IMPORTÂNCIA DA INTEGRAÇÃO SUL AMERICANA E
O PAPEL DA IIRSA
Maikon dos Reis Oliveira Rondado1, Prof. MSc. Célio Daroncho2
1,2
Faculdade de Tecnologia da Zona Leste - FATEC
mdrondado@hotmail.com - celio@daroncho.com

1. Introdução
Como resultado de uma significante mudança na
política externa dos últimos anos, verifica-se um claro
alinhamento dos interesses brasileiros na América do
Sul. A possível incorporação da Venezuela no
Mercosul, e os acordos já existentes com os países
andinos (Comunidade Andina), a Bolívia e o Chile,
fazem as relações comerciais e políticas florescerem
como nunca ocorreu na história sul americana [1].
Para dar vazão ao crescente intercâmbio comercial
na região e atingir outros interesses mútuos dos países,
foi criada a IIRSA (Iniciativa para Integração Regional
Sul Americana), que efetua estudos e designa projetos
de integração física priorizando a abertura de rodovias e
o transporte fluvial, como forma de tornar mais barato o
escoamento de produtos via portos do continente [2].

cuja agenda de implementação iniciou-se em 2005 e que
se estenderá até 2010. Alguns deles já foram concluídos
e outros estão em obras como, por exemplo, a ponte
sobre o Rio Acre na fronteira com o Peru - inaugurada
em janeiro de 2006 - e o anel ferroviário de São Paulo
que ficará pronto até 2010 [6].
Grande parte desses projetos são ainda destinados a
explorar a potencialidade fluvial das bacias do ParanáParaguai, Amazonas e do Orinoco (Venezuela). Há
diversos projetos de rodovias que integrarão o
transporte fluvial ao rodoviário através da construção de
estradas na porção oeste do continente possibilitando
um melhor acesso ao Oceano Pacífico [6].
Além dos projetos, a IIRSA definiu 9 “eixos” de
desenvolvimento regional de acordo com suas
características econômicas garantindo que nenhuma
região do continente esteja fora da integração [6].

2. História
A integração continental, ao contrário de uma
primeira percepção, data da época em que os países sulamericanos lutavam por suas independências. Simon
Bolívar (1783-1830) foi um dos homens que mais
defendeu a integração, tendo como sonho a libertação
do continente perante o domínio ibérico [3].
Toda a dedicação de Bolívar fez com que o próprio
tivesse participação direta na independência de vários
países hispânicos do continente sul americano, como
Venezuela, Colômbia, Equador e Bolívia. Apesar desse
grande êxito, Bolívar não foi capaz de unificar os países
da região, tampouco todo o continente [3].

5. Conclusões
A integração física sul americana é extremamente
necessária ante a concorrência internacional por
produtos cada vez mais baratos. Somente com a
melhoria da infra-estrutura interna do continente, será
possível reduzir o custo logístico de transporte das
mercadorias. Por isso, destaca-se a agenda da IIRSA
com efetivo papel de integrar as regiões do continente a
fim de evitar o prolongamento do quadro atual citado
pelo Ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim,
que define: “o Peru encontra-se voltado para o Pacífico,
a Venezuela para o Caribe e o Brasil para o Atlântico,
não havendo interligações concretas entre eles.”

3. Integração Hoje
A importância do Brasil para a integração é
indiscutível especialmente devido a sua extensão
territorial e o potencial mercado constituído pela sua
grande população que representa mais da metade da
população do continente. Além disso, os seus 16.885
quilômetros de fronteira terrestre garantem o acesso por
terra a quase todos os países sul-americanos [4].
Destacam-se também, as vantagens a serem
oferecidas por certos países sul-americanos ao Brasil
caso a integração evolua. Uma delas é a obtenção de um
acesso mais fácil a portos localizados no Oceano
Pacífico via território peruano. A exorbitante evolução
da economia asiática faz com que esse projeto seja um
dos mais importantes para o Brasil, pois poderá reduzir
significavelmente o custo do transporte marítimo para
aquela região [5].

4. IIRSA
Conforme mencionado, a IIRSA vem estudando e
sugerindo projetos de integração do transporte na
América do Sul. Ao todo são 31 projetos estratégicos
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