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RESUMO 

 

GEOPOLÍTICA CONTEMPORÂNEA – O PENSAMENTO GEOPOLÍTICO DE 

MÁRIO TRAVASSOS E SEU REFLEXO NA ATUALIDADE 

 

 

AUTOR: Ezequiel Henrique Sales 

ORIENTADOR: Maj Walfredo Bento Ferreira Neto 

 

A geopolítica, no mundo, foi amplamente explorada em diversas ocasiões históricas, sendo 

um fator determinante para consolidação de muitos Estados. No entanto, essa terminologia só 

foi definida no início do século XX pelo estudioso sueco Rudolph Kjéllen (1864 – 1922). 

Mais tarde, no Brasil, o responsável por tornar-se o precursor dessa nova área do 

conhecimento, ou seja, foi o responsável por explorar a relação entre o espaço e o poder, 

como um fator do essencial para o desenvolvimento de um Estado foi o militar e estudioso 

Mário Travassos. Com os avanços dos estudos e pesquisas, Travassos, chega a conclusão para 

que o Brasil pudesse se tornar uma grande potência na América do Sul, o país deveria garantir 

a integração dos dois Oceanos, o Pacífico, a oeste e o, Atlântico, a leste. Essa integração iria 

garantir um grande desenvolvimento econômico tendo em vista o grande aumento das 

relações comerciais que poderiam ser facilitadas. No ano de 1935, o Geopolítico, lança uma 

obra chamada “Projeção Continental do Brasil”, este livro consta diversos estudos que 

comprovam que o Marechal Mário Travassos, realmente, estava à frente do seu tempo e, 

mesmo naquela época, pode fazer uma obra que, de fato, pode ser atrelada com o presente. 

Com esta pesquisa foi possível correlacionar as ideias de integração de Travassos, com os 

projetos atuais de integração desenvolvidos pelo Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e 

Planejamento (COSIPLAN) e na Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana 

(IIRSA). 

 

  

Palavras-chave: Mário Travassos. América do Sul. Visão de Futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

CONTEMPORARY GEOPOLITICS - MÁRIO TRAVASSOS'S GEOPOLITICAL 

THOUGHT AND ITS REFLECTION IN CURRENT 

  

 

AUTHOR: Ezequiel Henrique Sales 

ADVISOR: Maj Walfredo Bento Ferreira Neto 

 

Geopolitics, in the world, has been widely explored on several historical occasions, being a 

determining factor for the consolidation of many States. However, this terminology was only 

defined in the early twentieth century by the Swedish scholar Rudolph Kjellen (1864-1922). 

Later, in Brazil, the person responsible for becoming the initiator of this new area of 

knowledge, that is, was responsible for exploring the relationship between space and power, 

as a factor of the essential for the development of a State was the military and scholar Mário 

Travassos. With the advances of studies and research, Travassos, comes to the conclusion that 

Brazil could become a great power in South America, the country should ensure the 

integration of the two Oceans, the Pacific to the west and the Atlantic to the east. Such 

integration would ensure a great economic development in view of the great increase in 

commercial relations that could be facilitated. In the year 1935, the Geopolitical launched a 

work called "Continental Projection of Brazil”, this book includes several studies that prove 

that Marshal Mário Travassos really was ahead of his time and, even then, can to do a work 

that, in fact, can be coupled with the present. With this research it was possible to correlate 

the integration ideas of Travassos with the current integration projects developed by the South 

American Council of Infrastructure and Planning (COSIPLAN) and the Integration of the 

South American Regional Infrastructure (IIRSA). 

 

keywords: Mário Travassos. South America. Vision of the Future. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Eixos de Integração e Desenvolvimento.................................................................19 

Figura 2 – Heartland Sul-Americano........................................................................................22 

Figura 3 – Linhas ferroviárias da Argentina.............................................................................23 

Figura 4 – Eixo Interoceânico Central......................................................................................25 

Figura 5 – Eixo do Amazonas...................................................................................................27 

Figura 6 – Eixo Interoceânico de Capricórnio..........................................................................29 

Figura 7 – Eixo Mercosul-Chile................................................................................................31 

 

 

  



 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 – Projetos da API no Eixo Interoceânico Central......................................................34 

Tabela 2 – Projetos da API no Eixo Mercosul-Chile...............................................................37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

AMAN          Academia Militar das Agulhas Negras 

API                Agenda de Projetos Prioritários de Integração 

AMA             Eixo do Amazonas 

CAP               Eixo de Capricórnio 

COSIPLAN   Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento 

EID                Eixos de Integração e Desenvolvimento 

FEB               Força Expedicionária Brasileira 

IIRSA            Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana 

IOC                Eixo Interoceânico Central 

MCC              Eixo Mercosul-Chile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO ..................................................................................................... 11 

1.1 OBJETIVOS ....................................................................................................... 12 

1.1.1 OBJETIVO GERAL ........................................................................................ 12 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................... 12 

2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO .................................................. 13 

2.1 TIPO DE PESQUISA ......................................................................................... 13 

2.2 MÉTODOS......................................................................................................... 13 

2.3 BASE TRAVASSIANA ..................................................................................... 14 

2.3.1 MÁRIO TRAVASSOS .................................................................................... 16 

2.4 AMÉRICA DO SUL ........................................................................................... 18 

2.5 VISÃO DE FUTURO ......................................................................................... 20 

2.5.1 A PROJEÇÃO DE TRAVASSOS .................................................................... 20 

2.5.2 EIXO INTEROCEÂNICO CENTRAL ............................................................ 23 

2.5.3 EIXO DO AMAZONAS .................................................................................. 26 

2.5.4 EIXO DE CAPRICÓRNIO .............................................................................. 28 

2.5.5 EIXO MERCOSUL - CHILE ........................................................................... 29 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO ........................................................................... 33 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................. 38 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No século XXI, um aspecto importante para ser discutido e debatido é o conceito de 

Geopolítica. Esse termo foi criado no início do século XX visando a integração, a junção da 

Geografia e da Política. Os principais idealizadores desse novo conceito foram o alemão 

Friedrich Ratzel (1844 – 1904) e o sueco Rudolph Kjéllen (1864 – 1922), o qual foi quem 

utilizou o termo “Geopolítica” pela primeira vez. 

Em 1904, essa nova área do conhecimento teve sua iniciação com o artigo redigido 

por Halford John Mackinder (1861 – 1947) para a revista da Sociedade Geográfica Real, da 

Grã-Bretanha. O título da sua obra foi “The Geographical Pivot Of History”, o seu foco 

principal era trazer para a sociedade as características principais desse novo conceito, isto é, a 

ligação harmônica entre a Geografia e a Política, sendo usadas ao mesmo tempo para analisar 

o mundo e as áreas de influência. 

