegável entre Rio Branco/AC e Cruzeiro do Sul/AC, em virtude da baixa 
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capacidade de suporte do solo da região, aliado à falta de manutenção. Essa é a 

única ligação física da Amazônia Ocidental e o restante do País. 

d) Rodovia Abunã — Guajará-Mirim — BR-425 

É uma rodovia de grande importância econômica para a região de Guajará-

Mirim, pois realiza a conexão entre o modal rodoviário e fluvial do Rio Mamoré, entre 

o Brasil e a Bolívia. Possui uma extensão de 148,1 km, sendo totalmente 

pavimentada. Trata-se de eixo fundamental para o desenvolvimento econômico da 

região fronteiriça. Para o Exército, a rodovia permite a ligação física entre o 6º BIS, 

sediado em Guajará-Mirim e a 17ª Bda Inf Sl, localizada em Porto Velho. 

e) Rodovia Lábrea-Assis Brasil (fronteira com o Peru) — BR 317 

Iniciada a sua construção em 1967, se estende de Lábrea/AM até Assis 

Brasil/AC, totalizando 407,9 km pavimentados no Estado do Acre e 526,7 km no 

Amazonas, dos quais somente 110,7 km estão implantados. Trata-se de mais uma 

rodovia que incide sobre importante setor da fronteira brasileira com o Peru. Além 

disso, a estrada é útil ao Exército por permitir o apoio operacional e logístico das 

tropas sediadas na linha de fronteira. 

f) Rodovia Porto Velho—Manaus — BR-319 

Sua construção foi iniciada em 1968, em convênio do antigo Departamento 

Nacional de Estradas e Rodagens (DNER) com o Departamento de Estradas de 

Rodagens do Amazonas (DER/AM). Em uma extensão de 885 km, a rodovia foi 

concluída e aberta ao tráfego em 1976. Trata-se do eixo rodoviário mais significativo 

para a integração da Amazônia, uma vez que permite a conexão dos estados do 

Amazonas e Roraima com o restante do Brasil e, indo mais além, prolongando-se 

pela BR-174, possibilitaria a ligação do Brasil com o Caribe.  

Esta Rodovia foi totalmente pavimentada, mas hoje encontra-se com cerca de 

455 km em péssimo estado de conservação, sem revestimento, sendo possível a 

utilização desse trecho com segurança somente no período de verão. Tal situação 

ocorreu fruto do abandono da manutenção da Rodovia, a partir da década de 1980, 

associado ao descontrole dos órgãos responsáveis sobre o peso dos veículos de 

carga, além do destruidor impacto das condições climáticas amazônicas com altos 

índices pluviométricos sobre a estrutura da Rodovia, sem a necessária manutenção 

do corpo da estrada ao longo dos anos.  
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Essa via foi incluída nas obras do Plano de Aceleração do Crescimento 

(PAC), a partir de 2006, a fim de ser restaurada e de ter seu tráfego restabelecido. 

Contudo, as exigências ambientais para o licenciamento ambiental junto ao Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), provocaram o atraso de mais de dez anos na 

execução da obra. Segundo informações da Superintendência Regional do DNIT no 

Amazonas (SRDNIT/AM), até 2016, já foram consumidos R$ 123.447.784,474 (cento 

e vinte três milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, setecentos e oitenta e 

quatro reais e quarenta e sete centavos) reais com o processo de licenciamento 

ambiental da obra. Atualmente, o DNIT possui contratos com empresas privadas que 

fazem a conservação e a manutenção do trecho não licenciado. 

Sob a alegação de que a restauração da estrada provocará a ampliação do 

arco de desmatamento da Amazônia, ambientalistas e ONG realizam forte oposição 

à restauração da Rodovia. Vale ressaltar que a BR-319 foi denominada como 

“Estrada Parque”, sendo criadas em suas margens 28 unidades de conservação 

ambiental, de nível federal e estadual, cumprindo-se uma das condicionantes 

ambientais exigidas pelo IBAMA. 

A importância econômica da Rodovia para a Região, como parte de um 

sistema multimodal de cargas na Amazônia, pode ser observada nos estudos 

realizados por ALMEIDA (2008, p. 180): 

Assim, construir uma rede de transporte na Região Amazônica que 
impulsione o desenvolvimento econômico e, como consequência, reduza as 
desigualdades socioeconômicas existente entre a Amazônia e o restante do 
Brasil, é imprescindível por se tratar da primeira iniciativa real com tal 
enfoque. Desconsiderar o potencial econômico da região e seus vastos 
recursos naturais como elementos fundamentais na elaboração de tal rede 
é um erro que foi repetidamente cometido durante anos na elaboração de 
políticas, planos e projetos de desenvolvimento econômico voltados a 
região, que desconsideram a relação existente entre transporte e 
crescimento/ desenvolvimento econômico. 

 
Sob o ponto de vista de defesa e segurança, tal via se constitui em 

fundamental eixo de ligação entre as forças militares desdobradas na Amazônia, 

permitindo conectar a fronteira Norte e Sul da Amazônia Ocidental. Ademais, a 

concretização de sua reconstrução possibilitará o transporte e a mobilização de 

meios militares da Região Centro-Sul do País até a fronteira setentrional do País, no 

Estado de Roraima.  

                                                 
4 Superintendência Regional do Departamento de Infraestrutura de Transportes – Amazonas. 

Memorando nº 009/2017/SDRMA/SRDNIT/AM, de 6 de fevereiro de 2017. 
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g) Rodovia Manaus—Pacaraima (fronteira com Venezuela) — BR 174 

Essa Rodovia foi implantada a partir da década de 1970, incialmente entre 

Boa Vista/RR e Pacaraima/RR, na fronteira com a Venezuela, e depois de Boa Vista 

a Caracaraí/RR em direção a Manaus, estabelecendo a ligação com o porto de 

Caracaraí/RR, nas margens do Rio Branco. Sua extensão total é de 971,4 km, entre 

Manaus e a fronteira com a Venezuela. Além disso, a estrada possui um trecho 

planejado partindo de Mato Grosso, passando por Rondônia e sul do Amazonas, 

onde coincide com a BR-319 até a cidade de Manaus/AM. Essa Rodovia encontra-

se totalmente pavimentada, em boas condições de tráfego. 

Conjugada com a BR-319, a BR-174 proporciona a ligação rodoviária do 

restante do Brasil com a fronteira Norte da Amazônia Ocidental, permitindo, ainda, a 

conexão com o sistema de transporte da Venezuela, da Colômbia, do Panamá e, 

consequentemente, à toda a América Central e América do Norte. Nesse contexto, 

torna-se um eixo de valor estratégico, fundamental para estimular do 

desenvolvimento econômico e social da região. 

Sob a ótica de defesa e segurança, o referido eixo rodoviário possibilita a 

ligação, em muito boas condições, do Comando Militar da Amazônia à 1ª Brigada de 

Infantaria de Selva (1ª Bda Inf Sl), responsável pelas ações militares no arco 

fronteiriço do Estado de Roraima. 

h) Outras rodovias  

Além das rodovias acima citadas, existem outros eixos rodoviários federais 

que complementam a rede de transporte rodoviário, juntamente com as demais 

rodovias de responsabilidade estadual e municipal, a saber: 

 

Tabela 2 – Rodovias Secundárias 

ESTADO RODOVIA EXTENSÃO INÍCIO FIM SITUAÇÃO 

RR 

BR-401 185 km Boa Vista Normandia Pav: 106,9km  

BR-432 214,6 km BR-174 BR-401 Pav: 80 km 

BR-433 180,5 km BR-401 BR-174 Leito natural 

RO 

BR-429 380 km Ji-Paraná/RO 
Costa 

Marques/RO 
Pav 

BR-421 388,1 km Ariquemes/RO 
Nova 

Mamoré/RO 

Pav: 155,3km 

Plj: 96,1 km 
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ESTADO RODOVIA EXTENSÃO INÍCIO FIM SITUAÇÃO 

AC BR-409 152 km Feijó/AC 
Santa Rosa 

do Purus/AC 
Plj 

Fonte: o autor/SNV 

 

A exemplo das rodovias principais, essas estradas realizam a ligação do 

interior da Amazônia Ocidental com a fronteira do Brasil, onde estão sediadas tropas 

do Exército 

 

 

Figura 1 – Mapa Rodovias Federais 
Fonte: Ministério dos Transportes 

 

2.2 MODAL HIDROVIÁRIO 

 

Os rios amazônicos apresentam diferentes características sob a ótica da 

navegabilidade. Em geral, são altamente favoráveis à navegação, por serem rios de 

planície, de topografia regular e baixa declividade, além de apresentarem grandes 

larguras, resultando em extensos trechos navegáveis, sendo possível acessar 
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praticamente todos os rincões da Amazônia. Trata-se de uma vocação natural a 

facilidade do transporte fluvial na Região. Vale ressaltar que poucas obras de 

infraestrutura são necessárias para aproveitar ao máximo o potencial de navegação 

da Região. Além disso, essas obras produzem um impacto ambiental, relativamente 

baixo, quando comparado com outras infraestruturas. Destacam-se na Amazônia 

Ocidental, com grande valor estratégico, os rios Amazonas, Solimões, Madeira, 

Negro, Branco, Japurá, Javari, Juruá, Purus. 

