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REDES INSTITUCIONAIS E CAPACIDADE DE 
REGULAÇÃO POLÍTICA NA FRONTEIRA 

AMAZÔNICA

Durbens M. Nascimento
Jarsen Luís Castro Guimarães

Aurilene dos Santos Ferreira
Wando Dias Miranda

Aiala Colares de Oliveira Couto

INTRODUÇÃO

A análise da presença do Estado na Amazônia é objeto de 
debate em fóruns científicos, principalmente quando se 

trata do tema de defesa de suas fronteiras. Afirmamos em outro 
lugar que “do ponto de vista das teorias desenvolvimentistas, ca-
bia ao Estado planejar o processo de desenvolvimento pensado 
como expansão das forças produtivas capitalistas. Quase nada se 
falou acerca das implicações da organização do Estado na área 
da segurança militar do território” (NASCIMENTO; COUTO; 
FERREIRA; 2010, p.33). 

A soberania nacional sobre o espaço amazônico e as tentativas 
de conceituar e compreender os processos sociais e políticos ine-
rentes às dinâmicas sociais que condicionam o comportamento 
dos atores políticos nesse espaço exigem cobertura institucional 
com políticas públicas de defesa, focadas na região. Isso se perce-
be desde a implantação do Projeto Calha Norte – PCN em 1986, 
do Projeto Sivam-Sipam em 2001 e, mais recentemente, do Pro-
grama Amazônia Protegida (2009), que tem como um dos seus 
objetivos a implantação de 28 pelotões especiais ao longo da faixa 
fronteira norte do país, além do Plano Estratégico de Fronteiras 
(2011), que deu origem à Enafron (2011), cujos objetivos são mais 
amplos e ambiciosos e interligam segurança pública e defesa.
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Os crimes transfronteiriços, isto é, aqueles ilícitos cujos flu-
xos de ação se beneficiam da condição fronteiriça, pressupõem 
o trânsito interestatal, como o contrabando, a biopirataria, o 
descaminho, o tráfico de seres humanos, a grilagem de terras, o 
narcotráfico e a lavagem de dinheiro, modalidades clandestinas 
que desafiam o Estado e a sociedade. As soluções passam, ne-
cessariamente, pela compreensão da natureza desses processos na 
fronteira. Tais delitos encontram nesta terreno fértil para se de-
senvolverem e se perpetuarem. Isto porque, segundo Nascimento 
(2005), a presença rarefeita do Estado, bem como as condições 
institucionais e geográficas, tornam complexas as tarefas de insta-
lação de burocracias e, portanto, favorecem a proliferação do ciclo 
da ilegalidade.

O debate sobre as questões da defesa e segurança nas áreas de 
fronteira e a concepção de uma política de defesa que atenda às 
necessidades específicas do Brasil requerem o desenvolvimento de 
pesquisas multidisciplinares e a consolidação de redes de coopera-
ção acadêmico-científicas em perspectiva internacional. Em parte, 
essa tarefa está em pleno florescimento. Destacam-se os estudos 
de Silva (2008) abordando a política de defesa e as diretrizes para 
o planejamento militar; Marques (2007), que analisou a presença 
militar na Amazônia; Piletti (2008), que relaciona aspectos de de-
fesa e segurança na Amazônia e as ameaças não tradicionais; Silva 
(2004) sobre a política de defesa para a Amazônia; e Lourenção 
(2007), que analisou as alterações no comportamento das Forças 
Armadas na Amazônia no período de 1985 a 2006. Esses estudos 
indicam a evolução e o fortalecimento da reflexão sobre a defesa 
e a segurança da região na última década.

O objetivo deste capítulo é refletir sobre as iniciativas institu-
cionais na Amazônia brasileira comandadas pelo governo fede-
ral no sentido de explicar as possibilidades de regulação política 
nesse espaço social. Esse comportamento institucional reside na 
expectativa de elaboração e execução de políticas de defesa coo-
perativamente em rede institucional-governamental, com vistas 
a fortalecer permanentemente a capacidade efetiva do Estado na 
proteção da fronteira, que, em última instância, significa resguar-
dar os direitos individuais e coletivos de seus habitantes. Essa 
rede de proteção deve estar além do aparato policial-militar.
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REDES E CAPACIDADE DE REGULAÇÃO

A rede expressa conceitualmente características da socieda-
de contemporânea, conectada social, política, cultural e finan-
ceiramente. Conexão que pressupõe pontos nodais que servem 
de suporte para interligar sistemas de qualquer natureza, bem 
como pessoas e grupos globalmente fixados. Essas redes reque-
rem percepção da revolução tecnológica baseada na informação 
que está alterando as condições materiais da sociedade em ritmo 
bastante acelerado. Consistem, também, essas redes, em certa 
medida, em uma estratégia metodológica para a investigação de 
temas complexos, como defesa e fronteira na contemporanei-
dade na Pan-Amazônia, tendo em vista a necessidade de com-
preensão dos fluxos existentes de pessoas, mercadorias e outros 
produtos e serviços, e que conformam a realidade socioespacial 
e político-institucional da Amazônia. Segundo Machado (2001, 
p.8), a dinâmica social e a política da Amazônia manifestam a 
existência de redes de interações nos sistemas complexos que se 
articulam. A referência analítica permite entender as dinâmicas 
sociais tanto na formalidade das instituições quanto no aspecto 
que particulariza o circuito da ilegalidade.

Nesse sentido, o Estado democrático e de direito deve es-
tar à altura de suas atribuições para fazer frente às demandas 
por segurança, atuando também em rede, ainda que as formas 
tradicionais de pensá-lo, atadas a maneiras pretéritas de capita-
lismo (concorrencial e/ou monopolista), estejam suplantadas 
pelo surgimento de inéditas formas de produção e circulação de 
bens e serviços. O Estado brasileiro na Amazônia, nesta análise, 
embora permaneça com algumas características convencionais à 
medida que sustenta a lógica da ocupação militar – a experiência 
indica que nenhuma nação, mesmo os EUA, com força e capaci-
dade tecnológica e informacional suficiente para abdicar do arse-
nal convencional e apresentar a estratégia da instalação de bases 
militares, ainda conserva estruturas militares físicas em diversas 
regiões do globo. Por isso, o Brasil não pode renunciar a essa 
estratégia de ocupação militar devido às distâncias e condições 
inóspitas da fronteira política na Amazônia brasileira, integran-
do-o ao que existe de mais moderno ao aparato de defesa.  O 
governo federal deve investir no fortalecimento das instituições 
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estatais nos três níveis federativos, intentando dotar os espaços 
institucionais de fronteira (cidades e vilas) de meios eficientes 
para responder aos desafios da efetividade das políticas públicas.

Castells (2001, p.298-9) assinala que há fortes incertezas quanto 
à possibilidade de regulamentação da comunicação em sociedade 
em rede. Um dos desafios do Estado é enfrentar a diversificação 
e integração estreita de toda a mídia apoiada em satélites, de difícil 
controle e regulamentação. Essa ação em cadeia retira do Estado 
sua legitimação e base de poder. A diversificação dos meios de co-
municação, a integração de toda a mídia em um hipertexto digital, 
abrindo caminho para a mídia interativa, e a impossibilidade de 
exercer controle sobre satélites que emitem sinais de comunicação 
além da fronteira ou sobre a comunicação via computador por 
meio da linha telefônica resultaram na destruição das formas tra-
dicionais de pensar a defesa, e novas bases para a regulamentação 
institucional no setor de defesa devem surgir. 