O Geopolítico Mackinder trouxe um conceito denominado “Heartland”, o qual 

significa terra central, ou seja, o coração da terra. Nessa perspectiva, no contexto europeu do 

século anterior, segundo Mackinder, as áreas de influência eram as porções territoriais da 

Europa e da Ásia, essas regiões se caracterizavam como o palco das tensões Geoestratégicas 

da época, compondo assim a denominação de Terra Central. 

Com o decorrer dos anos, essa nova área do conhecimento começou a se difundir no 

continente Sul-Americano. O precursor desses estudos, no brasil, foi o Marechal Mário 

Travassos (1891 – 1973). No passar da sua carreira militar foi responsável por criar vários 

projetos, além de ser o autor de muitos livros que abrangem a esfera militar, porém quando 

era Capitão do Exército Brasileiro lançou o livro Projeção Continental do Brasil, o qual foi 

um dos maiores sucessos escritos por Travassos. Baseando nessa nova área da ciência, este 

trabalho busca descrever o pioneiro da Geopolítica Brasileira, ou seja, iremos destacar as 

ideias do Marechal, que estão alinhadas com os Projetos de Infraestrutura e Integração. 

Atualmente, tais projetos estão sendo utilizados no Conselho Sul-Americano de Infraestrutura 

e Planejamento (COSIPLAN) e na Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana 

(IIRSA). 

Esta pesquisa justifica-se para destacar a grande importância de Mário Travassos no 

cenário da Geopolítica Brasileira, dessa maneira, relatamos uma explicação sobre a carreira 
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traçada por esse Oficial do Exército Brasileiro. Além disso, iremos relacionar os projetos que 

se identificam com os planos de Travassos, os quais foram descritos há mais de 80 anos no 

livro Projeção Continental do Brasil. Ou seja, será apresentada a visão de futuro que 

Travassos desenvolveu em sua época, estabelecendo, dessa forma, uma relação histórica entre 

o presente e o passado, além de confrontar as áreas geográficas, políticas e econômicas da 

América do Sul. 

Por fim, o trabalho está dividido em quatro capítulos. O primeiro é para explicar como 

foi realizado esta monografia. No segundo capítulo, a ênfase foi para demonstrar quem foi o 

Mário Travassos. No terceiro, explicamos sobre os Eixos de Integração que existem 

atualmente. No último, foi apresentado a visão de futuro apresentada pelo geopolítico no livro 

Projeção Continental do Brasil. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 OBJETIVO GERAL 

 

Relacionar as obras de Infraestrutura do atual contexto nacional, que foram idealizadas 

pelo Marechal Mário Travassos no século XX, as quais muitas se assemelham com os 

projetos de integração da América do Sul que estão sendo desenvolvidas através do Conselho 

Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento (COSIPLAN) e da Integração da 

Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA). 

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

              

a) Descrever quem foi o Marechal Mário Travassos e a sua importância no panorama 

da Geopolítica Brasileira; 

b) Verificar as ideias contidas no pensamento de Travassos acerca da integração 

regional Sul-Americana, e o papel do Brasil neste processo; 

c) Identificar os Eixos de Integração previstos na IIRSA e no COSIPLAN; 

d) Relacionar os Eixos de Integração e Desenvolvimento da IIRSA que possuem 

alinhamento com a visão geopolítica de Travassos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

2.1 TIPO DE PESQUISA 

         Foi realizada uma pesquisa bibliográfica com a análise de dados do livro Projeção 

Continental do Brasil para mensurar as ideias de desenvolvimento produzidas por Travassos. 

Isto é, foi utilizado duas edições do livro Projeção Continental do Brasil e com isso, foi 

delimitado o tema acerca da integração Sul-Americana, após esse momento e a leitura das 

obras de Travassos, podemos identificar no decorrer dos livros vários trechos que nos deram 

base para correlacionar com os projetos atuais que existem na área de integração do Oceano 

Pacífico com o Oceano Atlântico, mostrando-se, dessa forma, a atualidade de Travassos 

descrita em meados do século XX. 

 

         Foi feita uma pesquisa documental, na qual foi utilizado como fonte primária a análise 

de dados oriundos da IIRSA, além disso, para enriquecer o trabalho, como fonte secundária, 

usamos monografias que estavam atreladas com os Eixos de Integração e Desenvolvimento. 

Dessa maneira, podemos aumentar ainda mais a ideia força do nosso objetivo específico e 

constatar as semelhanças dos eixos idealizados por Travassos com os atuais. 

 

 

2.2 MÉTODOS  

          O método de pesquisa, para a elaboração deste trabalho, foi realizado de maneira 

indutiva, na qual a observação e análise do livro Projeção Continental do Brasil escrita por 

Mário Travassos, no século passado, com os projetos da IIRSA, voltados para a integração e 

desenvolvimento da América do Sul. Ou seja, foi verificada a relação entre os pensamentos 

do Geopolítico Brasileiro com os projetos de integração da IIRSA. Dentre os 10 eixos 

existentes atualmente, quatro destes possuem características que se assemelham com as 

peculiaridades que, há mais de 80 anos foram ressaltadas por Travassos. Na época os 

principais objetivos eram aumentar o prestígio e nível de influência brasileira no continente 

sul-americano.  

         Por tudo isso, mostra-se que a concatenação de grande parte dos Eixos que existem, 

atualmente, são possíveis resultados da contribuição de Travassos.  
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2.3 BASE TRAVASSIANA 

O conceito atual de Geopolítica é o resultado de uma evolução histórica, a qual foi 

registrada por inúmeros estudiosos no decorrer do tempo. No entanto, para a época era um 

conteúdo extremamente abstrato e pouco explorado devido as dificuldades de integração com 

os Estados. Há relatos deixados por antigos filósofos, que em sua essência, trazem 

características Geopolíticas, por exemplo, Aristóteles, Maquiavel e Montesquieu. Todavia, 

para melhor entender os ideais de Mário Travassos é de fundamental importância entender um 

pouco sobre os autores clássicos do final do século XIX e do início do século XX, ou seja, 

onde a sua base de estudos foi fundamentada, sendo, dessa maneira o alicerce responsável 

pelo desenvolvimento deste excepcional militar do Exército Brasileiro.  

Primeiramente, cabe ressaltar a enorme participação que o alemão Friedrich Ratzel com 

o avanço da Geopolítica. Ratzel nasceu em 1844 e veio a falecer em 1904, sua principal obra 

foi “Geografia Política” de 1897, a qual destacava os fatores geográficos como um fator 

primordial para a evolução do homem, ou seja, seus estudos davam ênfase para a situação 

geográfica de cada Estado e a área ocupada por um determinado país. Dessa forma, a 

mobilidade territorial só se valia através do uso da força e a guerra seria a única maneira para 

expandir o território pertencente a um Estado. Mais tarde esse estilo de pensamento se 

denominaria “Determinismo Geográfico”, isto é, nessa concepção o homem é produto do 

meio. 