Em razão da carência de rodovias e abundância de rios navegáveis na 

Região Amazônica, o transporte hidroviário interior se constitui no mais importante 

meio de deslocamento das populações amazônicas, sendo, os rios, as grandes 

artérias de ligação entre os municípios e as comunidades ribeirinhas. Tudo chega 

pelo rio. 

Segundo o Ministério dos Transportes, o termo hidrovia designa as vias 

navegáveis interiores que foram balizadas e sinalizadas para uma determinada 

embarcação tipo, isto é, aquelas que oferecem boas condições de segurança às 

embarcações, suas cargas e passageiros ou tripulantes e que dispõem de cartas de 

navegação.  

A bacia do rio Amazonas constitui-se uma das mais importantes para a 

navegação de interior, conforme destaca a Agência Nacional de Águas (ANA): 

 
A Região Hidrográfica Amazônica é a maior do País e dispõe de uma 
extensão de mais de 15.000 km, representando cerca de 60% da rede 
hidroviária nacional. Compreende as hidrovias do Amazonas, do Solimões, 
do Madeira, do Negro e Branco, do Purus, do Juruá, do Tapajós, de 
Trombetas, do Xingu, do Marajó e de muitos outros rios navegados e de 
menor porte. Tem como principais características a movimentação de 
petróleo e derivados, o transporte de granéis sólidos (grãos e minérios), de 
carga geral e de passageiros (Agência Nacional de Águas, 2005, p.15). 

 
O transporte hidroviário apresenta inúmeras vantagens quando comparado 

aos outros modais, sendo importante destacar: grande capacidade de transporte de 

carga, menor consumo de combustível, baixo impacto ambiental, baixo custo de 

infraestrutura e segurança. 

Sob a ótica da defesa, o transporte hidroviário assume papel de relevância 

pelas características já citadas. Contudo, também apresentam restrições quanto ao 

aproveitamento do potencial navegável, destacando-se: o regime de cheias e 

vazante, limitando a navegação a um determinado período do ano, em alguns rios; a 

deficiente infraestrutura portuária, que restringe o embarque e o desembarque de 
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passageiros e de carga; o deficiente sistema de balizamento e sinalização das vias 

navegáveis, que oferece riscos à segurança de navegação. 

 Em julho de 2012, o MT expediu o Plano Hidroviário Estratégico. Este 

programa de governo tem como principal objetivo “viabilizar o transporte de carga 

interior em larga escala de forma a consagrá-lo como uma alternativa para o 

escoamento de cargas, bem como para o deslocamento de pessoas [...]” (BRASIL, 

2013). Constata-se, porém, que a premissa básica para a implementação dos 

projetos previstos é o desenvolvimento econômico e a redução dos custos de 

transporte. Tal planejamento é omisso no que diz respeito às necessidades para a 

segurança e defesa regional. 

No mapa a seguir, pode-se identificar as hidrovias existentes na Amazônia 

Ocidental: 

 
Figura 2 – Bacia Hidrográfica do Amazonas 

           Fonte: Agência Nacional de Águas 
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Tabela 3 – Hidrovias do Plano Nacional de Viação 

 
Fonte: Agência Nacional de Águas 

 
Vale lembrar que o sistema de transporte hidroviário somente poderá se 

tornar efetivo se estiver integrado com pontos de conexão com o modal rodoviário 

que permita embarcar, desembarcar e armazenar cargas (portos) no contexto de um 

transporte intermodal de maneira a se complementarem. 

 
2.2.1 Descrição das Principais Hidrovias da Amazônia Ocidental 
 

a) Rio Amazonas 

Incluindo seu principal formador, o Rio Solimões, é navegável em território 

brasileiro desde sua foz até a cidade de Benjamim Constant, num estirão de 3 108 

km. De sua foz até o Rio Negro, nas proximidades de Manaus, o rio apresenta 

profundidades disponíveis de 13,50 m, que é a limitação existente na sua 

desembocadura. Em momentos de estiagens muito rigorosas, a profundidade 

mínima pode descer a 7 m nas proximidades da ilha de Aruanã, no Canal Norte. 

Nesse trecho o rio permite acesso de embarcações marítimas deslocando até 60 mil 

tpb. Em seu trecho superior, isto é, desde a foz do Rio Negro, próximo a Manaus, 

até a fronteira com o Peru, a profundidade mínima disponível em aproximadamente 

90% do ano varia de 4,5 m a 7 m. As cidades ribeirinhas mais importantes são: 

Belém (km 135), Macapá (km 137), Santarém (km 704), Óbidos (km 824), Parintins 

(km 996), Urucurituba (km 1 148), Itacoatiara (km 1 256), Manacapuru (km 1 539), 
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Manaus ( a 15 km no Rio Negro — km 1 544), Codajás (km 1 735), Coari (km 1 871), 

Tefé (km 2 106), Fonte Boa (km 2 341) e Benjamim Constant (km 3 108). A 

sinalização náutica do Rio Amazonas/Solimões é mantida pelo Ministério da 

Marinha. 

b) Rio Madeira 

É navegável desde sua foz até a cidade de Porto Velho, num estirão de 1 100 

km. Em anos de chuvas regulares, sua profundidade é de 8,2 m, no período de 

águas altas, entre janeiro e junho, e atinge o mínimo de 2,8 m do rigor da estiagem, 

entre setembro e outubro. Em anos excepcionalmente secos, a profundidade nas 

águas altas pode ser reduzida a 5,6 m e, nas estiagens, a 2,0 m. As cidades 

ribeirinhas mais importantes são: Porto Velho (km 1 100), Calama (km 911), Humaitá 

(km 843), Manicoré (km 472), Novo Aripuanã (km 311), Borba (km 170), Nova Olinda 

do Norte (km 83). 

c) Rio Negro 

No período de águas altas, de abril a setembro, é possível contar com 

profundidades superiores a 2,40 m, sendo navegável além da fronteira com a 

República da Venezuela. No período de águas baixas, de outubro a março, existe 

restrição de profundidade acima da cidade de São Gabriel da Cachoeira, podendo 

chegar a um calado de menos de 1,20 m nos meses de estiagem mais rigorosa. 

As cidades ribeirinhas mais importantes são: Manaus (km 15), Airão (km 230), 

Moura (km 300), Barcelos (km 470), Tapuruquara (km 760) e São Gabriel da 

Cachoeira (km 1 030). 

d) Rio Branco 

No período de águas altas, entre maio e agosto, o rio é navegável por 

pequenas embarcações até a capital de Roraima, num estirão de 551 km. Nesse 

trecho, as corredeiras denominadas Bem-Querer, situadas a montante da cidade de 

Caracaraí, com extensão de 14 km, constituem o principal impedimento à 

navegação regular, o que acelerou o desenvolvimento da cidade e do porto de 

Caracaraí e a sua ligação rodoviária com a capital do estado. O trecho entre a 

cidade de Caracaraí e a foz desse rio, numa extensão de 427 km, é trafegado, no 

período de águas médias e altas, por embarcações comerciais, com calado em torno 

de 4 m. No período de águas baixas, o trecho crítico situa-se entre Caracaraí e 

Santa Maria do 
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Boiaçu, podendo chegar até 0,90 m. As cidades ribeirinhas mais importantes são: 

Santa Maria do Boiaçu (km 115), Caracaraí (km 427) e Boa Vista (km 551). 

e) Rio Purus 

É navegável com bastante regularidade desde sua foz até a confluência com 

o Rio Iaco, que dá acesso à cidade de Sena Madureira, num estirão de 2 840 km. A 

montante dessa confluência, o rio é ainda navegável em 210 km, no período das 

águas altas (janeiro a junho), até a cidade de Manoel Urbano, local de 

entroncamento rodo-hidroviário com a BR-364 (Cuiabá— Porto Velho—Rio 

Branco—Cruzeiro do Sul). De Manoel Urbano à fronteira com o Peru existe ainda 

um estirão de 345 km, do qual não se têm informações precisas sobre as condições 

de navegabilidade. A navegação comercial é efetuada até Boca do Acre (km 2 550), 

de onde se segue pelo Rio Acre até a cidade de Rio Branco. No trecho até Boca do 

Acre, a profundidade mínima disponível, no período de águas altas (entre dezembro 

e maio), é superior a 2,10 m. Nos meses de estiagem (junho a novembro), varia 

entre 2,10 m e 1,20 m. Em períodos excepcionais de seca, pode reduzir-se a 1,0 m. 

