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INTRODUÇÃO  

Pensar a reimplantaçäo da BR-319 no contexto do século XXI, em plena a floresta 

amazônica, com o intuito de criar/melhorar as condições necessárias para o bom funcionamento da Zona 

Franca de Manaus em relação à lógica da sociedade em rede é de fundamental importância para a reflexão 

de como deve se dar a espacialização dos transportes no seio da maior floresta tropical do mundo, 

principalmente se se considerar a relevância ambiental da região como um todo, as diversas opções 

possíveis à singularidade da região e o provável impacto ambiental que viria a ser causado pela obra.  

Se considerando essas unicidades da região e a forma como o conhecimento deve ser 

concebido à luz da teoria da epistemologia ambiental de Enrique Leff (2006), fica claro como um projeto de 

tão grande magnitude deve ser problematizado de forma a respeitar a própria região como lugar da produção 

de um conhecimento e de uma racionalidade intrínseca a ela, já que estes são condicionados pelas 

características físico-geográficas da região. Ou seja, a reimplantação da BR-319 leva a discussões que 

superam a mera questão logística de superação dos problemas da Zona Franca de Manaus como centro de 

produção capitalística globalizada, a que ela inicialmente se atrela, chegando mesmo a essa racionalidade 

que deveria ser condicionada pelas condições geográficas/ambientais de cada região. Assim, o objetivo 

principal aqui proposto se dá em relação à busca de novas racionalidades possíveis no quadro amazônico, 

que não a mera repetição de modelos utilizados em outras regiões, como é possível perceber no Brasil como 

um todo e o seu grande modelo rodoviário como meio de desenvolvimento estrutural de transportes no 

contexto do capitalismo globalizado. 
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DISCUSSÃO 

O projeto de criação da Zona Franca de Manaus surgiu em meados da década de 1950, 

no contexto do desenvolvimentismo como ideologia hegemônica na política brasileira (CARDOSO, 1978). Os 

governos Dutra, JK, JQ, JG chegando ao ditatorial foram todos, com suas características próprias, 

desenvolvimentistas. Dessa forma, a defesa do empreendimento feito pelo governo militar se baseou em 

idéias-força, como a de “desenvolvimento da Amazônia” e a de “integração nacional” (VALLE, 2007). 

Portanto, de acordo com esta lógica, a Amazônia como um todo e o Estado do Amazonas em específico 

seria integrado não só ao Brasil, mas também ao sistema capitalista desenvolvido por via da estruturação da 

economia. 

No entanto, pontos básicos de logística não foram considerados para implantação do 

projeto na região. De acordo com Izabel Valle, são necessárias três condições básicas e, conseqüentemente, 

favoráveis para a criação/implantação de centros industriais de transformação:  

 

Em primeiro lugar, presença de grande contingente de trabalhadores e de baixo 

valor de troca. (...) Em segundo lugar, a fragmentação do processo produtivo 

permite que a maior parte das diferentes fases do processo produtivo seja 

realizada por uma força de trabalho semiqualificada. Em terceiro, o 

desenvolvimento da tecnologia dos transportes e das comunicações viabilizaram 

a produção completa ou parcial dos produtos em qualquer lugar do mundo. 

(2007, pp. 104 – 105) 

 

Ou seja, em relação à primeira condição, o Amazonas de então não supria este quesito. 

Apesar de ter havido migrações em massa, em certos momentos da história da região, o Amazonas tinha 

uma população exígua e espalhada em seu gigantesco território, o que significa que não havia grandes 

contingentes de trabalhadores como recomendável para implantação daquele tipo de projeto. Não à toa, 

desde a chegada da Zona Franca, Manaus é um dos centros urbanos com maior crescimento demográfico 

do país, isto foi consequência do grande número de empregos criados, o que acabou por atrair um 

contingente considerável de trabalhadores. 

Já em relação à segunda condição, foram inicialmente recrutados trabalhadores que em 

geral vieram de outras formas de produção (agricultores, por exemplo), surgindo, assim, dificuldades de 

adaptação à lógica da produção industrial (VALLE, 2007). No entanto, esses trabalhadores recrutados 

preenchiam de forma satisfatória o quesito da qualificação ou da semi-qualificação exigida. 
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Por fim, o terceiro requisito para implantação de um centro industrial de transformação 

se relaciona à questão dos transportes, era prevista a criação dessa condição à região, no entanto, ela ainda 

não era satisfatória no momento da implantação do parque industrial. 