Nesse contexto, ganha destaque o sueco Rudolph Kjéllen, o qual nasceu em 1864 e veio 

a falecer em 1922. A primeira vez que o mundo ouviu o termo geopolítica foi com a 

publicação do artigo “As Grandes Potências”. Está obra, foi considerada uma das mais 

importantes, pois define o termo geopolítica como a ciência que estuda o Estado sendo esse 

um organismo baseado na Geografia.  

Kjéllen influenciou o aumento do desenvolvimento expansionista, descrevendo que para 

um Estado se tornar soberano seria necessário o uso da força em detrimento dos valores 

morais. Além disso, o direito natural dos seres humanos, transforma-se numa espinha dorsal, 

a qual possui duas vertentes, a do desenvolvimento e a da expansão. Pode-se perceber essas 

características no trecho: 
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Os estudos de Kjéllen o levaram a analisar as oito grandes potências de seu tempo: 

Inglaterra, França, Alemanha, Austro-Hungria, Rússia, Itália, Japão e Estados 

Unidos. Sobre essa análise conclui que: quando a ordem social é perturbada o Poder 

Público aparece para restabelecê-la e manter a segurança e integridade do cidadão. O 

Estado também atua sobre o cidadão, cobrando-o imposto e deveres legais 

preconcebidos em suas legislações. E, por último, o Estado é um realizador de obras 

públicas, sendo responsável pelo promoção da qualidade de vida aos seus cidadãos. 

(MENDES DA COSTA, 2014, p.26)  

 

Ademais, pode-se perceber que o espaço ideal para a sobrevivência de uma nação está 

relacionado com a análise dos países que podem influenciar no desenvolvimento do estado, 

conforme Mendes da Costa (2014, p.) Um Estado somente pode ser reconhecido como 

possuidor de um grande poder real quando satisfizer a três condições: possuir um grande 

espaço, liberdade de movimentos e coesão interna.  

Dessa forma, com os avanços dessa nova área do saber, Kjellén, subdividiu o conceito 

de Geopolítica em três ramos para facilitar o aperfeiçoamento dos conhecimentos voltados o 

estudo do poder atrelado com espaço. A nomenclatura dessas subdivisões foram, 

respectivamente, a Topolítica, a Morfopolítica e a Fisiopolítica. 

A Topolítica verifica o posicionamento geográfico de um Estado e sua influência na 

base física. A Morfopolítica analisa a influência da forma e da extensão territorial de 

um Estado. Por último, a Fisiopolítica certifica-se do valor que as riquezas naturais 

impõe sobre determinada ação. (MENDES DA COSTA, 2014, p. 27) 

  

Por isso, a analogia de Kjéllen torna-se cada vez mais evidente, possibilitando o 

entendimento sobre os motivos, que fazem os Estados buscar, constantemente, um aumento 

de influência em torno de seus países. Pode-se perceber no trecho “As ideias de Kjéllen 

comprovam a sobrevivência do ser humano, onde, por analogia, o autor identifica que quanto 

maior os Estados mais importantes eles se tornam e mais pequenos os menos desenvolvidos 

ficam”. (MENDES DA COSTA, 2014, p.28) 

Nessa perspectiva, outro importante autor clássico da Geopolítca foi o americano Alfred 

Thayer Mahan, ele nasceu em 1840 e veio a falecer em 1914. Foi precursor na ideia de 

reconhecer o mar como um fator decisório para a vida dos Estados, isto é, introduziu o 

pensamento do Poder Marítimo. Dessa maneira, visualizava uma alternativa para os Estados 

Unidos se manterem como um Estado soberano seria a dominação do Oceano Pacífico e do 

Oceano Atlântico. Por isso, a forma mais adequada de conquistar esse objetivo deu-se com a 

construção do Canal do Panamá1.  

 
1 O Canal do Panamá é uma via artificial marítima localizada no Panamá, na América Central. Trata-se 

de uma das maiores obras de engenharia do mundo. Possui aproximadamente 80 quilômetros de extensão, 90 

metros de largura e 26 metros de profundidade, fazendo conexão entre os oceanos Atlântico e Pacífico, através 

do mar do Caribe. 
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“Nessa linha de argumentação, Mahan afirmava que o canal do Panamá seria de suma 

importância para a manutenção dos interesses estadunidenses nos oceanos pacífico, atlântico e 

Caribe, pois permitiria a passagem da esquadra de um oceano a outro sem necessitar dividi-

la” (VIOLANTE, 2015, p.229). 

 Por fim, outro importante estudioso que serviu de base para Travassos foi o Halford 

Jhon Mackinder, nasceu em 1861 e veio a falecer em 1947 deixando o legado da Teoria do 

Poder Terrestre, destacando que a Terra seria estrategicamente mais importante para a 

construção de um Estado soberano e influente sobre as demais nações. Dessa maneira, 

Mackinder denomina as áreas de influência da época, isto é, os países que apresentavam 

excelentes localizações geoestratégicas seriam o “Hearthland” que, traduzindo para o 

português significa “Coração da Terra”. 

Esses conceitos foram expressos em sua obra: “O Pivô Geográfico da História” de 

1904, onde deixou claro que o centro geográfico da era das navegações havia 

terminado. Com isso, Mackinder desenvolveu a Teoria do Poder Terrestre onde o 

centro natural do mundo seria a Eurásia, constituindo-se na “Terra Central” ou no 

“Coração da Terra”, traduzindo-se como o “Hearthland” localizado na “Ilha do 

Mundo” (Europa, Ásia e África). (MENDES DA COSTA, 2014, p. 29) 

 

2.3.1 MÁRIO TRAVASSOS 

O conceito de Geopolítica, atualmente, no Brasil, está ganhando ênfase nas relações 

entre os países da América do Sul. Nosso país, por ser o maior do continente Sul-Americano 

ganha destaque tendo em vista o tamanho territorial e por possuir as duas maiores bacias 

hidrográficas do continente, ambas na vertente atlântica, isto é, a do Amazonas ao norte e a do 

Prata ao sul.  

Depois que se tem esquadrinhado a massa continental sul-americana, mesmo que se 

não queira, fica-se a pensar no papel que caberá, nesse conjunto, ao território 

brasileiro, contendo mais de dois terços das costas do Atlantico, de terras da vertente 
atlântica cujo dinamismo hidrográfico se manifesta decisivo segundo seus dois 

formidáveis compartimentos – o platino e o amazônico. (TRAVASSOS, 1935, p. 