No trecho entre Boca do Acre e Manoel Urbano, a profundidade mínima disponível, 

no período de águas médias e altas, é superior a 1,20 m, e no período de estiagem 

pode descer a quase 0,80 m. As principais cidades ribeirinhas são: Beruri (km 27), 

Tapauá (km 588), Canutama (km 1.116), Lábrea (km 1 341), Paiuni (km 1 929), 

Boca do Acre (km 2 187), Sena Madureira (km 2 450), localizada próxima à foz do 

Rio Iaco, e Manoel Urbano (km 2 660). 

f) Rio Juruá 

É navegável regularmente de sua foz até a cidade de Cruzeiro do Sul, num 

estirão de 2 465 km. A montante dessa cidade, sua navegabilidade estende-se até 

Taumaturgo, num estirão de 330 km, em condições menos favoráveis do que no 

trecho anterior. Nas cheias, a navegação pode estender-se até a fronteira com o 

Peru. No trecho desde sua foz até Cruzeiro do Sul, a profundidade varia entre 2,10 e 

1,0 m, nos meses de águas baixas (junho a novembro). Essa profundidade mínima, 

de 2,10 m, permanece constante durante o ano inteiro, no trecho até Eirunepé (km 1 

850). A grande sinuosidade desse rio é um dos fatores que distorce a avaliação de 

sua extensão navegável e impede seu melhor aproveitamento. As principais cidades 

ribeirinhas são Juruá (km 217), Carauari-Gavião (km 610), Eirunepé (km 1 650), 

Ipixuna (km 2 195) e Cruzeiro do Sul (km 2 465). 
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g) Rio Japurá 

É navegável em território brasileiro, num estirão de 748 km, desde sua foz até 

a fronteira com a Colômbia, onde se localiza Vila Bittencourt. Nos períodos de águas 

médias e altas (maio a outubro), as profundidades mínimas disponíveis são 

superiores a 2,10 m e nas estiagens (novembro a abril) variam entre 2,10 m e 1,50 

m. As principais cidades ribeirinhas são: Maraã (km 242), Japurá (km 369), Vila 

Bittencourt (km 747). 

h) Rio Içá 

Sua navegabilidade estende-se de sua foz até a fronteira com a República da 

Colômbia, num estirão de 358 km, onde se localiza Vila de Visconde do Rio Branco. 

No período de águas médias e altas (março a agosto), as profundidades mínimas 

disponíveis são superiores a 3,50 m, podendo atingir um mínimo de 0,80 m no 

período de estiagem (setembro a fevereiro). A principal cidade ribeirinha é Santo 

António do Içá, localizada na sua foz. 

i) Rio Javari 

 É navegável de sua foz até a boca do Javari-Mirim, num estirão aproximado 

de 510 km; 

 

2.2.2 Principais terminais portuários fluviais 

 

Localizado à margem esquerda do Rio Negro, distante 13 km da confluência 

com o rio Solimões, o Porto de Manaus é a principal entrada de produtos para o 

Estado do Amazonas. Trata-se do maior porto flutuante do mundo. Seu cais flutuante 

foi ampliado, possibilitando operar com quatro navios simultaneamente em qualquer 

período do ano e mais três navios durante a cheia do Rio Negro. 

Outro porto de grande importância em Manaus é o Terminal de Uso Privativo 

(TUP) Chibatão, o qual é considerado um dos maiores complexos portuários 

privados da América Latina com 1 milhão de metros quadrados. Atende 

principalmente as indústrias da Zona Franca de Manaus. Dotado de moderna 

estrutura portuária, com armazenagem e equipamentos, opera com carga em 

contêineres e dispõe de um cais flutuante de 710 metros de extensão. A cidade de 

Manaus possui, ainda, os TUP Cimento Vencemos, Ibepar Manaus, Moss, 
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Navecunha, Ocrim, Sanave, Superterminais, Transportes Carinhoso e a Estação de 

Transbordo de Carga Itacal. 

No rio Solimões está localizado o TUP Solimões pertencente à Petrobrás, na 

cidade de Coari, porém não há conexão com rodovias. 

O rio Madeira possui apenas um porto organizado e seis TUP, todos 

localizados no município de Porto Velho, respectivamente: o Porto de Porto Velho e 

os TUP Belmonte, Ipiranga Base Porto Velho, Passarão, Caima, Cargill Agrícola e 

Fogás. 

 Os outros portos da Região são de menor porte e destinados ao trânsito de 

cargas menores, sobretudo, no âmbito regional, movimentando a economia dos 

municípios situados às margens dos rios amazônicos. 

Em fevereiro de 2004, o MT visualizou a necessidade de iniciar a instalação 

de pequenos portos em várias cidades no interior da Amazônia, a fim de dar suporte 

ao transporte de cargas das embarcações de navegação interior. Tal medida 

proporcionou melhoria significativa nos portos da região, que, na realidade, eram 

simples atracadouros nas margens dos rios, sem nenhuma estrutura portuária. 

Dessa maneira, foi concebido o projeto conhecido como Instalações 

Portuárias Públicas de Pequeno Porte (IP4), o qual deve satisfazer condições de 

eficiência, segurança e preservação do meio ambiente, oferecendo a infraestrutura 

adequada para o embarque e desembarque de pessoas e de materiais em vários 

municípios da Amazônia. O Exército, por meio da Diretoria de Obras de Cooperação 

(DOC) participou desse projeto, em parceria com o DNIT, realizando a fiscalização 

dos contratos do DNIT com os municípios contemplados. 

         Figura 3 – Croqui IP4 
         Fonte: DNIT 
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Figura 4 – Localizações IP 
Fonte: DNIT 

 
 

Para as ações de segurança e defesa da Amazônia Ocidental o sistema 

hidroviário adequado e eficiente, integrado com o sistema de rodovias federais, 

estaduais e municipais, cumpre papel fundamental, ao permitir o acesso de pessoal 

e carga às regiões mais longínquas da Amazônia, sobretudo às localidades e 

comunidades da faixa de fronteira, garantindo o fluxo logístico militar e a mobilização 

de meios.  
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3 A POLÍTICA DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL 
 

Um País com dimensões estratégicas e dotado de inestimável patrimônio de 

riquezas naturais, com aspirações de protagonismo no cenário geopolítico mundial, 

almejando, dessa maneira, ocupar seu espaço no rol das nações desenvolvidas, não 

pode olvidar de desenvolver o seu potencial nacional para se antepor às eventuais 

ameaças de um mundo multipolar.  

A mobilização nacional assume papel catalizador do Poder Nacional e, nesse 

sentido, traduz uma das principais necessidades de defesa, no planejamento 

estratégico setorial e na execução de políticas públicas do Estado brasileiro, levadas 

a cabo pelos diversos ministérios e órgãos governamentais.     

A preocupação com a infraestrutura de transporte na Amazônia Ocidental se 

justifica pela sua significativa relevância, tanto pela configuração da malha viária, 

quanto pela melhoria e manutenção das estruturas existentes, na implementação 

das ações referentes à mobilização nacional, sobretudo na logística de transporte de 

meios militares para as guarnições situadas na faixa de fronteira. 

Neste aspecto, a Política de Mobilização Nacional (PMN), em seu artigo 5º, 

inciso III, estabelece como um dos objetivos específicos da Mobilização: “III - 

incorporação da dimensão defesa nacional nos planos de desenvolvimento da 

infraestrutura do País, em especial nos setores de transporte, telecomunicações, 

saúde e energia;” (BRASIL, 2010). 

Cumpre destacar, ainda sobre a PMN, a definição de diretrizes de 

planejamento aos diversos órgãos do governo envolvidos com a mobilização 

nacional, especificamente no que se refere às infraestruturas necessárias para 

apoiar o esforço de mobilização: 

 

Art. 6º As diretrizes governamentais de mobilização nacional deverão ser 
observadas para a elaboração das diretrizes e dos planos setoriais dos 
órgãos componentes do SINAMOB, conforme se segue: 
[...] 
X - planejar o fluxo de transporte terrestre, aéreo, aquaviário e dutoviário 
que garanta a manutenção do abastecimento logístico no contexto da 
mobilização nacional; 
XI - implementar ações, quando do planejamento da construção e da 
adequação de rodovias, ferrovias, hidrovias, dutos, instalações portuárias e 
aeroportuárias, que permitam sugerir, caso necessário, sua compatibilização 
com as necessidades da defesa nacional; (BRASIL, 2010).    
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Depreende-se, dessa maneira, que a mobilização nacional envolve todo o 

Poder Nacional e deve contar com o esforço de todos os ministérios e órgãos de 

governo com responsabilidade sobre as diversas estruturas do País de interesse 

para as ações e atividades de logística e mobilização.  

Conforme preconiza a Doutrina Básica de Mobilização Nacional, o 

planejamento e a preparação da mobilização nacional devem ocorrer ainda em 

tempo de paz, a partir de uma estrutura de logística nacional existente. Ou seja, a 

mobilização nacional deve complementar logística nacional, conforme a necessidade 

indicada pelas ações estratégicas de defesa. 

 

2.4.4 A Logística é o ponto de partida para a Mobilização. Durante a 
situação de normalidade, antes mesmo de ser decretada a Mobilização, os 
órgãos dela encarregados devem ser informados das deficiências de toda 
ordem (Carências de Mobilização), de modo a contribuir para elaborar o 
necessário planejamento de mobilização de pessoal, material, instalações e 
serviços, e facilitar a obtenção desses recursos em complemento à 
Logística. (BRASIL, 2015, p. 18). 
 

 

Neste aspecto, por se tratar de atividades que demandam grande volume de 

recursos e de tempo razoável para a execução de obras de médio e grande porte, o 

planejamento da infraestrutura de transporte do País deve considerar as 

necessidades de segurança e defesa, partindo da premissa de que os investimentos 

voltados para o desenvolvimento nacional, sobretudo na infraestrutura de transporte, 

tenham emprego de caráter ambivalente, destinados ao desenvolvimento econômico 

e à defesa e segurança nacional.  