Contudo, esse risco não deve desestimular a construção do 
Estado em rede na Amazônia, especialmente na fronteira norte, 
o que parece reagir ao texto de Castells (2001, p.299), mesmo 
recordando que o Estado permanece com notável poder sobre 
a mídia. Os governos ainda detêm controle de meios de comu-
nicação importantes, ações de capital e influência sobre ampla 
gama de organizações do mundo das comunicações.

AS POLÍTICAS DE DEFESA

Iniciativas institucionais relevantes na direção da constituição 
de um marco regulatório de defesa podem ser vistas com a Polí-
tica de Defesa Nacional – PDN, instituída em 1996, no primeiro 
ano do mandato de FHC, para impulsionar o desenvolvimento 
da região em parceria com a sociedade civil e os governos locais 
na faixa de fronteira. Baseava-se numa concepção, em diretri-
zes e em instrumentos de planejamento estatal, coerentes com 
a reorientação do crescimento econômico-social e a valorização 
de seus habitantes quando propõe à coordenação política dos 
órgãos federais, articulação da implementação dessas políticas, 
bem como deliberação e proposição de medidas sobre situações 
que exijam pronta ação do governo federal. O impulso a Resexs 
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e ao Zee nos nove estados da Amazônia Legal como estraté-
gia de gestão territorial, e a parceira com o G-7, por meio do 
Programa Piloto para a Conservação das Florestas Tropicais do 
Brasil – PPG-7, mostra a capacidade de produção de políticas 
públicas da governança brasileira para a Amazônia, bem como 
a capacidade do Estado para cumprir, embora parcialmente, por 
razões conhecidas, suas atribuições constitucionais na fronteira 
política e na faixa de 150 quilômetros, em particular. 

Essa política integrada foi pensada a partir do final de 1993, 
ocasião em que se criou o Conselho Nacional da Amazônia Le-
gal – Conamaz como órgão de assessoramento do presidente da 
República para implementar e acompanhar a política nacional 
integrada da Amazônia Legal, ligado à estrutura do Ministério 
do Meio Ambiente e Recursos Renováveis, especificamente da 
Secretaria de Coordenação da Amazônia – SCA, e regulamen-
tado pelo Decreto n° 1.541, de 27 de junho de 1995. Dentre os 
ministérios que compõem o Conselho de interesse para a dis-
cussão em andamento, importa citar o Ministério das Relações 
Exteriores, o Ministério da Defesa e representantes de órgãos 
tais como o Estado-Maior das Forças Armadas e da Secretaria 
de Assuntos estratégicos – SAE.

Na sequência dessas iniciativas veio a nova PDN (2005), que 
representou um avanço maior no combate aos ilícitos na frontei-
ra, uma vez que reconheceu que a segurança pública deveria, em 
alguns casos, ser tratada como uma questão de segurança nacio-
nal e de defesa do país. O surgimento do que se convencionou 
chamar de “novas ameaças” no período pós Guerra Fria deu o 
tom do novo enfoque. A problemática da defesa e da segurança 
nacional nunca foi tratada em planos e políticas públicas com 
tanta proximidade com a segurança pública como se vê na Es-
tratégia Nacional de Fronteira – Enafron. Com isso os militares 
passaram a dar maior importância ao narcotráfico. Apesar de 
ser, anteriormente, tema de competência da Polícia Federal, sua 
relevância do ponto de vista nacional e transnacional fez suscitar 
no Ministério da Defesa – MD o interesse em buscar alianças 
junto ao Legislativo a fim de mudar as regras do jogo e inserir 
também as Forças Armadas no combate aos ilícitos na fronteira, 
o que, em tese, seria mais fácil para elas, uma vez que já se fa-
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ziam presentes fisicamente nas fronteiras por meio de Pelotões 
de Fronteiras – PEF.

O Quadro 1 mostra a evolução da construção do marco re-
gulatório no âmbito da defesa na Amazônia. Claramente, o setor 
da indústria de defesa nacional também é contemplado de forma 
mais clara na II PDN, dado o valor estratégico desse setor para 
o desenvolvimento de tecnologias próprias. Na I PDN seu valor 
era reconhecido, mas não existia uma maior estratégia eficiente 
para o setor. Já na II PDN a indústria de defesa é contemplada 
no item 4.13, onde se tem uma previsão de “redução da de-
pendência tecnológica e a superação das restrições unilaterais 
de acesso a tecnologias sensíveis”. Esse ponto é apoiado nas 
orientações estratégicas, itens 6.9 e 6.10, e nas diretrizes nos itens 
XVIII e XXI. 

Importante destacar o intercâmbio entre o setor universi-
tário e militar para o desenvolvimento de novas tecnologias e 
a integração regional da indústria de defesa com os parceiros 
econômicos para aumentar o mercado para esse produto. Essa 
necessidade de integração e expansão da indústria de defesa se 
deve ao fato de o mercado nacional ser incipiente para manter 
uma indústria desse porte e grande parte dessa tecnologia não 
poder ser convertida em bens de consumo civil.

No objetivo de defesa nacional se percebe a necessidade de 
garantia da soberania nacional, do seu patrimônio e a integridade 
territorial, esse objetivo é aprofundado nas orientações estraté-
gicas nos itens 6.2, 6.6, 6.7, 6.12 e 6.13, dados o papel da expres-
são militar fundamentada na capacidade das Forças Armadas, os 
desafios geográficos e a importância estratégica da região Ama-
zônica e do Atlântico Sul, que são vistos como áreas prioritárias 
para a defesa nacional. Essa orientação aparece em destaque nas 
diretrizes I, II, V e VI, onde se tem o papel das Forças Armadas 
posicionadas de forma estratégica no território, a prioridade na 
vigilância das fronteiras e nas águas de jurisdicionais e no espaço 
aéreo nacional, além do aumento da presença militar nas áreas 
estratégicas do Atlântico Sul e da Amazônia brasileira.

De maneira geral, observa-se que a II PDN apresenta avan-
ços significativos em relação a I PDN. Mas, apesar desses avan-
ços, muitas outras lacunas apareceram devido à complexidade 
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da política e às limitações de diversas naturezas que surgem ao 
longo do processo político. Como exemplos, citam-se as diretri-
zes XIV, XVI, XXI, XXII e XXIII e XXIV, onde não existe uma 
preocupação explícita em orientar como essas estruturas serão 
desenvolvidas e como será feita a integração dos vários outros 
órgãos do Estado envolvidos nessas diretrizes. Além do mais, a 
diretriz XXIV estaria mais na esfera do Ministério das Relações 
exteriores – MRE. No Ministério da Defesa – MD, questões es-
pecíficas da II PDN em relação a operacionalidade e ao plane-
jamento de ações estratégicas serão aprofundadas na Estratégia 
Nacional de Defesa – END de 2008, em especial o papel das 
Forças Armadas, mormente do Exército Brasileiro – EB, na po-
lítica de proteção da faixa de fronteira, como previsto na dire-
triz XV da II PDN. Segue um quadro ilustrativo das principais 
modificações entre as PDN e, em seguida, uma análise da END.
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Quadro 1 – Política de defesa de FHC e Lula: semelhanças 
e diferenças.

Fonte: adaptação dos autores baseados na PDN I (1997), PDN II 
(2005) e Almeida (2010).

 
Campo 

 
I PDN – FHC (1996) 

 
II PDN – Lula (2005) 

Relações 
interinstitucionais 

A concepção de subordinação das 
FFAA ao poder civil constitucional. 

Manteve as mesmas diretrizes. 

Doutrina Orientação da defesa nacional para 
atuação externa, desassociando da 
ideia de segurança nacional. 

Manteve as mesmas diretrizes. 

Integração e 
coordenação das 
atividades no MD 

Fez do Ministério da Defesa a instância 
central de integração e coordenação 
das FFAA. 