Num contexto tão adverso à implantação de um projeto como o da Zona Franca, 

obviamente, que se fez necessário outros tipos de incentivo à migração empresarial ocorrida. Dentre os três 

requisitos listados por Izabel Valle, Manaus não cumpria nenhum de forma realmente satisfatória, o que 

acarretou enormidades em incentivos fiscais de forma compensatória às empresas, que ainda hoje se fazem 

presentes na produção industrial do Amazonas.  

É claro, que mesmo com incentivos fiscais consideráveis as empresas exigiram e, 

ainda, exigem do governo a solução de tais problemas. Manaus cresceu demograficamente de forma 

considerável, resolvendo assim o problema da falta de excesso de mão de obra e, consequentemente, 

resolveu também o segundo quesito da lista. Ficando o terceiro ponto como o único a ser solucionado. No 

entanto, no sistema globalizado de hoje, os sistemas de transporte e comunicação são cruciais nas relações 

de capital, e como defendido por Marilene Corrêa, “a Amazônia pode ser vista como uma formação 

econômico-social produzida pela dinâmica do capitalismo e, portanto, sujeita aos processos de expansão e 

crise do capital” (2000, p.2). Sendo, pois, a Amazônia uma formação capitalista, ela se vê obrigada a 

resolver alguns de seus problemas estruturais para uma melhor relação com o capital, assim a resolução das 

questões de escoamento são fundamentais. 

Nesse sentido, em se considerando a realidade do mundo globalizado, que exige uma 

rede de conexão tanto de transporte como de informação, a Amazônia, assim como qualquer outra região 

pertencente a este sistema, passa a necessitar de certas formas de ligação com outros centros. Para o 

entendimento da questão da sociedade em rede, Castells diz que “ao contrário da maioria das teorias sociais 

clássicas, que supõem o domínio do espaço pelo tempo, proponho a hipótese de que o espaço organiza o 

tempo na sociedade em rede” (1999, p. 467). O que demonstra a necessidade de, num contexto de 

economia em rede para um centro de produção industrial, uma malha de transporte funcional, e é neste 

contexto que se insere a proposta de reimplantação da BR-319. 

No entanto, a lógica de ordenação espacial no Estado do Amazonas se deu, e de certa 

forma ainda se dá, seguindo ao comando do rio como meio de ligação. Assim, a grandiosidade territorial da 

Amazônia, os inúmeros cursos d’água de tamanhos variados e as enormes dificuldades de derrubada de 

grandes faixas de matas, foram alguns dos empecilhos para que a região amazônica, em especial a 

Amazônia ocidental, não se encaixasse no modelo predominante de desenvolvimento, baseado na opção 

rodoviarista, adotado no resto do Brasil, a partir dos anos JK no governo (COSTA et al., 2001). Estes 

mesmos problemas ainda são presentes na região e a estrada em si também se relaciona com eles. 

Retornando a Castells (1999), a conexão com outras localidades é de suma importância 

na sociedade atual, pois o fluxo de bens materiais, de pessoas e de informações é uma necessidade para 
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que uma sociedade esteja conectada às redes globais. Nesse sentido, o projeto de revitalização da BR-319 

pode ser entendido como uma forma de conexão entre Manaus e outros centros. No entanto, existem 

diversas outras formas de modais de transporte possíveis para essa conexão, como a opção ferroviária, a 

hidroviária, ou mesmo a aeroviária, que podem ser ambientalmente menos impactantes que a rodoviária.  

De acordo com Djalma Batista (2007), devido às suas características singulares, a 

Amazônia tem como meio de transporte mais tradicional a hidrovia. A topografia da região é bastante 

favorável a este modal por serem inúmeros os cursos d’água navegáveis. Sendo, como visto, também uma 

região de difícil implantação dos modais terrestres, já que suas densas florestas e seus vários alagados se 

colocam como barreiras de complicada transposição. Nesse contexto, para Enrique Leff (2006), é essencial 

pensar em novas racionalidades e, principalmente, na ideia de eco-regiões em que se deve respeitar as 

singularidades de cada área geográfica na ordenação de seu espaço, sendo que na Amazônia essa ideia se 

mostra bastante propícia, já que a BR-319 corta uma das áreas mais protegidas da floresta e que se localiza 

entre duas hidrovias naturais, os rios Madeira e Purus (FEARNSIDE & GRAÇA, 2005), é de suma importância 

pensar essa proposta de Leff, na qual preconiza o respeito às características regionais, o que de toda 

maneira não colocaria Manaus fora da lógica das redes, mesmo porque ela não se encontra nessa situação, 

ou melhor ela se encontra completamente inserida no sistema global, mesmo com todos os seus problemas 

a resolver. 