A Lei 11.631, de 27 de dezembro de 2007, a qual estabelece o Sistema 

Nacional de Mobilização (SINAMOB) divide as ações estratégicas de mobilização 

nacional em duas fases, a do preparo e a da execução. O preparo “consiste na 

realização de ações estratégicas que viabilizem a sua execução, sendo 

desenvolvido desde a situação de normalidade, de modo contínuo, metódico e 

permanente” 

Dessa forma, o SINAMOB congrega inúmeros órgãos de governo, sob a 

coordenação do Ministério da Defesa (MD), para, de maneira integrada e ordenada 

planejar e executar todas as fases da mobilização nacional. Nesse contexto, o MT 

está inserido no Subsistema Setorial de Mobilização Econômica, o qual possui a 
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atribuição de “adequar a estrutura econômica do País às necessidades de 

mobilização nacional” (BRASIL, 2015) 

O Decreto 6.562, de 2 de outubro de 2008, que regulamenta o SINAMOB, no 

seu artigo 24, determina que, na fase do preparo, as políticas governamentais 

devem ser adequadas à PMN, especificando no seu artigo 25 que essas políticas 

devem estimular o desenvolvimento da infraestrutura nacional. 

Ainda nesta toada, a Diretriz Setorial de Mobilização Militar, aprovada pela 

Instrução Normativa/MD nº 7, de 20 de outubro de 2015,  estabelece a competência 

do MD, como órgão de direção setorial de mobilização militar, dentro do Sistema de 

Mobilização Militar, para “l) Sugerir, com oportunidade, a adequação dos sistemas 

nacionais de transportes e de telecomunicações, existentes e previstos para serem 

implantados, aos requisitos operacionais militares.” (BRASIL, 2015, p. 16). 

Verifica-se, dessa forma, amplo amparo legal para que o planejamento 

estratégico governamental do setor de transporte, levado a cabo pelo MT, considere 

as necessidades e as ações estratégicas previstas na PMN, na priorização dos 

investimentos na infraestrutura de transporte do País, em consonância com as 

ações voltadas para o desenvolvimento nacional. 

Citando como exemplo, conforme descreve GUO (2015), a China, país de 

dimensões continentais semelhantes ao Brasil, possui, desde os tempos de paz, 

uma estrutura em cada setor governamental envolvido com as ações de 

mobilização. No que tange aos transportes, está organizado: 

  
3.4.5 Escritório de Mobilização Nacional de Trânsito 
O Escritório de Mobilização Nacional de Trânsito foi fundando em 1963. 
Suas principais responsabilidades são: 
a) elaborar as diretrizes e políticas de Mobilização Nacional de Trânsito, 
traçar leis e regulamentos administrativos; 
b) planejar a rede de trânsito de defesa e fornecer as recomendações aos 
requisitos de defesa do trânsito; 
c) desenvolver o plano nacional de garantia do transporte de defesa para 
as operações militares e outras tarefas urgentes (Figura 8 e 9); 
d) organizar as pesquisas da ciência e tecnologia de transporte de defesa; 
e) orientar e inspecionar os trabalhos de transporte de defesa, coordenar 
as relações entre as partes interessadas. 
f) executar os trabalhos de mobilização de transporte civil. (GUO, 2015, 
p.35). 

 
Verifica-se, portanto, que na China o assunto mobilização nacional, 

particularmente o setor de infraestrutura de transporte, faz parte da agenda de 
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planejamento do Estado, possuindo um escritório encarregado de integrar as 

necessidades de defesa com as políticas governamentais chinesa. 

 

3.1 A IMPORTÂNCIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE NA MOBILIZAÇÃO 
NACIONAL 
 

Ao se estudar a legislação e demais documentos de planejamento que 

embasam e fundamentam a Política de Mobilização Nacional constata-se a 

significativa importância da infraestrutura de transporte do País para o esforço de 

mobilização. No caso concreto da Amazônia, tal relevância assume maior vulto 

ainda, em face da precária infraestrutura existente, a qual, em uma situação de 

crise, demandaria tempo e grande volume de recursos financeiros para atender, pelo 

menos, nas mínimas condições, as necessidades logísticas de transporte. 

Como já mencionado, destaca-se que as ações de mobilização devem ser 

realizadas desde os tempos de normalidade, a fim de facilitar o desencadeamento 

das ações de mobilização nacional em uma situação real. 

Considerando os três modais de transportes passíveis de serem utilizados na 

Amazônia: rodoviário, hidroviário e aéreo, para qualquer situação de mobilização de 

meios militares, deve-se considerar a necessidade imperativa de uso do transporte 

multimodal, sobretudo o rodoviário e o hidroviário, por ser a única possibilidade de 

se obter eficiência no uso das infraestruturas existentes. O modal aéreo, por outro 

lado, também possível de ser realizado, oferece uma série de restrições (custo 

elevado, reduzida capacidade de carga e necessidade de infraestrutura 

aeroportuária) que o tornam um meio nobre com reduzida utilização. 

Sob o ponto de vista operacional, o transporte multimodal e o intermodal 

“consideram o uso sucessivo de dois ou mais modos de transportes para realizar o 

deslocamento coordenado de cargas de uma origem até um determinado destino” 

(ALMEIDA, 2008, p. 32). 

De nada adianta o pleno funcionamento do sistema de mobilização industrial 

e de recursos humanos, sem uma infraestrutura adequada capaz de oferecer as 

mínimas condições de transporte a fim de fazer chegar às regiões mais longínquas 

da imensidão amazônica os meios necessários para a sustentação de um eventual 

conflito.   



38 
 

 
 

Dessa maneira, fica clara a grande dependência da efetividade do sistema de 

mobilização nacional, da infraestrutura de transporte existente na Amazônia 

Ocidental. Depreende-se, portanto, que a logística nacional, destinada a promover o 

desenvolvimento econômico e social do País, deve possuir uma infraestrutura de 

transporte capaz de atender de maneira permanente às necessidades de segurança 

e defesa nacional.    

 
3.2 AS NECESSIDADES DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE NA 
AMAZÔNIA 
 

Para atender as necessidades de segurança e defesa, a infraestrutura de 

transporte da Amazônia deve permitir acessar os principais municípios da Região, 

onde estão localizados os efetivos militares, sobretudo os localizados no arco 

fronteiriço.  

Considerando o mapa multimodal de transporte do País, observa-se que o 

modal de transporte de mais ampla utilização para se chegar à Amazônia Ocidental, 

por meio dos estados do Pará, sede do Comando Militar do Norte, e de Rondônia, 

sede da 17ª Bda Inf Sl, subordinada ao CMA, é o rodoviário. A partir daí até a capital 

da Amazônia Ocidental, em Manaus, atualmente, o único modal confiável é o 

hidroviário, por meio das hidrovias do Rio Amazonas e do Rio Madeira, 

respectivamente.  

A rodovia BR-319, no trecho Manaus – Porto Velho, seria outra opção 

possível, caso não estivesse em precárias condições de trafegabilidade, que se 

agrava ano a ano, caracterizando a ineficiência do Estado brasileiro, considerando o 

imbróglio jurídico, técnico e ambiental existente entre o MT e o Ministério do Meio 

Ambiente (MMA). Vale ressaltar, também que a BR-364, permite o acesso rodoviário 

em boas condições até Rio Branco/AC, de onde prossegue até Cruzeiro do Sul/AC, 

em condições restritivas. 

Partindo de Manaus/AM, o modal que oferece melhores condições de 

utilização, também, é o hidroviário, por meio das hidrovias do Rio Negro e do 

Solimões, as quais permitem chegar às sedes das 2ª e 16ª Bda Inf Sl. A BR-174, 

entre Manaus/AM e Boa Vista/RR, permite o acesso rodoviário, em boas condições 

até a 1ª Bda Inf Sl e, também, à faixa de fronteira com a Venezuela e a Guiana, por 

intermédio da BR-401. 

Para acessarem a linha de fronteira, onde estão desdobrados os Pelotões 
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Especiais de Fronteira (PEF) a ela subordinados, as 2ª e 16ª Bda Inf Sl utilizam, 

essencialmente, o modal hidroviário, sujeito às limitações naturais à navegação 

impostas pelo período de vazante dos rios Solimões, Içá, Japurá e Javari, no caso 

da 16ª Bda Inf Sl, e dos rios Negro, Içãna, Uaupés, pela 2ª Bda Inf Sl.  

A única exceção ao transporte hidroviário nessa região é a BR-307, que liga 

a sede do município de São Gabriel da Cachoeira/AM até a Comunidade de Cucuí, 

onde está localizado o 4º PEF/5º BIS. O trecho em comento encontra-se totalmente 

implantado, sendo nas décadas de 1990 e 2000 uma rodovia de revestimento 

primário em boas condições de uso, o que viabilizava não só o acesso ao 4º e 

5ºPEF/5º BIS, mas, também, o apoio às comunidades indígenas situadas às 

margens da Rodovia.  

Segundo Relatório da 2ª Bda Inf Sl, várias comunidades indígenas 

dependem da BR-307 para diminuírem seu isolamento e terem acesso aos serviços 

básicos de saúde e educação, como as comunidades indígenas do Balaio, Yá Mirim, 

Nazaré, Inambi, Maturacá, Parintins, Marabitana, Coé-Cué, Bustamante, Açaituba, 

Macedônia, Santo Antônio, São José, São Pedro e Cucuí, totalizando uma 

população com cerca de 3.000 habitantes.  

Contudo, atualmente, os 204,8 km da Rodovia estão intrafegáveis, pela falta 

de manutenção e conservação, impedida pelas restrições ambientais impostas pelo 

Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade (ICMBio), órgão vinculado 

ao MMA, responsável pelas unidades de conservação ambiental no nível federal, 

que impede a execução de trabalhos de engenharia na referida rodovia.  