Manteve as mesmas diretrizes. 

Objetivos Tentativa de estabelecer objetivos claros 
para a defesa. 

 

O uso das FFAA na garantia da lei e da ordem 
foi mantido, mas foi retirado do âmbito da política 
de defesa. 

Instrumentos Ênfase na diplomacia e na dissuasão. Manteve a ênfase na defesa, mas houve uma 
maior valorização do componente militar da 
defesa. 

Relações 
internacionais 

Reconhecimento das FFAA como 
instrumento de projeção internacional. 

Estabelece a participação das FFAA em 
operações coletivas da ONU. 

Relações com a 
sociedade civil 

Tentativa de estreitar as relações entre 
as FFAA e a sociedade civil, mas sem 
resultados práticos. 

A END atribui aos órgãos de defesa nacional a 
responsabilidade específica pelo 
desenvolvimento de uma mentalidade de defesa 
na sociedade civil. 

Relações com a 
universidade 

Reconhece o valor das universidades, 
mas não aprofunda as relações. 

A END estabelece ações específicas no campo 
universitário, que vão de trabalhos conjuntos a 
formação de quadros civis para a defesa 
nacional. 

Indústria de defesa Reconhecimento da importância do 
setor industrial para a defesa nacional. 

A END dá maior ênfase à indústria de defesa, 
incluindo a possibilidade de integração da 
indústria de defesa com outros países, fato 
inédito.  

Ameaças Uma visão geral das novas ameaças e 
a exclusão do “inimigo interno”. 

Uma definição mais objetiva das novas ameaças, 
como o terrorismo e a guerra cibernética. 

Estrutura 
organizacional 

Tentativa de integração das FFAA pelo 
MD. 

A END estabelece a formação do Estado-Maior 
Conjunto das FFAA, que entrou em operação em 
25 de agosto de 2010.  

Localização 
estratégica das 
unidades militares 

Priorização da Amazônia e do Atlântico 
Sul como teatro de operações das 
FFAA. 

A END estabelece orientações claras para a 
implantação de novas unidades militares – 
programa Amazônia Protegia e os PEF. 

Prioridades de 
defesa 

Tentativa de estabelecer prioridades 
claras para as FFAA. 

A END estabelece uma hierarquia clara na 
concepção da estratégia de defesa. 

Planejamento Tentativa do estabelecimento de linhas 
de longo prazo para o planejamento da 
defesa. 

A introdução do conceito de capacidades como 
norteador do planejamento de longo prazo, em 
substituição à noção de inimigos, abre caminho 
para uma metodologia de Projeto de Força e 
pode alterar por completo todo o conceito de 
emprego das FFAA. 
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Com a Lei Complementar nº 136, de 25 de agosto de 2010, 
o EB, a Marinha e a Força Aérea adquiriam poder de polícia 
para combater os ilícitos transfronteiriços. Nota-se, com isso, 
a ampliação de concepção não apenas no MD, mas também no 
Ministério da Justiça sobre segurança pública, até pouco tempo 
pensada de modo regionalizado, com investimentos mais volta-
dos para a manutenção de instituições prisionais, salários de poli-
ciais, investimento nas polícias civil e militar de cada estado, ain-
da que com recursos insatisfatórios, além de pouco investimento 
em prevenção da criminalidade. Constatou-se, de certa maneira, 
uma irracionalidade, principalmente das políticas de segurança 
pública, uma vez que a estratégia adotada era agir sobre o pro-
blema da violência, sobretudo urbana, sem atacar a origem dessa 
violência e criminalidade, que está na fronteira aberta e livre para 
a entrada de entorpecentes, armas e munições à margem da ação 
e do poder do Estado.

As políticas públicas planejadas pelo Estado, desse modo, de-
notam uma tentativa de se estabelecer uma execução conjunta 
entre diferentes ministérios no combate a crimes transnacionais. 
O Plano Estratégico de Fronteiras (2011) representa uma das 
iniciativas pioneiras nesse sentido, haja vista que este tem como 
diretrizes:

a integração, colaboração, compartilhamento de dados, informa-
ções e conhecimentos entre os agentes de segurança pública, fis-
calização e defesa, com intuito de prevenir e reprimir de modo 
efetivo os delitos transfronteiriços, assim como aqueles decorren-
tes destes. (Art. 2º, p.1)

Nesse mesmo contexto foi elaborada a Enafron, política já ci-
tada anteriormente. Com ela, o reforço de segurança nos municí-
pios fronteiriços é pretendido com o objetivo de coibir a crimina-
lidade nas áreas fronteiriças de norte a sul do país. O impacto des-
sas ações resultará em objeto de dimensionamento a médio prazo.

Esse conjunto de ações institucionais para a Amazônia, como 
consequência para a fronteira, revela que – ao contrário do dis-
curso antiEstado, presente em alguns estudos sobre a presença 
institucional na Amazônia – há, relativamente, uma produção 
normativa para oferecer soluções aos problemas informais que 
dão legitimidade às redes ilegais que atuam neste circuito amea-
çando o fortalecimento e ampliação da cidadania.
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As parcerias entre instâncias estatais e a sociedade civil na 
escala local, e entre as instituições especificamente governamen-
tais, a exemplo do EB com o Ibama ou daquele com o Incra, 
têm permitido afirmar que há uma atuação compartilhada e de 
forma coordenada para dar visibilidade à cobertura institucional 
com a finalidade de executar ações políticas que favoreçam a boa 
governança.

O sonho de sacar  do isolamento as populações tradicionais, 
isto é, seringueiros, índios e castanheiros, que vivem secularmen-
te às margens dos rios Amazonas, Negro e Solimões, é antigo, 
e durante a gestão de FHC (1994-2002) e do presidente Lula 
(2003-2011) houve a tentativa de fixar mecanismos institucionais 
capazes de garantir a governança na fronteira política. No entan-
to, tais mecanismos precisam estar orientados para o desenvolvi-
mento sustentável da região e a defesa nacional. 

Uma avaliação preliminar das ações do governo reformista de 
FHC e de Lula revela que a estratégia está centrada na busca do 
estímulo às atividades identificadas como de vocação do lugar. 
Avalia-se que essas ações não produziram os resultados desejados 
para a fronteira política. Esta ficou à margem da mudança, embo-
ra se reconheça que durante o governo de Lula houve avanço sig-
nificativo. As poucas ações que foram patrocinadas indicam que 
o governo pensa efetivamente a fronteira política numa estratégia 
particular dentro do Projeto Brasil, um País de Todos.

Os desejos e as obrigações dos policy making do setor de defe-
sa nacional em prover uma eficiente proteção, mesmo dispondo 
dos meios necessários para o enfrentamento da questão, colo-
cam o Estado diante de uma encruzilhada histórica: como con-
trolar a fronteira política em países em desenvolvimento, quan-
do, para estes, é oferecida uma receita na qual o Estado é passível 
de desmonte de suas principais instituições? Como superar o 
atraso que lhes foi imposto durante décadas pela incapacidade 
de suas elites em oferecer as condições suficientes para forti-
ficar institucionalmente as fronteiras políticas? Essas questões, 
indubitavelmente importantes, merecem um debate profundo. 
Contudo, elas estão além do horizonte dos objetivos investigati-
vos da pesquisa, cujos resultados são aqui apresentados. Por ora, 
diz-se apenas que cresce em importância a problemática da segu-
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rança na fronteira política com o aumento na mesma proporção 
de seus reptos históricos. 