Pois, não há dúvida de que para um bom funcionamento das fábricas na sociedade em 

rede é de fundamental importância que tanto redes de transporte quanto redes de comunicação sejam bem 

estruturadas. Nesse sentido é que se pode problematizar as condições das redes de transporte existentes no 

Estado do Amazonas para o bom funcionamento da Zona Franca de Manaus. Pela grandiosidade de seu 

parque industrial e pela importância socioeconômica da capital “Baré” para todo o norte do Brasil, existe 

uma grande demanda pelo melhoramento da rede de transporte da região.  

De acordo com Castells (1999), a nova indústria em rede informacional introduziu uma 

nova lógica de localização industrial, dito de outra forma, através dessa estruturação das redes se tornou 

possível a localização de indústrias não somente nos próprios centros consumidores ou produtores de 

matérias-prima, como também em regiões que anteriormente se encontravam fora do espectro fabril. Pode-

se, portanto, compreender a razão da implantação da Zona Franca numa localidade com um problema tão 

grande de escoamento, obviamente que somando-se isto aos incentivos fiscais proporcionados. O que fica 

demonstrado com isto é que Manaus mesmo com todos seus problemas estruturais, hoje é um dos 

principais nós do sistema produtivo brasileiro.  
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CONCLUSÃO 

Portanto, a partir da estruturação das redes de transportes, ou seja, através de uma 

nova estruturação espacial da região, se levaria à economia de tempo tão valorizada na sociedade em rede 

(global), Manaus poderia vir a se tornar não apenas um nó de maior importância do sistema produtivo 

nacional, como também de outros serviços. É claro que qualquer ação nesse sentido no universo amazônico 

se torna algo de repercussão internacional, pois se trata da maior floresta tropical do mundo. E é exatamente 

por essa característica que se deve repensar a proposta de reimplantação da BR-319 na lógica de uma nova 

racionalidade possível à região visando não só à estruturação das redes de transportes tão valorizadas na 

sociedade e na economia atual, como também à preservação de uma área verde fundamental para a 

manutenção da biodiversidade. Por toda sua complexidade, a questão acaba sendo matéria de discussão de 

diversos setores sociais que estão diretamente envolvidos com alguma das temáticas relacionadas ao 

projeto. Dentre eles pode-se, obviamente, citar os empresários com interesses na Zona Franca, que vêem a 

estrada como este meio para melhor escoar a produção aos diversos mercados, inclusive ligando Manaus 

de forma direta ao oceano Pacífico, o que leva a um acesso facilitado ao mercado asiático. E no outro 

extremo da questão, os atores conservacionistas, obviamente que a gama de agentes envolvidos é muito 

maior e mais complexo do que apenas esses dois casos específicos, mas de forma sucinta pode-se colocá-

los como em situações chave. Organizações não-governamentais de cunho ambiental são, talvez, os 

principais defensores da bandeira conservacionista da questão, existem inúmeros trabalhos confeccionados 

por elas no sentido de tirar a legitimidade da proposta, pode-se citar nesse sentido, por exemplo, trabalhos 

como “Eficiência econômica, riscos e custos ambientais da reconstrução da rodovia BR-319” de Leonardo 

Fleck (2009), da ONG Conservação Estratégica. 

A partir de toda essa complexidade envolvida na questão da estrada no contexto 

amazônico utilizo-me das palavras de Bertha Becker, afim de demonstrar o que de certa forma foi proposto 

aqui e assim finalizar o texto, sem no entanto terminar com a discussão: “Novas estratégias têm que ser 

pensadas e implementadas, capazes de superar a falsa dicotomia entre desenvolvimento e conservação da 

natureza, compatibilizando crescimento econômico, inclusão social e uso dos recursos naturais sem destruí-

los” (2008, p. 30). 
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