Em 1979, por meio do Decreto 83.550, de 5 de junho, foi criado o Parque 

Nacional do Pico da Neblina, abrangendo uma área de 2.252.616,84 hectares, 

englobando o mesmo trecho da BR-307, entre os km 42 e 187, considerando o km 0 

em São Gabriel da Cachoeira/AM. Porém, o referido trecho da Rodovia já era 

totalmente implantado, tendo sido iniciado em 1974 pelo o 1º BEC. 

Desde 1973, a BR-307 já era classificada como de interesse estratégico, por 

ser considerada indispensável para a segurança e para o desenvolvimento nacional, 

conforme estabelecia a Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, no seu Art 18, 

inciso XVI: 

  Art 18. O artigo 1º do Decreto-lei nº 1.164, de 1º de abril de 1971, 
modificado pelo Decreto-lei nº 1.243, de 30 de outubro de 1972, passa a ter 
a seguinte redação:  

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/Decreto-Lei/Del1164.htm
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"Art. 1º São declaradas indispensáveis à segurança e ao desenvolvimento 
nacionais, na região da Amazônia Legal, definida no artigo 2º, da Lei nº 
5.173, de 27 de outubro de 1966, as terras devolutas situadas na faixa de 
cem quilômetros de largura, em cada lado do eixo das seguintes rodovias já 
construídas, em construção ou projetadas: 

[...] 

XVI - BR-307 - Trecho: Cruzeiro do Sul-Benjamin Constante-Içana-Cucui 
(Fronteira com a Venezuela) e suas ligações com as localidades de Elvira 
(BR-411) e Caxias (BR-413), na fronteira com o Peru, sendo a extensão 
total aproximada de 1.750 km;   

 

A Lei nº 5.917 foi revogada pela Lei nº 12.379 de 6 de janeiro de 2011, a qual 

instituiu o SNV. Contudo, este último instrumento legal, no seu Art 13, inciso V, 

trouxe um novo conceito de classificação de rodovias, vinculado aos preceitos de 

segurança nacional: 

Art. 13. As rodovias integrantes do Subsistema Rodoviário Federal são 
classificadas, de acordo com a sua orientação geográfica, nas seguintes 
categorias:  
[...]; e  
V - Rodovias de Ligação: as que, orientadas em qualquer direção e não 
enquadradas nas categorias discriminadas nos incisos I a IV, ligam pontos 
importantes de 2 (duas) ou mais rodovias federais, ou permitem o acesso 
a instalações federais de importância estratégica, a pontos de fronteira, a 
áreas de segurança nacional ou aos principais terminais marítimos, 
fluviais, ferroviários ou aeroviários constantes do SNV. (grifo nosso) 

 

Outra importante definição estabelecida pelo SNV consta do Art 16, o qual cria 

a Rede de Integração Nacional (RINTER), de vital importância para o interesse da 

defesa e da segurança nacional: 

Art. 16. Fica instituída, no âmbito do Subsistema Rodoviário Federal, a 
Rede de Integração Nacional - RINTER, composta pelas rodovias que 
satisfaçam a 1 (um) dos seguintes requisitos:  
I - promover a integração regional, interestadual e internacional;  
II - ligar capitais de Estados entre si ou ao Distrito Federal;  
III - atender a fluxos de transporte de grande relevância econômica; e  
IV - prover ligações indispensáveis à segurança nacional.  

 

A BR 307/AM é de extrema necessidade para a força terrestre, sendo fator 

determinante para a articulação do Exército na Região, seja para suprir 

logisticamente as unidades sediadas na faixa de fronteira, seja para empregar 

operacionalmente sua tropa nas ações contra ilícitos transnacionais.   

A 1ª Bda Inf Sl, sediada em Boa Vista/RR, dispõe de boas ligações físicas 

com suas tropas desdobradas na fronteira com a Venezuela e com a Guiana, 

materializada pela existência da: BR-174, que permite a ligação em ótimas 

condições com o 3º PEF/7º BIS, localizado no município de Pacaraima/RR, fronteira 

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/Decreto-Lei/Del1164.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/LEIS/L5173.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/LEIS/L5173.htm#art2
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com a Venezuela; da BR-401, que proporciona o acesso rodoviário ao 1º PEF/7º 

BIS, sediado em Bonfim/RR, fronteira com a Guiana e, também, o acesso ao 2º 

PEF/7º BIS, em Normandia/RR, sendo este em trecho não pavimentado; e da BR-

433 conjugada com a RR-171, as quais não são pavimentadas, mas permite o 

acesso em precárias condições ao 6º PEF/7º BIS, em Uiramutã/RR, dependendo de 

manutenção e conservação anual da estrada realizada pelo 6º BEC, com recursos 

do Programa Calha Norte (PCN). 

A 1ª Bda Inf Sl possui, ainda, os 4° e 5° PEF/7º BIS, na fronteira com a 

Venezuela, nas localidades de Surucucu e Auaris, respectivamente, onde só é 

possível acesso por via aérea. 

Igualmente à 1ª Bda Inf Sl, pode-se dizer que a 17ª Bda Inf Sl é, 

razoavelmente, bem servida por ligações rodoviárias e hidroviárias às suas tropas 

desdobradas na faixa de fronteira. Sua área de atuação abrange os estados de 

Rondônia e Acre, os quais possuem fronteira com Bolívia e Peru, respectivamente. 

Da sede da Brigada até seus batalhões subordinados existe ligação rodoviária em 

boas condições por meio das BR-364 e BR-425. O 1º PEF/4º BIS, sediado no 

município de Costa Marques/RR, pode ser acessado tanto pelo modal rodoviário, 

por meio da BR-364 e BR-429, quanto pelo modal hidroviário, através da hidrovia 

dos rios Guaporé e Mamoré. 

No Estado do Acre, a Companhia Especial de Fronteira (CEF), sediada em 

Epitaciolândia/AC, o 2º PEF/4º BIS, de Assis Brasil/AC, e o 3º PEF/4º BIS, de 

Plácido de Castro, possuem acesso rodoviário pelas BR-317 e AC-040, enquanto o 

4º PEF/4º BIS, localizado no município de Santa Rosa do Purus/AC, pode ser 

acessado pela rodovia BR-364 e pela hidrovia do Rio Purus. O Destacamento 

Especial de Fronteira (DEF) de Marechal Thaumaturgo/AC e o de São Salvador/AC, 

ambos subordinados ao 61º BIS, localizado em Cruzeiro do Sul/AC, somente podem 

ser acessados por meio fluvial através do Rio Juruá. 

Em todas as tropas do CMA que possuem apenas acesso fluvial, além das 

dificuldades de navegação provocadas pela vazante dos rios, outro fator que impõe 

sérias restrições ao transporte é a inexistência de estrutura portuária nas localidades 

e municípios sedes de OM, o que impede a carga e a descarga de materiais. 
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As rodovias citadas que permitem o acesso terrestre às OM carecem de 

serviços continuados de manutenção e conservação e aquelas dotadas de apenas 

revestimento primário necessitam de serviços de pavimentação.  
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4 O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA DEFESA NACIONAL E DA 

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE PARA A AMAZÔNIA 

 

A Amazônia Legal ocupa cerca de 59% do território brasileiro e possui 11.300 

km fronteiras com 7 países lindeiros, a saber: Bolívia, Colômbia, Guiana, Guiana 

Francesa (França), Peru, Suriname e Venezuela. Trata-se de uma região dotada de 

imensurável patrimônio de riquezas naturais, que gera a cobiça internacional 

conforme se destaca: 

 

Rica em recursos naturais, em biodiversidade e componente inseparável do 
estado brasileiro, a Pan-Amazônia precisa ser melhor estudada e 
compreendida para que haja preparação para os desafios do presente e do 
futuro. Não é de hoje que outros países e interesses se debruçam sobre a 
região amazônica, seja em nome de uma pretensa preservação ambiental, 
seja embalado por inconfessos interesses materiais relacionados ao acesso 
e controle de suas riquezas. (BRASIL, 2015, p. 19). 

 

Portanto, não resta dúvida que essa região estratégica, em todos os sentidos, 

possui grande potencial para se tornar palco de conflitos e disputas no âmbito 

nacional e internacional. Assim sendo, o Brasil não pode descuidar de sua soberania 

na Região, a fim garantir a segurança e a proteção de suas riquezas e das 

populações que lá habitam. Para isso, torna-se imperativa a consecução de políticas 

nacionais, notadamente, nas áreas de defesa e de infraestrutura de transportes, 

facilitando a criação de polos de desenvolvimento, o que permitirá a consolidação da 

integração da Região no campo político, militar, econômico e social. 

Pereira destaca a importância da infraestrutura de transporte para a defesa 

da soberania: “Os condicionantes relacionados à oferta de infraestrutura (transporte, 

energia, comunicações...) possuem relação com a capacidade de a Nação ofertar 

pronta resposta à agressão estrangeira [...].” (2017, p. 23). 

Santa’Anna (2008) indica que um dos critérios para a configuração da rede 

de transporte básica na Amazônia seria a integração nacional e a garantia da 

soberania brasileira, realizando a devida vivificação das fronteiras políticas, através 

de um processo de ocupação econômica. 
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4.1 OS DESAFIOS DO TRANSPORTE NA AMAZÔNIA 

 

Indubitavelmente, além das dificuldades de ordem técnicas, já mencionadas, 

os grandes desafios para o desenvolvimento da infraestrutura de transporte na 

Amazônia, para atender as necessidades mínimas de garantia da soberania da 

Região, estão ligados às questões ambientais, econômicas e sociais. 