105)  

Para época pode-se considerar que esse brasileiro possuía uma enorme visão de futuro. 

Dessa forma, os projetos criados por esse militar foram muito importantes e serviram de 

alicerce para projetos atuais. No entanto, quem foi o Marechal Mário Travassos? 

Mário Travassos é natural da cidade do Rio de Janeiro, nasceu no dia 20 de janeiro de 

1891 e faleceu aos 82 anos de idade no dia 20 de julho de 1973. É oriundo de uma família 

tradicional militar, seus pais foram o General Silvestre da Silva Travassos e Maria José de 

Araújo Travassos, casou-se no ano de 1912 com Felismina Duarte de Oliveira Travassos. Sua 
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carreira militar inicia-se no ano de 1908, quando ingressou na Escola Militar de Porto Alegre, 

Rio Grande do Sul. Durante sua trajetória como militar foi reconhecido por sua brilhante 

carreira até o generalato e posteriormente após a transferência para a reserva foi promovido a 

Marechal. 

Mário Travassos ingressou na Escola Militar de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 

em 1908, saindo Aspirante-a-oficial do Exército Brasileiro em dois de janeiro de 

1991, 2º Tenente, em 1915, 1º Tenente em 1920, Capitão em 1925, Major em 1933, 

Tenente-Coronel em 1938, Coronel em 1941, General de Brigada em 1946, General 

de Divisão em 1951 e General de Exército em 1952, quando foi transferido para 

reserva. Após, foi promovido a Marechal. (MENDES DA COSTA, 2014, p. 42) 

Este excepcional militar, foi o primeiro comandante da Academia Militar das Agulhas 

Negras (AMAN), atuou nos campos de batalha na 2ª Guerra Mundial com a Força 

Expedicionária Brasileira (FEB) e foi o precursor dos estudos de Geopolítica no Brasil, suas 

principais obras foram os livros “Projeção Continental do Brasil” e “Introdução à política de 

Comunicações Brasileiras”, além disso, teve a participação da demarcação da cidade de 

Brasília, futura capital do país. Ou seja, para alcançar elevados patamares na Hierarquia do 

Exército Brasileiro este militar obteve no decorrer da sua carreira funções singulares, as quais 

serviram de alicerce para, no futuro, poder atingir as mais altas patentes da Força Terrestre. 

 

A carreira de Travassos foi contemplada com as seguintes funções: participou da 

Campanha do Contestado em 1914; foi ajudante de ordens do então Coronel José 
Pessoa, serviu no Estado-Maior do Exército em 1940, foi professor da Escola de 

Estado-Maior em 1941, comandou a Escola Preparatória de Cadetes do Ceará entre 

1942 e 1943, comandou a Escola Militar do Realengo entre 1943 e 1944, comandou 

o Depósito do Pessoal da FEB, embarcando para a Zona de Operações de Guerra em 

Nápoles na Itália de 1944 a 1945. (MENDES DA COSTA, 2014, p. 42-43) 

  

Travassos, de fato, foi um exemplo para os militares de sua época, deixando em 

evidência diversos padrões a serem seguidos e admirados, os quais no século XXI constituem-

se em um grande desafio, isto é, a conciliação da parte operacional com a parte dos estudos e 

publicações. De acordo com Mendes da Costa (2014, p. 43), o exemplo dos feitos de 

Travassos pode ser conferido com a simultânea participação na Revolução Constitucionalista 

e publicação de sua primeira obra em 1931. 

Sua base Geopolítica foi adquirida através dos geopolíticos Mackinder, Ratzel e 

Kjellén. Por isso, desenvolveu uma teoria semelhante para o Brasil e para a América do Sul, 

isto é, o conceito de Heartland (Terra Central) foi transladado para a América do Sul, neste 

contexto as áreas predominantes da Terra Central Sul-Americana estariam no Brasil, 

englobando também o Peru e a Bolívia, constituindo o Triângulo Boliviano. 
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Travassos demonstra que a maior eficácia de uma Projeção Continental do Brasil será 

investir em infraestrutura de transportes adequada às proporções continentais do país, somado 

com uma Comunicação integrada em todo o território nacional. Diante do exposto, pode-se 

perceber a enorme visão de futuro que Travassos tinha na época, contribuindo tanto no setor 

militar, como também, no setor geopolítico. E, por isso, convém compreender quando o 

Geopolítico descreve no seguinte trecho: 

Aspectos como o das comunicações platinas não deixam dúvidas sobre que a 

geografia política não é, em verdade, senão outra qualquer geografia animada pelo 

homem. Fica-se ainda uma vez convencido de que, sem o homem com fator 
geográfico, toda a geografia se torna verdadeiro corpo sem alma. E’ [SIC] que o 

sentido político, em toda a amplitude de suas acepções, é bem a alma das realidades 

geográficas para as quais a atuação do homem é tudo.  (TRAVASSOS, 1935, p.28) 

 Sua forma de trabalhar foi objeto de diversos destaques ao longo da carreira, 

mostrando estar muito a frente do demais geopolíticos do início do período século XX, 

expandindo-se até a Era Vargas. 

A vivência profissional de Mário Travassos, onde além de militar, contribuiu para o 

surgimento de ideias do País, exercendo destacadas funções e auxiliando na tomada 

de decisões importantes para o destino da nação brasileira, aumentando a influência 

que os militares tinham sobre a sociedade civil na época, favorecendo na condução 

do destino da nação. Além disso, os fatos que ocorreram no governo Vargas 

favoreceram o desenvolvimento dos estudos de Geopolítica, influenciando Mário 
Travassos em suas conclusões teóricas. (MEDES DA COSTA, 2014, p. 44) 

 

 

2.4 AMÉRICA DO SUL 

A Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA), foi 

criada no ano de 2000 em Brasília, é formada por um mecanismo institucional, o qual é um 

programa conjunto de doze países da América do Sul: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, 

Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. Com o objetivo 

de construir uma agenda comum para alavancar projetos de integração da infraestrutura de 

transportes, energia e comunicações. No ano de 2011, a IIRSA foi anexada como Foro 

Técnico do Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento (COSIPLAN), órgão 

criado para planejamento da integração dos transportes na América do Sul.  

A criação da IIRSA teve como base seis princípios que nortearam a iniciativa: 

Regionalismo Aberto; Eixos de Integração e Desenvolvimento; Sustentabilidade Econômica, 

Social, Ambiental e Político-Institucional; Aumento do Valor Agregado da Produção; 
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Tecnologias da Informação e Coordenação Pública-Privada. Nessa perspectiva, vamos dar 

ênfase nos Eixos de Integração e Desenvolvimento (EID). Essa integração regional vem 

buscando uma melhora no setor econômico, garantindo as trocas comerciais entre as regiões, 

fazendo com que aumente um fortalecimento regional. Atualmente existem dez Eixos de 

Integração e Desenvolvimento da IIRSA. 