O Brasil, pela sua magnitude, pelo seu papel no âmbito re-
gional e mundial e pela envergadura da sua biodiversidade, tem 
o dever de investir em ciência, tecnologia e formação de capital 
social como condição para o desenvolvimento na fronteira. São 
frequentes os apelos pela adição de recursos para a manutenção 
e continuidade do fluxo regular de ações estatais na fronteira. 
Tais reivindicações, que emanam da opinião pública, do congres-
so, dos partidos políticos e de setores organizados da sociedade, 
põem em estado de alerta aqueles que defendem a importância 
do Estado e um projeto político-institucional essencial para os 
propósitos e objetivos da manutenção da soberania.

Apesar da crise e dos percalços, muito se avançou na última 
década. Há um consenso de que com a retomada e implantação 
do Projeto Sivam aumentou relativamente a presença do Estado, 
ainda que a um ônus extremamente alto para os cofres públicos, 
dados os valores financeiros consumidos na compra de equipa-
mentos e tecnologias, o que não significa que, simultaneamente, 
não tenham crescido também as formas sempre mais sofistica-
das de atuação clandestina das redes ilícitas no circuito da ilegalida-
de, com isso minando as bases legítimas (política e culturalmente) 
do Estado.

O Sipam-Sivam ambiciona produzir um conjunto de dados e 
informações disponibilizadas aos órgãos competentes, tanto para 
fins de planejamento de ações estratégicas e de caráter emergen-
cial como para auxiliar na elaboração de programas de desenvol-
vimento sustentável da Amazônia (LOURENçãO, 2003, p.69). 
Trata-se de uma estratégia do governo para a proteção da Amazô-
nia moldada pela PDN e contida no novo pensamento estratégico 
sobre a importância da Amazônia na arena hemisférica contem-
porânea, inovando pela alta tecnologia de informação. Certamen-
te, ambos os projetos podem ser considerados outra etapa de in-
tervenção e militarização da Amazônia (CASTRO, 1999, p.19).

A estratégia no limiar do PCN era a de proteger a fronteira 
política via presença ostensiva dos pelotões de fronteira e de es-
tímulo à constituição de vilas militares. Posteriormente, a flexão 
promovida altera a estratégia, que passa a encapar o desenvolvi-
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mento sustentável local mediante ocupações que contribuíssem 
para a implantação de infraestrutura básica de estradas, escolas, 
postos de saúde, asfaltamentos e financiamentos de projetos de 
desenvolvimento.

De outra parte, a saída para o Caribe, ambicionada pelo go-
verno reformista de FHC, e as iniciativas tomadas no Avança Bra-
sil para tornar concreto esse objetivo, exemplificado na reinau-
guração em 5 de abril de 2000, da BR-174, que parte de Manaus, 
ladeia várias áreas indígenas, corta a reserva dos Waimi-Atroari, 
áreas de conservação ambiental, antes de chegar na fronteira 
política com a Venezuela, até Caracas, colocou a administração 
do presidente FHC na coordenação de uma rede infraestrutu-
ral com o objetivo de integrar a Pan-Amazônia. Por outro lado, 
mais recentemente, no governo da presidenta Dilma Roussef, 
as ações do Estado dão maior enfoque ao combate de ilícitos 
na fronteira e ao fortalecimento das instituições integrantes do 
Sistema de Justiça.

Em levantamento feito pelo Ministério da Justiça – MJ entre 
os anos de 2009 e 2010 constatou-se que a faixa de “fronteira 
do Brasil com os outros países da América Latina constitui via 
de entrada e saída de bens que afetam profundamente a situação 
nacional da segurança pública”. Segundo o estudo, são roubados 
ou furtados todos os anos em média 400 mil veículos. Destes, 
15 mil são de cargas, e grande parte é levada para fora do país, 
passando pelas fronteiras. Só em 2010 ocorreram cerca de 125 
mil apreensões de entorpecentes e 80 mil apreensões de armas 
de fogo ao longo da fronteira seca brasileira. Somando-se a esses 
números, o Ministério da Justiça acredita que, aproximadamen-
te, das 33 mil pessoas que desaparecem anualmente no Brasil, a 
maior parte delas é levada para fora do Brasil pelas fronteiras. A 
Tabela 1 ilustra a distribuição da incidência dos principais even-
tos criminosos ao longo da faixa de fronteira brasileira.

O levantamento do Ministério da Justiça vai ao encontro da 
concepção de O’Donnell (1993, p.130), segundo o qual as zonas 
de fronteiras na região Norte do Brasil, especificamente na re-
gião Amazônica, foco da atuação dos PFS, podem ser identifica-
das como áreas marrons, como o próprio autor deixa claro em 
seu texto: “Parte do Norte e toda a Amazônia, as terras altas do 
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Peru e várias províncias no Centro e no Nordeste argentino são 
exemplos da evaporação da dimensão pública do Estado [...]”. 
Isso explica que o aumento ou a diminuição dos crimes na fron-
teira do Brasil estão diretamente ligados à presença ou ausência 
do Estado, respectivamente, nessas áreas.

No  estado do Pará, no que se refere aos homicídios com reper-
cussão na fronteira, conforme dados da Polícia Civil desse estado 
(2011), e mesmo existindo inconsistência nas informações referen-
tes ao ano de 2007, para o triênio 2008-2010, os crimes contra a 
vida, patrimônio, costumes e tráfico de entorpecentes tiveram o 
percentual de prisões aumentado em 15,55%. Fazendo um detalha-
mento das prisões nesse período, observa-se que houve aumento 
de 4,97% na categoria de crimes contra a vida, 26,52% para crimes 
contra o patrimônio e um aumento de 57,89% para os crimes de 
tráfico de entorpecentes, sendo este o maior aumento percentual 
por categorias no período. Já os crimes contra os costumes apre-
sentaram uma redução na ordem de 76,92%, passando de 39 pri-
sões no ano de 2008 para nove no ano de 2010. 

Dos dados comparados entre os períodos de 1999 a 2004 e 2008 
a 2010 constatou-se um aumento abrupto dos crimes contra a 
vida no triênio 2008-2010. Isso se deve às mudanças ocorridas na 
forma de registro das informações pela Polícia Civil, que tornou 
mais genérico o âmbito do crime, melhorando e ampliando a ta-
bulação por faixa de crimes por meio da utilização de um novo 
programa para tabular os dados a partir de 2007. Inicialmente o 
sistema de tabulação era local. Posteriormente tentou-se integrar 
os sistemas, haja vista que cada delegacia mantinha seu banco de 
dados. No entanto, somente a partir de 2007 houve essa integra-
ção ao sistema do Estado. Daí porque houve o maior número de 
registros de crimes contra a vida a partir desse ano.
Comparando as informações supramencionadas com a criminali-
dade no Brasil, observa-se que a maior parte das capitais brasilei-
ras apresentou aumento na taxa da criminalidade no período de 
2002 a 2007, destacando-se o estado do Pará, com o maior índice 
de criminalidade para esse período (Tabela 2).

Os casos relativos a ilícitos na fronteira e ao aumento da vio-
lência, conforme as tabelas 1 e 2, esta última estendida a Amazô-
nia brasileira, portanto, não limitada à fronteira, possibilitam re-
fletir acerca dos avanços na implementação de políticas públicas 
e, ao mesmo tempo, pressupõe identificar os limites existentes 
no comportamento das instituições estatais para desincentivar o 
incremento de homicídios e o aumento de diversos outros cri-
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mes. Apesar disso, os problemas sob a prerrogativa da segurança 
pública, a permanecer sob a égide da defesa de um lado, e da 
segurança pública de outro, serão difíceis de solucionar. 