Quando se observa o mapa multimodal dos grandes projetos de infraestrutura 

de transporte existentes e previstos para a Amazônia no Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) 2011, figuras 5, 6, 7 e 8 verifica-se que grande parte das vias 

terrestres planejadas cortam unidades de conservação ambiental e reservas 

indígenas. As restrições impostas pela legislação referente às unidades de 

conservação e terras indígenas, administradas pelo ICMBio e FUNAI, 

respectivamente, tem impacto direto no planejamento e na execução das obras. 

Em um estudo prospectivo, encomendado pelo Exército e elaborado em 2015 

por especialistas de diversas áreas de interesse para a defesa nacional, verifica-se a 

persistência de grandes interesses internacionais em destacar a preservação 

ambiental em detrimento do desenvolvimento econômico da Região: 

Já no plano internacional, não é de hoje que existe uma intensa atividade 
com relação aos assuntos amazônicos, em muitos casos com interesses 
políticos e econômicos que contrariam os interesses nacionais. Além da 
retórica ecológica de muitos ambientalistas, assistimos a declarações de 
chefes de Estado, ou de ex-chefes de Estado, de outros países que 
enfatizam a necessidade de “proteção” internacional da floresta. Na mesma 
linha, é observável também a ação de centenas de Organizações Não 
Governamentais (ONGs) que utilizam tanto a retórica ambiental quanto a 
indigenista para promover interesses contrários aos nacionais dos países 
amazônicos, tais quais percebidos por seus diferentes governantes (Gheller, 
Gonzales e Mello, 2015, p. 22).  

 
Outro argumento amplamente utilizado pelos ambientalistas de plantão para 

impedir o desenvolvimento dos transportes na Região é que as vias terrestres 

fomentarão o crescimento das ocupações irregulares às margens das rodovias. Tal 

argumento pode ser aceito para as rodovias ainda não implantadas, mas para 

aqueles eixos já construídos, as margens das rodovias já estão vivificadas e essas 

populações necessitam de assistência do Estado. Esse é o caso da BR-319, BR-

307, BR-230, BR-433 e BR-364/AC, dentre outras rodovias estaduais. 

 Tais restrições, além de impedir a melhoria da infraestrutura de transporte na 

Região, dificulta, sobremaneira, o desenvolvimento econômico e social das 

populações que habitam a faixa de domínio das estradas. Da mesma maneira, 
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praticamente, inviabiliza a presença dos órgãos do Estado nas áreas mais isoladas 

para prestar o apoio em educação, saúde e segurança às comunidades isoladas, 

deixando caminho livre para a prática de crimes ambientais, como a extração de 

ilegal de madeira, queimadas, garimpo, grilagem de terras, entre outros. 

 Em muitas áreas no interior da Amazônia, os órgãos de fiscalização 

ambiental só têm acesso com o apoio logístico e a segurança proporcionados pelas 

forças armadas, por meio de operações interagências.   

 

Figura 5 – Mapa Multimodal do Acre     
Fonte: DNIT 
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Figura 6 – Mapa Multimodal do Amazonas 

Fonte: DNIT 

 

 

Figura 7 – Mapa Multimodal de Rondônia 
Fonte: DNIT 
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 Figura 8 – Mapa Multimodal de Roraima 

 Fonte: DNIT 

 

Muitos países têm usado o pretexto da falta de cuidado do Brasil na 

preservação da floresta, como forma de pressionar o Estado brasileiro em fóruns 

internacionais no tocante ao desenvolvimento econômico da Amazônia, inclusive 

impondo restrições aos produtos do agronegócio nacional, indicando ser essa a 

causa principal do desmatamento.  Neste sentido, é importante destacar o uso e a 

ocupação das terras no Brasil, sendo constatado que as áreas de vegetação nativa 

ocupam a maior parte do território brasileiro. Quando se compara com outros países, 

o Brasil é, em larga vantagem, o que detém a maior área de vegetação nativa 

preservada, conforme se verifica nas figuras 9 e 10. 

Os dados apresentados na figura abaixo demonstram que de 1990 até os dias 

atuais o crescimento da área plantada foi cerca de cinco vezes menor que o 

crescimento da produção total de grãos, indicando um significativo crescimento da 

produtividade, com a incorporação de tecnologia avançada, o que fez o País se 

tornar o maior produtor de grãos do mundo. 
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Figura 9 – Produção de Grãos 
Fonte: Fiesp/Deagro e Conab 
 
 

Figura 10 – Uso da Terra 
Fonte: preparado por GITE / Embrapa, maio de 2017 
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Figura 11 – Comparativo de Áreas Preservadas  
Fonte: preparado por GITE / Embrapa, maio de 2017 
 

 

Ressalta-se, portanto, que a preservação do meio ambiente e as questões 

indígenas não podem se tornar obstáculo impeditivo ao desenvolvimento econômico 

da Amazônia e, por conseguinte, de sua infraestrutura de transporte, que tanto 

interfere nas ações de defesa e segurança dessa região. Isso não quer dizer que o 

Brasil vai devastar a floresta e descuidar desse precioso bioma, o qual impacta o 

clima de todo o País.   

O Estado deve implementar políticas públicas voltadas para o 

desenvolvimento regional, ao mesmo tempo que deve reforçar e ampliar a estrutura 

e as ações de fiscalização dos órgãos governamentais responsáveis pelo meio 

ambiente, sob pena de que o isolamento da Região possa se tornar uma grande 

ameaça à soberania nacional. 
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4.2 POLÍTICA NACIONAL DE DEFESA E A ESTRATÉGIA NACIONAL DE DEFESA   

 

 A fim de garantir a soberania nacional, a PND, levando em consideração a 

importância político-estratégica do Brasil, estabelece onze Objetivos Nacionais de 

Defesa (OND), dentre os quais, cabe destacar o de número “XI. desenvolver o 

potencial de logística de defesa e de mobilização nacional” (BRASIL, 2012). Dessa 

forma, o Estado deixa clara a necessidade de todos os órgãos governamentais 

considerarem a consecução deste OND na elaboração e na implementação de 

políticas públicas, podendo ser enquadrado, dentre outros, o setor de infraestrutura 

de transporte.  

Para desenvolver o potencial de logística e de mobilização nacional, faz-se 

necessária a melhoria e a ampliação do sistema de transporte hoje existente no 

País. 

Ainda sob a ótica da PND, outro aspecto essencial, importante de ser 

destacado sobre a infraestrutura de transporte, e que caracteriza o cerne da questão 

em estudo, diz respeito à necessidade de integração da PND com as políticas dos 

órgãos governamentais, particularmente do MT: 

 

7.21. O Brasil deverá buscar a contínua interação da atual PND com as 
demais políticas governamentais, visando a fortalecer a infraestrutura de 
valor estratégico para a Defesa Nacional, particularmente a de transporte, 
a de energia e a de comunicações. (BRASIL, 2012). (grifo nosso). 

 

Neste alinhamento, a END estabelece várias Diretrizes priorizando a 

Amazônia. Entre as quais, pode-se destacar a que enfatiza a importância dos 

transportes:  

11. Desenvolver a capacidade logística, para fortalecer a mobilidade, 
sobretudo na região amazônica. 
Daí a importância de se possuir estruturas de transporte e de comando e 
controle que possam operar em grande variedade de circunstâncias, 
inclusive sob as condições extraordinárias impostas pela guerra. (END, 
2012) 
 

 

Verifica-se, mais uma vez, que o Estado brasileiro considera de vital 

importância a infraestrutura de transporte para a defesa, sobretudo no planejamento 

e na execução ações governamentais direcionadas para a melhoria e ampliação 

dessa infraestrutura crítica. 
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Ao mesmo tempo, depreende-se que a infraestrutura de transporte, por ser 

um dos grandes vetores de desenvolvimento, não pode estar dissociada da 

Estratégia Nacional de Defesa, atendendo o que preceitua a Diretriz Estratégica: 

 

24. Participar da concepção e do desenvolvimento da infraestrutura 
estratégica do País, para incluir requisitos necessários à Defesa Nacional. 
A infraestrutura estratégica do Brasil deverá contemplar estudos para 
emprego dual, ou seja, atender à sociedade e à economia do País, bem 
como à Defesa Nacional. (BRASIL, 2012, p. 63) 

 

Outro ponto de conexão da infraestrutura de transporte com as necessidades 

de defesa diz respeito à mobilização nacional. Tal aspecto é mencionado na END, 

quando se estabelece que o SINAMOB deve coordenar os diversos órgãos que o 

constituem na implementação de ações governamentais voltadas para a melhoria da 

logística nacional. 

No contexto das ações estratégicas estabelecidas pela END, o setor de 

infraestrutura, onde está inserido o transporte, mais uma vez, é ressaltado como 

uma das principais demandas de defesa, sendo atribuição do MD apresentar as 

demandas de investimento no setor de transporte de interesse para a defesa, a fim 

de constar nos planejamentos estratégicos do MT: 

 

3. O Ministério da Defesa apresentará ao Ministério dos Transportes, em 
data coordenada com este, programação de investimentos de médio e 
longo prazo, e a ordenação de suas prioridades ligadas às necessidades de 
vias de transporte para o atendimento aos planejamentos estratégicos 
decorrentes das hipóteses de emprego. O Ministério dos Transportes, por 
sua vez, promoverá a inclusão das citadas prioridades no Plano Nacional de 
Logística e Transportes (PNLT). (BRASIL, 2012, p. 147). 
 