Figura 1 – Eixos de Integração e Desenvolvimento da IIRSA 

 

 

Fonte: Agenda de Projetos Prioritários de Integração, 2011. 

 

Travassos relata que existem dois antagonismos geográficos na América do Sul, ou 

seja, a vertente Atlântica e a Pacífica. O Brasil, como um país influenciador no continente 

Sul-Americano deverá se conectar com o Oceano Pacífico para atingir sua liderança 

Geopolítica frente aos demais países do Sul da América e garantir a sua soberania. 
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Em resumo, na vertente atlântica imensa superfície de contacto [SIC] com os mais 

possantes centros da civilização mundial, vias de penetração naturais extendendo-se 

do oceano ás próprias fraldas andinas, mentalidade agrícola, tendências dinâmicas; 

na vertente pacifica, isolamento marítimo relativo, produção e comunicações que 

aconchegam características montanhosas, mentalidade mineira, tendências estáticas. 

(TRAVASSOS, 1935, p.51) 

Com o propósito de se destacar na América do Sul, o Geopolítico visualizava a criação 

de eixos que objetivavam a integração, de diversas regiões do Brasil, com o Pacífico. 

Atualmente, o COSIPLAN estabeleceu como principais projetos os 10 Eixos de Integração e 

Desenvolvimento, sendo que 7 eixos envolvem o território brasileiro. 

 

  

2.5 VISÃO DE FUTURO 

 

2.5.1 A PROJEÇÃO DE TRAVASSOS 

Ter uma visão Geopolítica do Brasil, baseada em argumentos Geoestratégicos para o 

início do século XX é algo admirável, tendo em vista as poucas condições de pesquisa se 

comparadas ao mundo moderno. A construção de sua primeira obra é pautada em argumentos 

que justificam esse olhar analítico sobre o panorama do Brasil no século XX. 

O livro faz uma análise geográfica da América do Sul, situando a posição política do 

Brasil perante esse subcontinente. Assim, a posição e o espaço que o território 

brasileiro ocupa, imprimi-lhe vocação para influenciar toda a América do Sul, 

perfazendo fronteira com a maioria dos países sul-americanos e dominando o litoral 

continental para a vertente do Atlântico. Além disso, ressaltam-se as bacias 
internacionais do Prata e Amazônica, também debruçadas sob território brasileiro, 

importantes escoadores econômicos da região. (MENDES DA COSTA, 2014, p. 56) 

  

O fator geográfico, no passado, foi uma característica fundamental para garantir a 

soberania do homem, a garantia de sobrevivência para uma civilização ou um obstáculo 

intransponível para o prosseguimento da evolução da humanidade. No entanto, tais 

dificuldades serviriam como estímulo para o ser humano desenvolver a sua sabedoria e 

superar as barreiras que, no passado, fossem uma âncora no caminho das inter-relações do 

homem. Pode-se perceber esse fato quando. 

A rede de comunicações platina é das mais palpitantes demonstrações de quanto 

vale o homem como fator geográfico de primeira grandeza. Do mesmo passo, prova, 
de modo perfeito, a elasticidade da geografia politica como cúpula da 

antropogeografia, a gama de suas variações, sede a mais racional das hipóteses até o 

mais absurdo dos fatos. (TRAVASSOS, 1935, p. 27) 
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Nessa perspectiva, Travassos com sua inteligência avançada visualizava, que para 

atingir uma integração entre a América do Sul era necessário criar Eixos dentro do 

Continente. Dos Eixos de Integração e Desenvolvimento projetados pela IIRSA/COSIPLAN 

quatro se assemelham às propostas de Mário Travassos, são eles o Eixo Interoceânico Central 

(IOC), o Eixo do Amazonas (AMA), o Eixo de Capricórnio (CAP) e o Eixo Mercosul-Chile 

(MCC). 

A visão estratégica de Travassos, na época, torna-se um fator admirável inclusive para 

os militares da atualidade. A projeção do Brasil perante os outros países da América do Sul, 

seria, dessa forma, garantir a soberania do Heartland Sul-Americano, além disso, ter 

influência no Oceano Atlântico e no Oceano Pacífico, utilizando-se de Eixos que pudessem 

interligar esses dois oceanos com o objetivo de aumentar as relações comerciais com o 

mundo. 

Além do exposto, para o Geopolítico, o coração da terra sul-americano compreendia as 

porções do triângulo boliviano. Está região, compreende um território estratégico que facilita 

chegar na bacia do amazonas, a norte, a bacia platina, a sul. Nessa época, já se iniciava a 

disputa desse território, segundo Travassos (1935, p. 42) Cochabamba é solicitada 

diretamente pela rede ferroviária platina. 

Assim é que se torna mais que evidente a importância atual de Cochabamba, como 

principal vértice do citado triangulo econômico do planalto boliviano, isto é, como 
centro de atração de todo o potencial da região interessada por esse mesmo 

triangulo. Em seu favor contam-se, não só sua posição central, mas, ainda, as 

comunicações que enfeixa. (TRAVASSOS, 1935, p. 42) 
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Figura 2 – Heartland Sul-Americano 

   

Fonte: Projeção Continental do Brasil, 1935. 

No início do século XX, o país que estava em crescente avanço era a Argentina, de 

fato, este país estava se destacando e buscava cada vez mais influenciar os países vizinhos 

com o seu crescimento econômico. Pode-se perceber quando analisamos o aumento do setor 

ferroviário que interligava a Bolívia, o Chile, o Paraguai e o Uruguai, ou seja, o caráter 

expansionista da Argentina estava ganhando mais força, garantindo o recrudescimento 

econômico e político deste país. 
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Figura 3 – Linhas ferroviárias da Argentina 

 

Fonte: Projeção Continental do Brasil, 1935. 

  Segundo Albuquerque (2015, p. 65) A maior preocupação de Travassos era o 

ramal ferroviário argentino que se estendia até La Paz, afinal ali se tratava do aumento da 

influência de Buenos Aires sobre o heartland sul-americano, com possibilidade de 

hegemonização econômica de todo o subcontinente. 