Nesse sentido, a Enafron constitui-se como uma política pú-
blica inovadora porque pensou a segurança pública para além 
da violência urbana, incluindo a segurança das fronteiras como 
elemento indispensável para a diminuição da violência no âmbi-
to das cidades, principalmente. Essa tentativa de estreitamento 
entre segurança pública e defesa e segurança nacional, apesar de 
ser recente, é uma estratégia interinstitucional de ação do Esta-
do para se fazer presente nas fronteiras. Contudo, os resultados 
dessa política merecem uma análise à parte, uma vez que ainda 
está em fase de implantação e de adesão por parte de alguns dos 
onze estados presentes na fronteira brasileira.
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Tabela 2 – Número de homicídios na população total por 
UF e região (Brasil, 2002 a 2007). (Continua)

Fonte: Waiselfisz, J. J. Mapa da violência, 2010.

2002 2003 2004 2005 2006 2007
Acre 151 135 115 125 155 133
Amapá 181 190 173 196 203 171
Amazonas 512 561 523 598 697 711
Pará 1.188 1.383 1.522 1.926 2.073 2.204
Rondônia 606 559 562 552 589 435
Roraima 121 106 83 94 110 116
Tocantins 180 225 205 202 236 224
NORTE 2.937 3.159 3.183 3.693 4.063 3.994
Alagoas 989 1.041 1.034 1.211 1.617 1.839
Bahia 1.735 2.155 2.255 2.823 3.278 3.614
Ceará 1.443 1.560 1.576 1.692 1.793 1.936
Maranhão 576 762 696 903 925 1.092
Paraíba 608 620 659 740 819 861
Pernambuco 4.431 4.512 4.173 4.307 4.478 4.560
Piauí 315 316 347 386 437 406
Rio Grande do Norte 301 409 342 408 450 594
Sergipe 549 473 464 492 597 526
NORDESTE 10.947 11.848 11.546 12.962 14.394 15.428
Espírito Santo 1.639 1.640 1.630 1.600 1.774 1.885
Minas Gerais 2.977 3.822 4.241 4.208 4.155 4.103
Rio de Janeiro 8.321 7.840 7.391 7.098 7.122 6.313
São Paulo 14.494 13.903 11.216 8.727 8.166 6.234
SUDESTE 27.431 27.205 24.478 21.633 21.217 18.535
Paraná 2.226 2.525 2.813 2.981 3.095 3.112
Rio Grande do Sul 1.906 1.900 1.963 2.015 1.964 2.174
Santa Catarina 572 653 632 616 656 632
SUL 4.704 5.078 5.408 5.612 5.715 5.918
Distrito Federal 744 856 815 745 769 815
Goiás 1.275 1.259 1.427 1.398 1.410 1.426
Mato Grosso 963 929 867 907 899 892
Mato Grosso do Sul 694 709 650 628 678 699
CENTRO OESTE 3.676 3.753 3.759 3.678 3.756 3.832
BRASIL 49.695 51.043 48.374 47.578 49.145 47.707

UF/REGIÃO ANOS
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CoNCLuSÃo

Verifica-se a relativa presença das instituições estatais atuan-
do em rede para garantir visibilidade no circuito da ilegalidade em 
uma ampla área fronteiriça desprovida de atuação do Estado, por 
meio de políticas públicas, implementadas por meio de programas 
e projetos na área da defesa nacional e da segurança pública, inclu-
sive protegendo e preservando a fronteira política, embora preca-
riamente. Espaço social habitado e construído pelos indivíduos e 
grupos pertencentes a etnias diversas, ainda que sob o comando 
da sociedade nacional dominante, a fronteira não conceber a tese 
do fim dos territórios e, consequentemente, negligenciar a capacidade 
da sociedade de fortalecer a accountability do Estado significa negar 
a possibilidade de o Estado responder institucionalmente ao pro-
cesso de multiterritorialidade expressa teoricamente no movimen-
to dos territórios em redes por meio de múltiplas escalas, que vão 
do território-zona, fechado na fronteira política, ao território-rede 
da compressão espaço-tempo. 

É indispensável que o Estado promova e amplie a organização 
da defesa contra as atividades clandestinas na região. Porém, para 
o alcance desse objetivo se colocam problemas que precisam ser 
sanados à luz da democracia e dos direitos e garantias individuais e 
coletivas. Sinteticamente, a área da fronteira traz consigo um ema-
ranhado de problemas relativos a relações sociais e étnicas, assim 
como conflitos que descendem das relações de poder inerentes a 
sociedades assimétricas internamente, de onde emanam hierarqui-
zações sobre territorialidades de povos que construíram suas iden-
tidades à margem dos conflitos resultantes dos controles desses 
territórios pelos Estados hegemonicamente organizados e legiti-
mados internacionalmente e com forte predominância dos meios 
tecnológicos a favor de suas respectivas sociedades nacionais. Não 
se pode negar, entretanto, que o Estado brasileiro não tenha de-
monstrado institucionalmente iniciativas por meio de políticas pú-
blicas com vistas a reconhecer a fragilidade das burocracias para 
fortalecer sua rede institucional-legal nas fronteiras políticas.
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PENSANDO A DIFERENCIAÇÃO 
SOCIOESPACIAL NA AMAZÔNIA: A SUB-REGIÃO 

FRONTEIRIÇA INTERNACIONAL
DOS ESTADOS DO PARÁ

 E AMAPÁ

Ana Regina Ferreira da Silva 
Saint-Clair Cordeiro da Trindade Jr.

INTRODUÇÃO

De espaço natural a espaço socialmente produzido1,  a 
região amazônica tem sido interpretada sob diferentes 

perspectivas, algumas delas, entretanto, conferindo certa homo-
geneidade para a grande extensão territorial dessa região. O pon-
to de vista do qual compartilhamos procura considerar o espaço 
como formação histórica, cujas dimensões levam em conta vi-
vência, concepção e percepção (LEFèBVRE, 1974) de formas e 
conteúdos nele manifestados. 

Nesse sentido, as premissas que nos servem de base para pen-
sar e conceber o espaço amazônico o consideram como espaço 
socialmente produzido, distanciando-se, em consequência, da 
noção de espaço absoluto, palco e base de relações sociais, no qual 
as extensões, as localizações e os elementos da natureza concebi-
dos de forma a-histórica definem, em grande medida, o sentido 

1 Com base em Lefèbvre (1974), Harvey (1980) e Santos (1986), trabalha-se aqui 
com a noção de espaço socialmente produzido, e, portanto, que só existe a partir 
da presença do homem em sociedade, não sendo, dessa forma, anterior a esta. 
Nesse sentido, trata-se o espaço de um produto da sociedade, mas também meio 
e condição para que ela exista (LEFÈBVRE, 1974). Nessa acepção, ao mesmo 
tempo em que contém relações sociais, materiais e simbólicas, está contido em um
mundo de relações, responsáveis por definir sua existência enquanto materialidade
social (HARVEY, 1980).
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geográfico dessa região. Da mesma forma, busca-se compreendê-
-la tendo em vista a sua diversidade territorial, sendo importante 
para isso o reconhecimento de sua diferenciação interna.

Como verdadeira instância da sociedade (SANTOS, 1986), a di-
mensão espacial amazônica é formada por um conjunto indissociável 
de sistema de objetos (rodovias, plantas industriais, campos de cultivo, 
reservas extrativistas, cidades etc.) e por um sistema de ações (relações 
sociais e econômicas, representações culturais etc.) que dão sentido 
àqueles objetos que configuram o território (idem, 1996). 

Antes mesmo da incursão das expedições europeias do sé-
culo XVI, o que hoje se reconhece como Amazônia brasileira 
já apresentava uma ordem espacial socialmente produzida, que, 
por sua vez, foi marcadamente alterada a partir de então, quando 
a região passou a ser tratada notadamente como fonte de re-
cursos econômicos a ser explorados. Mais recentemente, é vista 
também como espaço geográfico estratégico em potencial, a ser 
integrado globalmente por meio de fluxos, tendo em vista as 
ações do capital internacional. 