 

Especificamente, na Ação Estratégica da END que trata sobre a Logística, 

mais uma vez, é atribuída ao MD a tarefa de buscar soluções junto aos outros 

órgãos governamentais e ministérios para compatibilizar as infraestruturas 

existentes com a logística terrestre: 

 

3. O Ministério da Defesa incentivará, junto às esferas do Governo federal, a 
ampliação e a compatibilização da infraestrutura logística terrestre, 
portuária, aquaviária, aeroespacial, aeroportuária e de telemática, visando 
os interesses da defesa (BRASIL, 2012, p. 132) 

  
Outro aspecto de relevância destacado na PND é a importância da integração 

do continente sul-americano, como fator de estabilidade no entorno estratégico 
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brasileiro, principalmente por meio da conexão das infraestruturas viárias dos países 

fronteiriços, como formar de favorecer o desenvolvimento regional e aumentar a 

capacidade de cooperação no contexto da segurança nacional. Isso reforça a 

necessidade de priorizar as ligações rodoviárias e hidroviárias das cidades 

localizadas na faixa de fronteira. 

Fica claro, portanto, a grande importância do desenvolvimento da 

infraestrutura de transporte para a segurança e a defesa nacional, sendo imperativa 

a participação do MD na elaboração das políticas públicas destinadas à melhoria e 

ampliação da infraestrutura de transporte, a fim de garantir o atendimento das 

necessidades mínimas de interesse para a defesa. 

 

4.3 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SETORIAL DOS TRANSPORTES 

 

  O Plano Nacional de Logística e Transporte (PNLT) teve a sua primeira 

versão publicada em 2007, pela Secretaria de Política Nacional de Transporte 

(SPNT), órgão vinculado ao MT, responsável pela elaboração do planejamento 

estratégico da infraestrutura de transporte do Brasil, com ações de curto, médio e 

longo prazo. O PNLT foi o marco da retomada do planejamento estratégico setorial 

do sistema de transportes do País. O PNLT e sua revisão de 2009 abrangem o 

planejamento de investimentos do Plano Plurianual de Governo (PPA), englobando 

os períodos de 2012 – 2015, 2016 – 2019, 2020 – 2023, 2024 – 2027, 2028 - 2031, 

e, também, contempla os projetos previstos no Plano de Aceleração do Crescimento 

(PAC), constituindo-se em um Plano de Estado e não de governo (BRASIL, 2012). 

Ao analisar o PNLT, observa-se que os critérios utilizados para a definição 

dos projetos de infraestrutura de transportes prioritários para o País foram, 

essencialmente, de ordem econômica, política e ambiental, visando o 

desenvolvimento regional. Verificou-se a pouca preocupação em atender aos 

aspectos referentes à área de defesa. 

Em 2013 o MT editou o Plano Hidroviário Estratégico (PHE) com o objetivo de 

aprimorar o transporte de cargas e de passageiros por hidrovias, com estratégias de 

implantação das ações até 2031. O Transporte Hidroviário Interior (THI) é, 

sabidamente, uma opção realista para o transporte de carga de longa distância. 

Esse modo de transporte apresenta custos menores e maior eficiência energética 
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(ambientalmente amigável), além de ser seguro e confiável para o transporte de 

grandes quantidades de carga.  

 Como já mencionado no capítulo anterior, o desenvolvimento do modal de 

transporte hidroviário é de grande interesse para a área de defesa, sobretudo na 

Amazônia, onde estão as principais vias navegáveis do País, sendo amplamente 

utilizadas pelo Exército para as suas atividades, seja de natureza operacional, seja 

de natureza logística, notadamente, da sede do CMA, em Manaus, para a borda 

fronteiriça terrestre da Amazônia Ocidental. 

Ocorre que na elaboração do PHE, apesar de constar a participação de um 

representante do MD no grupo de trabalho responsável pelo planejamento, a 

exemplo do que se constatou no PNLT, não foram consideradas as necessidades de 

vias que atendam aos planejamentos estratégicos decorrentes das hipóteses de 

emprego, conforme estabelece a END. A participação do MD na elaboração do 

Plano deu-se pela preocupação com a segurança da navegação e não pelas 

necessidades de defesa em um contexto de conflito armado ou de combate a crimes 

transnacionais. 

Tal situação pode ser verificada pelas prioridades de investimento em 

hidrovias estabelecidas no referido Plano. Na hidrovia do Solimões, é considerado 

somente o trecho Manaus – Coari, deixando de ser citado os demais trechos até 

Tefé e Tabatinga, assim como as hidrovias do Rio Negro e do Rio Juruá. 

                     Figura 12 – Necessidade Melhorias Hidrovia Solimões-Negro-Amazonas. 
                         Fonte: Brasil, 2013 
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Outro planejamento estratégico elaborado pelo MT e que possui importante 

conexão com o tema de defesa é o Plano Nacional de Logística (PNL), o qual tem 

como referência o cenário de transporte do Brasil em 2025. O PNL visa apresentar a 

situação atual, as principais restrições e as propostas de investimentos para 

melhoria da eficiência da infraestrutura e logística de transportes no País. 

Baseado no cenário 2025, considerando as necessidades de 

desenvolvimento econômico, o Plano sugere a prioridade de investimento no modal 

rodoviário, conforme as rodovias destacadas no mapa a seguir:  

 

 

Figura 13 – Necessidade de Investimento em Rodovias - PNL  
Fonte: https://www.epl.gov.br/plano-nacional-de-logistica-pnl 

 

Verifica-se que, na Amazônia Ocidental, a única rodovia citada é a BR-364, 

somente no trecho no Estado de Rondônia, em razão da necessidade de um 

corredor para o escoamento da produção de grãos do Centro-Oeste, conectando 

com a hidrovia do Madeira e do Amazonas. Não são contempladas, portanto, outras 

relevantes rodovias da Região que atendem às necessidades de defesa, conforme 

citado no capítulo anterior. 

Mais uma vez, fica clara a omissão dos planos estratégicos do MT na 
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abordagem das necessidades de infraestruturas de transporte essenciais para 

assegurar as ações de garantia da soberania nacional, pois as premissas de 

planejamento não contemplam o tema defesa.  

A necessidade de integração das infraestruturas de transporte dos países 

fronteiriços com o Brasil, como forma de ampliar a cooperação econômica no âmbito 

regional e facilitar as ações dos países no combate aos crimes transnacionais, é 

exaustivamente ressaltada na PDN/END e no planejamento estratégico do MT 

(Relatório PNLT): 

 
Integração da América Latina: as alianças econômicas do MERCOSUL e 
acordos bilaterais com países latino-americanos, aonde as relações 
comerciais vêm se ampliando, colocam exigências na integração da 
infraestrutura do Brasil com a dos outros países do continente, tanto por 
fatores econômicos, como também pela necessidade de defesa das 
fronteiras face às ameaças de contrabando de armas e narcotráfico. A 
Iniciativa para Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA) 
é uma resposta efetiva a essa questão. (BRASIL, 2012).  
 
 

Na análise do ambiente regional e do entorno estratégico, a PND (2012, 

p.21) destaca a importância da integração regional como forma de minimizar as 

possibilidades de conflito na América do Sul. Nessa premissa, ressalta-se a 

importância da integração das infraestruturas para favorecer a interligação dos polos 

produtivos e o desenvolvimento econômico. 

A demanda pela integração regional da América do Sul, também, pode ser 

verificada no Mapa Estratégico do MT, por meio do estabelecimento de um objetivo 

estratégico do sistema de transporte: “Consolidar a integração com países da 

América do Sul”  

No campo da Política Externa, o Brasil, juntamente com parceiros regionais, 

estabeleceu algumas iniciativas, por meio de acordos internacionais, no sentido de 

tornar realidade a integração dos transportes da América do Sul. Nesse contexto, 

destacam-se a Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana 

(IIRSA), em 2000, e a União da Nações Sul-americanas (UNASUL), em 2008. 

Tais projetos propostos visavam proporcionar a integração física da América 

do Sul, envolvendo a construção de infraestrutura de transportes e energia, incluindo 

a construção de linhas de transmissão de energia, oleodutos, gasodutos, hidrovias e 

rodovias que possibilitassem a ligação dos oceanos Atlântico e Pacífico. 

Em 2010, o IIRSA apresentava um portfólio de 524 projetos com um 
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orçamento estimado de U$ 96,12 bilhões. 

A UNASUL, por intermédio do Conselho Sul-americano de Infraestrutura e 

Planejamento (COSIPLAN), instância de discussão política e estratégica para 

implementar a integração da infraestrutura regional dos países Membros da 

UNASUL, estabeleceu o Plano de Ação Estratégico (PAE) 2012 – 2022 e uma 

agenda de projetos prioritários para a integração, com base no portfólio de projetos 

do IIRSA, resultando em 531 projetos a um custo estimado de U$ 116,12 bilhões. 

A agenda de projetos prioritários para a integração é um conjunto limitado de 

31 projetos estratégicos e de alto impacto para a integração física e o 

desenvolvimento socioeconômico regional. 

 

 

Figura 14 – Lista de Projetos Prioritários (em milhões U$) - COSIPLAN 
Fonte: UNASUL, 2011 

  

Observa-se a existência de três projetos na Amazônia com interesse para a 

segurança e defesa nacional: Projeto 14 – Recuperação da Rodovia Caracas – 

Manaus; Projeto 15 – Rodovia Boa Vista – Bonfim – Lethen – Georgetown; e Projeto 
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31 – Conexão Porto Velho – Litoral peruano. 