 

 

2.5.2 EIXO INTEROCEÂNICO CENTRAL 

Para coibir o avanço das comunicações platinas, isto é, o progresso da Argentina, 

Travassos tem uma ideia espetacular de estabelecer uma rota de integração com o porto de 

Santos, com o objetivo de economizar cerca de 700 km de deslocamento, garantindo, dessa 

forma o domínio sobre Heartland sul-americano. Tendo em vista que a distância para o 

escoadouro de Buenos Aires: Santa Cruz, Cochamba e Buenos Aires possuía 3.285 km. 
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“Seria verdadeiro golpe nas atrações do sul, pois levaria ao Atlantico, 1600 km. de 

costa acima da foz do Prata (Santos), através de 2.576 km. ou seja cerca de 700 km. de menos 

que por Buenos Aires”. (TRAVASSOS, 1935, p, 86). Nessa perspectiva pode-se perceber 

claramente a manifestação desenvolvida por Travassos, a qual mais tarde seria denominada 

como Eixo Interoceânico Central. 

No Eixo Brasil-Bolívia-Peru/Chile (também chamado de Eixo Interoceânico 
Central) observa-se claramente a centralidade da cidade boliviana de Santa Cru de la 

Sierra para colocar em contato a vertente atlântica e pacífica sul-americana, 

justamente a melhor opção para conectar a área industrial do triângulo São Paulo-

Rio-Belo Horizonte ao Pacífico, e ainda de modo a evitar o controle da rota pela 

Argentina. (ALBUQUERQUE, 2015, p. 70) 

Segundo dados da Agenda de Projetos Prioritários de Integração, ou seja, um 

documento elaborado pela IIRSA e aprovado pelo Comitê Coordenador do COSIPLAN o 

Eixo Interoceânico Central compreende um território entre a Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e 

Peru. Além disso, possui uma área de influência equivalente a 3.461.461 km², equivalente a 

28, 70% da soma total dos cinco países que integram o EID. 

Essa integração visualizada por Travassos, no século passado, está em constante 

desenvolvimento, passando por constantes melhorias com o objetivo de facilitar o comércio 

de longa distância. Conforme as informações da IIRSA está ocorrendo grandes investimentos 

para a ampliação das Rodovias, das Ferrovias e dos Aeroportos. 
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Figura 4 – Eixo Interoceânico Central 

 

Fonte: Agenda de Projetos Prioritários de Integração, 2011. 
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2.5.3 EIXO DO AMAZONAS 

O Eixo do Amazonas é marcado por possuir em quase toda a sua totalidade o modal 

hidroviário, além disso possui também conexões rodoviárias pelas passagens andinas para 

alcançar o Pacífico. Travassos visualizava que essa integração seria importante para garantir o 

crescimento brasileiro e, com isso, conquistar o domínio mais a Norte da América do Sul. 

 
Quando as possibilidades carreadoras da Amazonia se verificarem a pleno 

rendimento e conjugadamente com as abertas andinas, excluindo apenas o Paso de 

Uspalata, as bocas do Amazonas despejarão no Atlantico grande parte da riqueza do 

cenro e da vertente ocidental do continente. (TRAVASSOS, 1935, p. 57) 

 

A dimensão da bacia amazônica chamava muita atenção no início XX, o Geopolítico 

sabia da grande importância desta bacia hidrográfica para acelerar o processo da Projeção 

Continental do Brasil.  

 
A bacia amazonica, ao contrario da platina, é bem o caso tipico das bacias 
hidrográficas que por si mesmas são capazes de caracterizar uma região. Sua esfera 

de influencia assume proporções imensas, não só pela vastidão do territorio que 

abrange, como pela variedade de circunstancias geograficas que abarca. 

(TRAVASSOS, 1935, p. 126) 

 

De fato, garantir a soberania deste eixo é de grande importância para manter o 

domínio na América do Sul, assim sendo,  percebe-se que ele está localizado numa região 

estratégicamente para a nação brasileira. 

 

Estratégicamente, a crescente busca por novos produtos e novas formas produtivas 

insere a região dos países englovados no Eixo Amazonas como uma das principais 

áreas de foco nos processos de integração física da América do Sul. Somada a isso, a 

possibilidade de integração tornam-se fatores de competitividade de primeira 

relevância, justificando a importância dos países promoverem maior 

complementariedade em suas economias. (PASSOS, 2013, p. 94) 
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Figura 5 – Eixo do Amazonas 

 

Fonte: Agenda de Projetos Prioritários de Integração, 2011. 

 

 

O Eixo do Amazonas é formado por três diferentes projetos de estrutura, os corredores 

intermodais que se destacam são o marítimo, fluvial, rodoviário e integrado. “Sua agenda 

caracteriza-se por um sistema multimodal de transportes com o objetivo de ligar portos 

brasileiros, no Atlântico, a portos na Colômbia, Equador e Peru, no Pacífico, além de conectar 

as economias internamente.” (PASSOS, 2013, p. 94)  
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Segundo Passos (2013, p. 94) O transporte hidroviário (marítimo e fluvial), de grande 

importância para a região, dada a ampla rede hidrográfica que cobre todos os países do Eixo, 

se caracteriza por ser o menos custoso dentre os meios de transporte, além de ser o menos 

poluente. 

Na época atual, “Na Agenda há projetos viários, portuários e fluviais que poderiam 

potencializar quatro corredores bimodais que conectam terminais marítimos no Pacífico com 

hidrovias alimentadoras da Bacia do Amazonas.” (IIRSA, 2011, p. 26) 

 

 

2.5.4 EIXO DE CAPRICÓRNIO 

Travassos, mostrou enorme inteligência ao propor diversas rotas de integração com o 

Pacífico. De fato, muitas ideias iniciais se tornarão, no futuro, eixos de integração importantes 

para o crescimento econômico nacional. Além disso, estes eixos tornaram-se a prova 

contemporânea de como é gratificante investir na área do conhecimento. O Geopolítico acerta 

mais uma vez. 

E ligar o oceano ao Paraná, prolongando as linhas de Ponta Grossa ao Porto de 

Guaira e do Porto da União á Foz do Iguassú; enfim consolidar a Noroeste, em toda 

a extensão do termo, pondo-a á altura de suportar em boas condições o escoamento 

dos produtos mediterrâneos, do Paraguai e da Bolivia. (TRAVASSOS, 1935, p. 125) 

 

Pode-se perceber no Eixo de Capricórnio, a presença dos pensamentos geopolíticos de 

Travassos no sentido das ligações leste para oeste, nessa parte do território fica evidente a 

ênfase no modal ferroviário, com a expansão dos trilhos paraenses até a fronteira com o 

Paraguai. Conforme Albuquerque (2015, p. 71) A reforma e construção de novas rodovias e 

ferrovias do Paraguai e norte da Argentina até os portos do Pacífico (norte do Chile) são 

contemplados nos outros Grupos do Eixo de Capricórnio, efetivando mais um importante 

corredor bi-oceânico. 