Desse modo, a Amazônia vem recebendo continuamen-
te intervenções territoriais que se constituem instrumentos de 
transformação da realidade socioespacial, quase sempre objeti-
vando o crescimento econômico como principal viés de desen-
volvimento em função precipuamente de interesses exógenos e 
em detrimento de suas particularidades sub-regionais e locais. 
Contribuições se fazem necessárias, portanto, no sentido de re-
conhecer a região para além de uma pretensa homogeneidade.

É com base nessa preocupação que este estudo2 visa a con-
siderar as particularidades dos municípios situados na faixa de 

2  Este trabalho contou com o apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes), uma entidade do governo brasileiro voltada à 
capacitação, ao aperfeiçoamento e ao desenvolvimento científico e tecnológico que, 
por meio do Programa de Apoio ao Ensino e à Pesquisa Científica e Tecnológica em 
Defesa Nacional (Pró-Defesa), do Ministério da Defesa, apoiou financeiramente o 
projeto de pesquisa “Ajustes espaciais na faixa de fronteira da Amazônia setentrional 
brasileira: dos dilemas espaciais à defesa do território”, coordenado pelo professor. 
Doutor. Jadson Luís Rabelo Porto, da Universidade Federal do Amapá (UFPa), e 
cuja equipe de pesquisa integra também os autores do presente artigo. 
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fronteira internacional dos estados do Pará e do Amapá, de ma-
neira a poder situá-los, tendo em vista essas mesmas particulari-
dades, em face da implementação de políticas territoriais volta-
das para a região. Parte-se do pressuposto de que tais municípios 
possuem especificidades de formação territorial, demográfica, 
de ocupação, de função econômica etc., que muitas vezes obe-
decem a ritmos diferenciados de vivência cotidiana, nem sem-
pre conseguindo acompanhar a aceleração da nova configuração 
geopolítica decorrente do cenário da globalização.

O Amapá possui oito municípios que estão localizados na 
faixa de fronteira internacional brasileira (Amapá, Calçoene, Fer-
reira Gomes, Laranjal do Jari, Pedra Branca do Amapari, Pracuú-
ba, Serra do Navio e Oiapoque). No Pará, cinco municípios são 
igualmente integrantes dessa faixa fronteiriça (Alenquer, Almei-
rim, Faro, Óbidos e Oriximiná). 

Em razão de suas respectivas localizações, segundo a com-
preensão do governo federal, exercem papel na segurança es-
tratégica das fronteiras brasileiras, seja pela presença humana ou 
pela instalação de bases de vigilância em seus territórios. Essa é 
uma particularidade, dentre outras, que difere esses entes federa-
tivos de outros municípios brasileiros, mesmo daqueles integran-
tes da mesma região. 

É a partir desses elementos que buscaremos reconhecer aqui 
a particularidade geográfica do espaço fronteiriço internacional 
dos estados do Pará e Amapá, de maneira a refletir sobre a pos-
sibilidade desse mesmo espaço ser visto como uma sub-região 
no contexto amazônico. Para esse intento, trabalhar-se-á inicial-
mente com a noção de particularidade como identificadora da 
categoria região, para, em seguida, compreender como tem sido 
pensada a diferenciação intrarregional amazônica e, por fim, 
discutir particularidades socioespaciais e políticas territoriais na 
fronteira norte, correspondente aos limites políticos daqueles es-
tados mencionados com os países vizinhos da América do Sul. 
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DIVERSIDADE TERRITORIAL E PARTICULARI-
DADES REGIONAIS

Conforme sustenta Haesbaert (2010), de muitas formas o 
“regional” está na ordem do dia, seja por meio do discurso que 
promove a proliferação da diferença, seja pelas práticas sociais 
favoráveis ou não aos processos de globalização que produzem 
e valorizam as diferenciações e desigualdades espaciais. É nesse 
sentido que a região, seguindo a proposição do autor referen-
ciado, é aqui tomada como um importante instrumento analí-
tico de pesquisa (“artifício”), mas, igualmente, como um dado 
ou evidência empírica (“fato”) a ser considerado na análise, e 
como híbrido (“arte-fato”) no jogo político entre representação 
ou “consciência” regional e manifestação concreta na prática de 
grupos sociais.

Com esse propósito, resgatamos aqui uma discussão já arrola-
da em outro momento (TRINDADE JR., 2009) a respeito dessa 
questão. Pensar em unidades sub-regionais, como a fronteira nor-
te, não significa reconhecer o espaço geográfico, conforme se po-
deria cogitar num primeiro momento, apresentando uma pretensa 
unicidade. Aqui o sub-regional assume o mesmo status analítico 
conferido à noção de região, assentado na categoria filosófica da 
particularidade. Nesse sentido, trata-se de uma porção do espaço 
particularizada, mas que nem por isso é homogênea:

 O movimento do singular ao universal e vice-versa é sempre 
mediatizado pelo particular: êle [sic] é um membro intermediário 
real, tanto na realidade objetiva quanto no pensamento que a re-
flete de um modo aproximativo adequado. Êle [sic] é, porém, um 
membro intermediário com características bastante específicas... 
Ela designa tanto o que impressiona, o que salta à vista, o que se 
destaca (em sentido positivo ou negativo), como o que é específi-
co... (LUkáCS, 1978, p.112)

No pensamento dialético, essa categoria compõe, juntamente 
com a universalidade e a singularidade, uma tríade de intrínseca 
inter-relação. Conforme ressalta Corrêa (1997), também apoiado 
em Lukács, no que se refere ao singular, a particularidade repre-
senta uma universalidade relativa e, com relação ao universal, ela 
representa uma singularidade também relativa; daí o seu caráter 
dialético e de intermediação.
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A ideia de homogeneidade geográfica não ajuda a compreen-
der particularidades sub-regionais, que, não obstante a identida-
de do ponto de vista de suas geografias físicas e humanas, são 
espaços também diversos, tanto no que diz respeito à natureza 
quanto no que se refere à existência humana. Por outro lado, 
também não se trata de falar de individualidades ou de singula-
ridades, que estão mais relacionadas ao conceito de lugar, que 
propriamente ao de região ou de sub-região:

 A particularidade traduz-se, no plano espacial, na região. Esta 
resulta de processos universais que assumiram especificidades espa-
ciais através da combinação dos processos de inércia, isto é, a ação 
das especificidades herdadas do passado e solidamente ancoradas 
no espaço, de coesão ou economias regionais de aglomeração que 
significa a concentração espacial de elementos comuns numa dada 
porção do espaço e de difusão que implica no espraiamento dos 
elementos de diferenciação e em seus limites espaciais impostos por 
barreiras naturais ou socialmente criadas. (CORRÊA, 1997,  p.192).

Ainda que as singularidades, de natureza mais pontual, pudes-
sem ser reconhecidas nesses conjuntos sub-regionais, é principal-
mente na ideia de particularidade que se assenta a noção de dife-
renciação regional e sub-regional. Nesse sentido, a proposta de en-
tendimento a ser levada em conta nesta análise busca reconhecer 
o espaço fronteiriço do Pará e do Amapá com os países vizinhos 
como espaço particularizado, como uma sub-região, no sentido 
geográfico do termo, que serve de mediação entre o universal (es-
paços globais ou globalizados) e o singular (os espaços locais).