 Contudo, verifica-se que grande parte dos projetos estabelecidos como 

prioritários não saíram do papel e os poucos iniciados, até o presente não foram 

concluídos, tendo em vista a grave crise econômica que afetou os países a partir de 

2012 e o enfraquecimento político da UNASUL. 

Voltando ao planejamento estratégico nacional do setor de transportes, o 

Governo Federal, por meio da Portaria nº 235, de 28 de março de 2018, instituiu a 

Política Nacional de Transportes (PNT), estabelecendo princípios, objetivos, 

diretrizes e instrumentos para o setor de transportes. 

Em vários princípios elencados na PNT percebe-se a tentativa de estabelecer 

uma conexão com as necessidades de segurança e defesa nacional:  

 

III -Planejamento e Integração Territorial: [...] o Setor de Transportes possui 
um papel ímpar tanto para a manutenção da integridade territorial, a partir 
da segurança nacional e garantia das fronteiras e da unidade territorial 
brasileira [...] 
VIII - Integração e Cooperação Internacional: [...] em impulsionar uma 
integração transfronteiriça dos sistemas viários, tanto no que diz respeito à 
infraestrutura, quanto no que se refere aos serviços logísticos e de 
transportes prestados e, também, considerando os aspectos de defesa para 
a soberania do país (PNT, 2018, p.34 e 39) 

  

A PNT (2018, p.45) estabelece, ainda, como um de seus objetivos “Garantir 

a infraestrutura viária adequada para as operações de segurança e defesa 

nacional” 

Dessa maneira, constata-se o necessário alinhamento estratégico da PNT 

com a PND, no que se refere à importância da infraestrutura de transporte do País 

para a defesa e a segurança nacional. No entanto, nas estratégias nominadas no 

Caderno de Estratégias da PNT não se encontrou nenhuma vinculação com as 

demandas de defesa nacional, à exceção da definição dos temas conjunturais 

fundamentais do setor portuário, o qual referencia o IP4 como fundamental para a 

defesa nacional na medida em que favorece estrategicamente a integração e a 

mobilização nacional. 

Apesar da sintonia entre a PND e PNT, ao se analisar os planos estratégicos 

de priorização e de investimento do setor de transporte, verifica-se que as 

necessidades da segurança e defesa nacional não são atendidas em sua plenitude. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A Amazônia brasileira, desde os remotos tempos da colonização, permanece 

sendo alvo dos interesses internacionais, pelo seu imensurável patrimônio de 

riquezas naturais, sendo considerada a grande reserva natural do planeta. As 

projeções de cenários futuros indicam o aumento da demanda por recursos 

minerais, a fim de alimentar os grandes complexos industriais do mundo globalizado. 

A preocupação mundial com a preservação do meio ambiente se constitui no 

grande pano de fundo usado por atores internacionais, governamentais e não 

governamentais, para restringir ou, até mesmo, impedir a ação do Estado na Região. 

Por outro lado, a integração plena da Amazônia ao restante do País ainda carece da 

intervenção do Estado na implementação de políticas públicas direcionadas para o 

desenvolvimento econômico e social e para a garantia da soberania, notadamente, 

nas áreas fronteiriças.  

A pouca presença dos diversos órgãos estatais, principalmente aqueles com 

atribuição de fiscalização e de segurança, torna a Amazônia local favorável para a 

ocorrência de crimes transnacionais, como o tráfico internacional de drogas e armas, 

o garimpo, o desmatamento, a grilagem de terras, entre outros.  Nesse contexto, 

cresce a importância geopolítica da Amazônia para o Brasil e para os oito países 

abrangidos por sua vasta extensão: Peru, Colômbia, Bolívia, Equador, Suriname, 

Venezuela, Guiana e Guiana Francesa. 

A infraestrutura de transportes existente na Amazônia, iniciada, sobretudo, a 

partir do final da década de 1960, que traduziu a política de Estado para a 

integração e a ocupação dessa exuberante porção do território nacional, hoje é 

considerada como um fator crítico para o seu desenvolvimento econômico e 

primordial para a defesa e a segurança nacional. 

O CMA, para cumprir a sua Missão, tanto nas ações operacionais, quanto no 

suporte logístico às suas OM desdobradas, especialmente, na faixa de fronteira, 

depende, essencialmente, da precária rede de transporte existente, o que afeta de 

maneira decisiva a sua atuação na Região.  

Há que se destacar, também, em uma situação de conflito, a preocupação 

com a eventual necessidade de mobilização de meios militares, tanto em pessoal 



59 
 

 
 

quanto em material, destinados a reforçar as suas OM subordinadas, a qual deverá 

se apoiar na infraestrutura de transporte existente. 

Assim sendo, considerando a Missão do CMA e o seu desdobramento na 

Amazônia Ocidental, chega-se à conclusão sobre as principais vias de transporte 

necessárias para a atuação do Exército na Região, seja nas atividades de preparo e 

emprego da tropa, seja na mobilização de meios. As principais necessidades de 

melhoria e ampliação da infraestrutura de transporte capaz de atender a defesa e a 

segurança nacional podem ser representadas pelas seguintes vias: 

 

Tabela 4 – Necessidade Modal Rodoviário 

RODOVIA TRECHO 

BR – 319 Manaus/AM Porto Velho/RO 

BR – 230 Itaituba/PA Lábrea/AM 

BR – 307 
São Gabriel da 
Cachoeira/AM 

Comunidade Cucuí 
(fronteira Brasil/Venezuela) 

BR – 401 Boa Vista/RR 
Normandia/RR 

(fronteira Brasil/Guiana) 

BR – 433 Normandia/RR Entroncamento BR-174/RR 

BR – 174 Manaus/AM 
Pacaraima/RR 

(fronteira Brasil/Venezuela) 

BR – 425 
Entroncamento BR-

364/RO 
Guajará-Mirim/RO 

(fronteira Brasil/Bolívia) 

BR – 429 Presidente Médici/RO 
Costa Marques/RO 

(fronteira Brasil/Bolívia) 

BR – 317 Lábrea/AM 
Assis Brasil 

(fronteira Brasil/Peru) 

BR – 364 Porto Velho/RO Cruzeiro do Sul/AC 

Fonte: o autor   

 

Tabela 5 – Necessidade Modal Hidroviário 

HIDROVIA TRECHO 

Solimões  Manaus/AM 
Tabatinga/AM  

(fronteira Brasil Colômbia) 

Madeira Porto Velho/RO Itacoatiara/AM 

Negro Manaus/AM São Gabriel da Cachoeira/AM 

Juruá Cruzeiro do Sul/AC Rio Solimões/AM 

Japurá Rio Solimões/AM 
Vila Bitencourt/AM (fronteira 

Brasil/Colômbia)  

Içá Santo Antônio do Içá/AM Ipiranga/AM (fronteira Brasil/Colômbia) 
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HIDROVIA TRECHO 

Purus Boca do Acre/AM 
Santa Rosa do Purus/AC (fronteira 

Brasil/Peru) 

Mamoré Costa Marques/RO Guajará-Mirim/RO 

Fonte: o autor   

 

Ao analisar o planejamento de prioridades de investimento do Governo 

Federal na infraestrutura de transporte da Amazônia, lamentavelmente, constata-se 

que somente a hidrovia do Madeira está sendo contemplada, em função da 

necessidade de transporte multimodal para o escoamento da produção de grãos do 

Centro-Oeste brasileiro. 

Tal situação ocorre em razão do baixo atrativo econômico para a execução da 

manutenção, ampliação e melhoramentos dessas infraestruturas, uma vez que 

atendem a regiões isoladas, sem expressão comercial e produtiva. Contudo, tais 

vias revestem-se de significativa importância para a defesa e a segurança da 

Amazônia. 

Mesmo com o alinhamento da PND à PNT, no que tange ao atendimento das 

necessidades de defesa e segurança para os investimentos na infraestrutura de 

transportes, verifica-se que, na realidade, no tocante aos modais rodoviários e 

hidroviários, essa conexão entre as duas políticas de Estado não existe, conforme 

se observa nos planejamentos estratégicos dos órgãos de governo responsáveis 

pelo desenvolvimento da infraestrutura de transporte do País. 

Conforme os planos de investimentos do MT, depreende-se que a Amazônia 

Ocidental se constitui, tão somente, uma região de passagem para o escoamento da 

produção de grãos do Centro-Oeste. A inciativa da UNASUL, por meio do 

COSIPLAN, em integrar as estruturas físicas de transporte dos países amazônicos, 

certamente, coadunaria com as necessidades do Estado brasileiro no que se refere 

à segurança e defesa, mas, lamentavelmente, não houve progresso nessa política. 

Fica clara, portanto, a inexistência de preocupação em proporcionar o 

desenvolvimento econômico sustentável da Região e em atender as necessidades 

de segurança e defesa da Amazônia Brasileira.  

Aliada às restrições ambientais e indígenas para a execução de obras de 

infraestrutura, impostas pelo próprio Estado brasileiro, a falta de planos de 

investimento para Região e a dissonância entre a PND/END e a PNT constituem-se 
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as principais causas da precária rede transporte e do atraso econômico das cidades 

amazônicas, traduzindo-se no maior gargalo para as operações, a logística e a 

mobilização das forças armadas na Amazônia Ocidental.        
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