Este Eixo no, ano de 2008, englobava uma população de quase 50 milhões de 

habitantes, para uma área de influência de 2.798.318 km² conforme dados da IIRSA. A 

conjuntura do Eixo de Capricórnio, conforme a APPI, abrange projetos que objetivam a 

melhoria do corredor ferroviário bioceânico de Paranaguá até Antofagasta; a otimização das 

conexões Atlântico – Pacífico por foz do iguaçu e a consolidação do comércio de energia 

entre Argentina, Brasil e Paraguai. 
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Figura 6 – Eixo de Capricórnio 

 

 

 

Fonte: Agenda de Projetos Prioritários de Integração, 2011. 

 

 

2.5.5 EIXO MERCOSUL - CHILE 

A disputa sobre a soberania na América do Sul, torna-se muito perceptível na obra de 

Travassos, de fato, o Geopolítico estava a frente do seu tempo e mesmo no início do século 

XX era dotado de um conhecimento memorável. Quando é analisado o Eixo de Integração 

Mercosul Chile, fica evidente como o Brasil conquistou mais essa autonomia perante a 
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Argentina, ou seja, o país que estava em constante progresso, o qual mantinha uma rivalidade 

com o Brasil buscando a influência com os países platinos. 

O nascimento deste Eixo dá-se com a concorrência entre Brasil e Argentina pela 

influência do Uruguai, conforme Travassos (1947, p. 91) É dos casos de instabilidade mais 

interessantes da geografia sul-americana. Encontramo-lo na situação em que o regime 

orográfico e o geológico deixam o território uruguaio em relação aos territórios brasileiro e 

argentino que o enquadram. 

O prestígio brasileiro é percebido cada vez mais, aumentando, de forma natural, a sua 

Projeção Continental na América do Sul: 

Dois fenômenos exprimem bem essa maior influência.  Um, é a criação de La Plata 

e suas íntimas relações com Colônia, representada pelo tráfego de rápidos steamers 

que fazem de Colônia quase um subúrbio de La Plata. Outro, o projeto da via férrea 

transversal ao feixe das vias uruguaias que da fronteira brasileira convergem sobre 

Montevidéu. Essa via pretende ligar Colônia e Artigas (Rio Branco) por Treinta y 

Tres, em alguns trechos já construída ou em construção. (TRAVASSOS, 1947, p. 

94) 

 

A construção da ponte sobre o Rio Jaguarão é considerada como um marco face a 

soberania brasileira no domínio da influência no Uruguai. “A ponte sobre o Jaguarão é como 

um golpe de jiu-jitsu, joga com a própria expansão platina, exagerando-lhe, inopinadamente, 

o alcance. O contragolpe é pôr o território uruguaio, ao sul do Rio Negro, também ao alcance 

de outras influências políticas que não as argentinas”. (TRAVASSOS, 1947, p. 95) 

Mais tarde essa estrutura de integração definida por Travassos tornaria como base para 

a construção do Eixo Mercosul-Chile. No ano de 1991, foi criado o Mercosul2 e, com isso, 

houve uma enorme mudança nos fluxos de comércio regionais, fazendo-se necessário a 

criação de um eixo de integração que pudesse facilitar as relações econômicas dos países 

membros. 

 

 
2 O Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) é a mais abrangente iniciativa de integração regional 

da América Latina, surgida no contexto da redemocratização e reaproximação dos países da região ao final 

da década de 80. Os membros fundadores do MERCOSUL são Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, 

signatários do Tratado de Assunção de 1991. 
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Figura 7 – Eixo Mercosul-Chile 

 

Fonte: Agenda de Projetos Prioritários de Integração, 2011. 

 

 

O Eixo do Mercosul-Chile é o que possui o maior intercâmbio comercial da América 

do Sul, nesse eixo ocorre uma facilitação do transporte fluvial através dos rios Paraguai e 

Uruguai, no entanto são necessárias novas opções de transporte entre o Rio da Prata e a 

Cordilheira dos Andes. 

De fato, a Projeção Continental do Brasil não se restringia a dominar somente as rotas 

de importação e exportação, a projeção nacional engloba um fator muito mais amplo e 

estratégico para a consolidação de um país soberano na América do Sul. Essa visão 

estratégica fez com que mais tarde pudesse dar o início de obras de infraestrutura que estariam 

ligadas diretamente com o progresso do Brasil.   



32 

 

Os vastos recursos naturais do heartland sul-americano estavam agora à disposição 

do Brasil, especialmente com a construção da Usina Hidrelétrica Binacional de 

Itaipu (iniciada nos anos 70), com o Paraguai, e do Gasoduto Brasil – Bolívia (anos 

90), fazendo notar a antevisão estratégica manifestada por Mário Travassos. 

(ALBUQUERQUE, 2015, p. 66) 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

         Analisando os Eixos de Integração e Desenvolvimento, pode-se perceber o crescente 

investimento nesses corredores de mobilidade que servem para garantir a integração do 

Oceano Pacífico com o Oceano Atlântico, seguindo a analogia planejada por, Travassos, a 

mais de 80 anos. Além disso, ocorre um grande crescimento econômico das regiões dos países 

que correspondem, em especial, o Eixo Interoceânico Central, o Eixo Amazonas, o Eixo de 

Capricórnio e o Eixo Mercosul-Chile.  

           O Eixo Interoceânico Central recebe grande investimento econômico e está em 

constante desenvolvimento com a iniciativa de muitos projetos que visam melhorar a 

integração entre os países constituintes. Conforme pesquisas da USP, o produto bruto 

estimado é de US$ 291 milhões, representando aproximadamente 46% do PIB de seus países 

e 26% do PIB sul-americano, com um perfil produtivo orientado tanto à exploração primária 

como a industrial. Possui uma importante superfície cultivada: soja e oleaginosas, cana de 

açúcar, mamão e pasto, o que permite uma significativa inserção comercial do eixo no plano 

internacional. 
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Tabela 1- PROJETOS DA API NO EIXO INTEROCEÂNICO CENTRAL 

      

 

   Fonte: Agenda de Projetos Prioritários de Integração, 2011 
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Explorando a API, pode-se perceber a grande importância desse eixo para a 

interligação dos países membros. A dimensão deste EID é deduzido através dos elevados 

índices de investimento em prol do avanço das integrações dos diferentes modais. 

Ao averiguar o, Eixo Amazonas, percebe-se a enorme característica estratégica para o 

país. Este eixo está sendo responsável por aumentar a presença da população brasileira, 

principalmente, na porção noroeste do Brasil. Outro fator importante deste eixo se resume 

que, em quase sua totalidade o maior modal utilizado para a interligação entre o Pacífico e o 

Atlântico é o hidroviário, por isso, este setor está sendo amplamente explorado e está 

ganhando destaque na Bacia do Amazonas, tendo em vista que é o meio de transporte mais 

acessível. 