Conforme já sustentado anteriormente (TRINDADE JR., 
2009), importante é ter em conta a natureza social do espaço. 
Este não se confunde nem com uma base fisiográfica na qual 
os processos históricos e socioeconômicos acontecem e se de-
senrolam, nem com uma combinação harmônica de processos 
naturais e socioeconômicos, definindo um possível “gênero de 
vida” sub-regional, conforme propunha Paul Vidal de La Blache 
(CORRÊA, 1987). Da mesma forma, reconhecer uma sub-re-
gião simplesmente por meio de núcleos urbanos polarizadores 
e irradiadores de fluxos de mercadorias, pessoas e informações 
dentro de uma hinterlândia, conforme proposto pelos modelos 
econômicos desenvolvimentistas, não é suficiente para a com-
preensão da formação socioeconômica e territorial como de-
correntes de processos históricos, responsáveis por explicar a 
natureza social das relações e de suas manifestações espaciais. 
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É nessa concepção que a noção de região serve de mediação 
entre processos gerais e singulares, entre o universal e o singular, 
entre o global e o local (LENCIONI, 1999). Revela, portanto, 
particularidades do ponto de vista histórico e econômico, como 
também reconhece, no espaço, uma dimensão e um recorte me-
diador que podem revelar grande força política ou mesmo uma 
dada identidade territorial; daí sua relevância para fins de contro-
le e gestão (CORRÊA, 1987).

Dessa forma, é lícito pensar o regional e, neste caso, também 
o sub-regional como sendo construções históricas, e, consequen-
temente, o espaço geográfico como resultado de uma produção 
social, formada por sistemas de objetos geográficos, naturais e 
sociais, intrinsecamente articulados a um sistema de ações de na-
tureza histórica (SANTOS, 1994). Nessa linha de raciocínio, po-
deríamos falar então de uma unidade sub-regional como sendo 
a expressão espacial/geográfica de uma dada formação socioe-
conômica, sendo igualmente, e em consequência, uma formação 
socioespacial específica e particularizada (SANTOS, 1982). 

Reafirmamos aqui a importância de alguns elementos para 
situar a fronteira norte, onde se encontram os municípios 
fronteiriços do Pará e do Amapá, como unidade sub-regional 
na Amazônia oriental, a saber: o papel dessa fração do espaço 
amazônico na divisão intra-regional do trabalho; as identidades 
histórico-culturais que essas porções do espaço amazônico reve-
lam; os conjuntos de objetos geográficos (naturais e socialmente 
produzidos) que conformam particularidades ao seu ordena-
mento territorial; a inserção desses subespaços nas estratégias de 
desenvolvimento regional traçadas para a Amazônia em face das 
políticas territoriais pensadas para o conjunto do espaço amazô-
nico; os agentes locais/regionais que territorializam seus interes-
ses e demandas em uma base geográfica particularizada por um 
conjunto de objetos geográficos (naturais e sociais) que são, ao 
mesmo tempo, produto, condição e meio para a efetivação de 
suas ações (TRINDADE JR., 2009).
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PENSANDO A DIFERENCIAÇÃO REGIONAL NA 
AMAZÔNIA

Para Haesbaert (1999), o entendimento da diversidade ter-
ritorial pela geografia tem sido dado ou pelo viés da diferença, 
em sentido estrito, considerando a singularidade, conforme se 
tornou conhecida a geografia regional lablacheana, ou pelo viés 
da desigualdade, quando então se tomou um padrão de medida 
como referência para, com base nele, situar cada região, como foi 
o caso das perspectivas que analisaram a diversidade como pro-
duto da divisão territorial do trabalho ou as regiões funcionais, 
hierarquizadas de acordo com a área de influência das cidades.

O mesmo autor coloca a importância de se trabalhar, para 
esse reconhecimento, tanto com elementos singulares – em sua 
especificidade – e universais quanto com os elementos particu-
lares e gerais, sem dicotomizá-los, posto que não existem quais-
quer limites claros entre singular/particular e o universal/geral. 
Nessa linha, sugere pensar a produção da diversidade no mundo 
contemporâneo considerando os binômios desigualdade-dife-
rença e globalização-fragmentação.

No caso amazônico, tende-se a considerar precipuamente a 
existência de uma Divisão Territorial do Trabalho (DTT) no in-
terior do território nacional, enfatizando-se a natureza da região 
por meio das desigualdades territoriais. Elemento central para 
reconhecer essa regionalização pautada na DTT é o processo de 
industrialização do País, responsável por revelar a constituição 
da Amazônia como fronteira econômica, inicialmente, e tecno-
-ecológica, mais recentemente (BECkER, 2004), diferenciando-
-a do ponto de vista da produção econômica e social do espaço 
em relação ao restante do território brasileiro, com repercussões, 
igualmente, na sua diferenciação interna. 

É importante reconhecer, entretanto, a manifestação de uma 
diferenciação geográfica anterior, seja em decorrência da biodi-
versidade existente, seja em função da sociodiversidade de po-
pulações locais ditas tradicionais. De qualquer forma, é a partir 
de 1960 que passa a se acentuar esse processo interno de dife-
renciação, a ponto de nos permitir o reconhecimento da várias 
“amazônias”, conforme sugeriu Porto-Gonçalves (2001).
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Dentre os estudos que buscam explicar a formação de sub-
-regiões na Amazônia, merecem destaque o de Magnano (1989) 
e o de Becker (1990 e 2004). A primeira autora, por exemplo, 
propôs o reconhecimento das seguintes sub-regiões: a) região 
de influência direta de Belém; b) região de influência direta de 
Manaus; c) região de disputas entre formas capitalistas de produ-
ção e formas alternativas de exploração do espaço produtivo; d) 
região da fronteira norte; e) região de predomínio de estruturas 
tradicionais em lento processo de transformação (quadro 1).
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Quadro 1 – Amazônia: regionalização segundo a diferenciação 
geoeconômica.

Fonte: Magnano (1989).

SUB-REGIÃO PARTICULARIDADES 

Região de 
influência 
direta de 
Belém 

 área com maior grau de coesão interna; 
 rede de transporte relativamente mais bem estruturada;  
 atividades industriais e terciárias como suporte econômico do município de Belém; 
 economia regional relativamente instável e diversificada. 

Região de 
influência 
direta de 
Manaus 

 a importância da Zona Franca para a primazia exercida por Manaus na Amazônia 
Ocidental; 

 incentivos fiscais: crescimento industrial, comercial e de serviços; 
 rede de transporte deficiente, com predomínio do transporte fluvial; 
 predomínio de atividades rurais de pequena expressão no entorno de Manaus; 
 diminuição da oferta da força de trabalho nos municípios próximos e agravamento 

dos problemas urbanos em Manaus. 
Região de 
disputas entre 
formas 
capitalistas de 
produção e 
formas 
alternativas de 
exploração do 
espaço 
produtivo 

 dinâmica demográfica diversificada: crescimento desigual; 
 engloba o Amapá, Rondônia, o sudeste do Amazonas, o leste do Acre e grande 

parte do Pará; 
 diversificação de atividades: de áreas exportadoras a áreas em processo de 

estruturação de suas atividades; 
 dinâmica demográfica diversificada: crescimento desigual; 
 grande disputa pelo espaço: conflitos de territorialidade de caráter pontual ou ao 

longo de linhas, decorrentes da expansão capitalista; 
 grande presença do Estado: implantação de infraestrutura, políticas migratórias e 

incentivos fiscais; 
 reorganização capitalista do espaço de caráter pontual. Ex.: grandes projetos e 

company town. 
Região da 
fronteira norte 

 norte do Amazonas e de Roraima; 
 tendências iminentes a alterações nas suas formas de organização do espaço; 
 política explícita de ordenação do território a partir da década de 1980 sob o 