O valor dos investimentos envolvidos ascende a US$ 3,2038 bilhões. A API impacta 

no desenvolvimento dos quatro países do Eixo (Brasil, Colômbia, Equador e Peru) e, 

em termos gerais, a Agenda articula várias hidrovias (Huallaga, Maranhão, Morona, 

Ucayali e Putumayo) que conectam a bacia do Rio Amazonas com zonas 

importantes de litoral, serra e floresta no Peru, Equador e Colômbia. (IIRSA, 2011, 

p.24) 

A projeção do Brasil neste Eixo é resultado de sua posição geográfica, sendo 

responsável por manter a liderança perante os países membros:   

O projeto estruturado procura aproveitar as complementaridades das diferentes 

regiões naturais do Equador, Colômbia, Brasil e Peru para ligar regiões litorâneas e 

andinas do Equador e Colômbia, com a Amazônia em geral. Os projetos ligam vias 

leste-oeste no Equador, Colômbia e Peru, que se articulam com os Rios Putumayo, 

Morona e Napo para se conectarem com o Rio Içá e o Rio Amazonas em território 

brasileiro. A vocação dos corredores bimodais que funcionariam ao implementar as 

hidrovias e terminais fluviais pertinentes, é ter como destino comercial a cidade de 

Manaus, sem perder de vista a possibilidade de conexão com mercados de ultramar. 

(IIRSA, 2011, p. 28) 

A importância do Eixo de Capricórnio é, notada, por constituir o eixo possuidor de 

uma das maiores malhas de ferrovias dos projetos da IIRSA. Além disso, corresponde uma 

população de quase 50 milhões para o ano de 2008, garantindo um grande avanço no 

desenvolvimento das sub-regiões do eixo pertencentes à agricultura, à indústria mecânica e as 

atividades extrativistas de minério. Ocorre também, o intercâmbio energético entre os países e 

um recrudescimento do transporte de cargas-passageiros. Os principais modais utilizados 

nesse eixo são: A rede viária, a rede ferroviária, a rede portuária e a rede aeroportuária. Cabe 

ressaltar que a rede ferroviária não é explorada em sua plenitude, conforme o levantamento 

feito pela a IIRSA grande parte dos sistemas ferroviários são antigos constituindo, dessa 

maneira, pouca eficiência no translado de trens de porte.  
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O grande aumento das relações comercias dos países que constituem o eixo gerou uma 

crescente exportação no valor anual de mais de US$ 88 bilhões em 2008, se comparadas com 

o ano de 2000 que não atingiu US$ 24 bilhões. Além disso, a variação do PIB variou 

positivamente em quase 30%, promovendo um crescimento de anual acima de 3% para o setor 

primário e para o setor industrial. 

Analisando o Eixo Mercosul-Chile, pode-se perceber a projeção atual do Brasil 

perante a Argentina. No passado, quando Travassos estava realizando seus estudos e 

pesquisas este país destacava-se na América do Sul, todavia a soberania brasileira está 

aumentando cada vez mais. 

No ano de 2012, o PIB dos países que constituem o eixo somava US$ 1.973.411 

milhões, representando quase 50% do PIB de toda a América do Sul. O Brasil 

responde por 67% desse PIB total, seguido da Argentina, com 21%, do Chile, com 

9%, e do Paraguai e do Uruguai, que em conjunto representam 3% (IIRSA, 2016) 

Conforme Santos (2016, p. 40) Cabe ressaltar a grande relevância do Brasil, e em 

menor grau da Argentina, para o elevado PIB e a numerosa população do eixo, bem como 

para parte considerável de sua extensão territorial. 

A capacidade de liderança do Brasil no Eixo Mercosul-Chile, pode ser percebida ao 

verificar a tabela da Agenda de Projetos Prioritários de Integração: 
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Tabela 2 - PROJETOS DA API NO EIXO MERCOSUL - CHILE 

 

        Fonte: Agenda de Projetos Prioritários de Integração, 2011. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A grande chave para entender o crescimento geopolítico da nação brasileira, dá-se 

pelo o entendimento das questões geoestratégicas que vigoravam no século XX. Em resposta 

ao aumento da influência da Argentina diante dos países platinos, verifica-se a primeira ideia 

força de Travassos para superar essa ameaça que estava em grande avanço. Dessa maneira, foi 

levantado a hipótese pelo Geopolítico em criar outros corredores de mobilidade que 

interligariam os dois oceanos, o Pacífico a oeste e o Atlântico a leste, os quais visavam 

destacar o Brasil no continente Sul-Americano. 

Com isso, os investimentos na área de infraestrutura de transportes, por exemplo, o 

rodoviário, o ferroviário, o hidroviário, garantiram a Projeção Continental do Brasil na 

América do Sul impondo o crescimento econômico brasileiro. Atrelado nesse contexto, pode-

se perceber a consolidação do país como a maior potência Sul-Americana. 

No entanto, percebe-se também que nem todos os Eixos de Integração operam em sua 

máxima eficiência tendo em vista que muitas obras de infraestrutura precisam ser concluídas 

para que possa ser explorados como fatores de crescimento econômico. A Projeção 

Continental do Brasil, de fato, foi percebida no decorrer do século XX e início do século XXI, 

a ocupação populacional ganhou grandes incentivos em destaque as áreas mais remotas do 

país, dando destaque para a porção norte brasileira, ou seja, a presença física em direção à 

fronteira oeste confirma a soberania do Brasil no Eixo do Amazonas. O grande investimento 

nos setores de transporte para a interligação do Eixo Mercosul-Chile é percebido na 

porcentagem do PIB que é oriunda dessa região. A soberania Brasileira é percebida no Eixo 

Interoceânico Central e no Eixo de Capricórnio quando o país imprime sua liderança 

custeando grandes obras com o propósito de facilitar e agilizar essa integração. Ou seja, a 

coordenação dos diferentes setores de produção industrial, atrelados com uma excelente 

mobilidade ratificam o desenvolvimento brasileiro perante os países vizinhos. 

Por tudo isso, conclui-se que ocorreu uma coesão entre as ideias oriundas de Travassos 

com os Eixos de Integração e Desenvolvimento elaborados pela IIRSA e COSIPLAN, 

mostrando a grande importância, na qual o precursor da geopolítica brasileira destacou-se nos 

estudos que viabilizavam a Projeção Continental do Brasil. Dessa forma, nos dias modernos 

pode-se verificar que os pensamentos do Marechal, de certa forma, tornaram-se autênticos, 

pois o Brasil configura-se a maior potência Sul-Americana projetando na América do Sul o 

seu poder perante os países vizinhos. 
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