binômio “desenvolvimento e segurança” – localização estratégica; 
 Projeto Calha Norte: intensificação das relações comerciais com os países vizinhos, 

aumento da presença brasileira na área, intensificação da ação da Funai e de 
demarcação de fronteira; 

 principais estratégias: aumento dos efetivos militares, abertura de rodovias, 
construção de hidrelétricas, maior oferta de empregos; 

 conflitos de territorialidades: garimpeiros versus populações indígenas; 
 estruturas socioeconômicas tradicionais predominantes, mas pressionadas por 

grupos de fora da região. 
Região de 
predomínio de 
estruturas 
tradicionais em 
lento processo 
de 
transformação 

 características relacionadas às imagens “tradicionais” de Amazônia; 
 relativa preservação dos elementos do ecossistema amazônico e de suas 

estruturas socioeconômicas; 
 menor pressão capitalista sobre os recursos naturais, com destaque a sistemas 

produtivos extensivos; 
 predomínio do extrativismo vegetal complementado pela lavoura de subsistência; 
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Becker (1990), por sua vez, propôs inicialmente a existência 
de duas sub-regiões (a Amazônia oriental e a Amazônia meridio-
nal), subentendendo-se à existência de uma terceira (a Amazônia 
ocidental). 

Quadro 2 – Amazônia: regionalização segundo a expan-
são da fronteira econômica.

Fonte: Concebido parcialmente a partir de Becker (1990).

 
 
 

 
SUB-REGIÃO 

 

 
PARTICULARIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
Amazônia oriental 

Sul e leste do Pará e de Tocantins e o oeste do Maranhão: 

 localização estratégica: contato entre os centros dinâmicos do Centro-Sul e a bacia de 
mão de obra do Nordeste; 

 forte reestruturação do poder político local, em face das rápidas transformações e da 
presença de novos agentes socioeconômicos. Ex.: criação do estado de Tocantins, 
recortes na malha política municipal tradicional; 

 grande mobilidade da força de trabalho como uma das principais causas dos conflitos 
de caráter territorial; 

 tipos de apropriação territorial: a) apropriação induzida pelo Estado por meio da rodovia 
Belém-Brasília e do crédito para a pecuária no Tocantins; b) apropriação subsidiada 
por incentivos fiscais no sul do Pará, com predomínio da empresa agropecuária e de 
trabalhadores assalariados; c) apropriação dirigida pela colonização oficial da 
Transamazônica, com predomínio do trabalho familiar; d) apropriação tradicional, com 
a presença de posseiros, em vias de dissolução. Ex.: Bico do Papagaio e áreas em 
torno de Marabá); e) território dos grandes projetos minerais, vinculados ao extinto 
Programa Grande Carajás. 

 
 
 
Amazônia meridional 

Norte de Mato Grosso: 
 predomínio de programas de colonização; 
 presença das relações de trabalho do tipo familiar; 
 poder local nas mãos dos donos das companhias; 
 tipos de apropriação territorial: a) apropriação pelos grandes projetos subsidiados, ao 

nordeste; b) apropriação pela colonização particular, ao norte do estado; c) apropriação 
pela associação Estado/iniciativa privada. 

Rondônia: 
 ocupação dirigida pela colonização oficial; 
 domínio de colonos com trabalho familiar em coexistência conflitiva com formas novas 

e tradicionais de apropriação; 
 grande fluxo migratório nas últimas décadas, responsável pela reestruturação do poder 

político local; 
 ação marcante dos pequenos produtores: nas formas de povoamento, na organização 

do mercado de trabalho, na comercialização dos produtos e na reação e táticas face 
aos conflitos. 

 
 
 
Amazônia ocidental 

Amazonas, Acre, Roraima: 

 grande presença do ecossistema original; 
 pouca repercussão das frentes de expansão econômica; 
 tímida presença da fronteira urbana; 
 pouca presença das políticas oficiais de ordenamento territorial; 
 domínio de economia tradicional; 
 rede urbana predominantemente dendrítica; 
 modernização punctiforme. Ex.: Zona Franca de Manaus. 
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Mais recentemente, a mesma autora (BECKER, 2004) re-
gionalizou o espaço amazônico reconhecendo três subunidades 
regionais: a) a macrorregião de povoamento consolidado, sub-
dividida em arco da embocadura, núcleos de modernização do 
leste e sudeste do Pará, corredor do Araguaia-Tocantins, áreas 
intensivas em tecnologia agroindustrial e áreas de agropecuária 
tradicional e de sistemas agroflorestais; b) a Amazônia central, 
subdivida em fronteira de preservação, Vale do Amazonas, zona 
de produção familiar da Transamazônica e frentes de expan-
são (Cunha do Tapajós ou Cuiabá-Santarém, Terra do Meio e 
Corredor do Madeira); e c) Amazônia ocidental, subdividida em 
fronteira de integração continental, alto Rio Negro, várzeas do 
Solimões, zona de florestania e Manaus e seu entorno.



42

Dinâmicas Periférico-Estratégicas da Fronteira da Amazônia Setentrional

Quadro 3 – Amazônia: macrorregiões segundo a configuração 
da fronteira tecno-ecológica. (Continua)

MACRORREGIÕES PARTICULARIDADES SUDIVISÕES E DINÂMICAS 
MICRORREGIONAIS 

Macrorregião de 
povoamento 
consolidado 

  

 arco de povoamento consolidado 
que se estende do sul ao leste da 
hileia sem mais o perfil de fronteira 
e com grande acessibilidade por 
meio de redes técnicas; 

 abarca grandes extensões de 
cerrado do Mato Grosso, Tocantins, 
Maranhão e áreas desmatadas do 
sudeste do Pará, de Rondônia e sul 
do Acre; 

 forte comando da urbanização, à 
exceção de áreas de forte presença 
da pequena produção no Pará e 
Maranhão; 

 mais altas taxas de renda per 
capita e IDH da região; 

 coincide com o “arco do fogo” ou 
“do desmatamento” ou das “terras 
degradadas”; 

 representa o cerne da economia 
regional, integrado ao tecido 
produtivo nacional e onde a 
produção predomina sobre a 
conservação. 

 arco da embocadura do rio Amazonas (do 
Pará até o Maranhão) com peso demográfico 
e forte influência econômica de Belém e São 
Luís, voltados para comércio, serviços e 
produção industrial de minérios; 

 núcleos de modernização econômica e 
territorial do leste e sudeste do Pará, com 
grande crescimento econômico e 
demográfico, ligados a novas atividades 
recém-instaladas; 

 corredor de expansão, notadamente de 
atividades agropecuárias, do Araguaia-
Tocantins; 

 áreas intensivas em tecnologias agroindustrial 
do Mato Grosso; 

 agropecuária tradicional e sistema 
agroflorestal de Rondônia e do sul do Acre. 

Amazônia Central   estende-se do norte do Pará à 
rodovia Porto-Velho-Manaus-
Venezuela; 

 área a ser cortada pelo maior 
número de Eixos Nacionais de 
Desenvolvimentos (ENID); 

 sujeita à expansão da agricultura 
capitalizada, como no caso da soja 
(Santarém, Vale do Madeira, rio 
Juma etc.); 

 possui grande vulnerabilidade, com 
presença de grande proporção de 
terras indígenas e unidades de 
conservação; 

 é passível de políticas 
conservacionistas e de zoneamento 
para compensação de impactos e 
de demarcação de espaços de usos 
diferenciados, mas também de 
estímulo à produção de mercado e 
de dotação de equipamentos 
urbanos e vicinais. 

 fronteira de preservação do norte do Pará, 
noroeste do Amapá e as fronteiras com as 
Guianas e o Suriname; 

 Vale do Amazonas, em torno de Santarém e 
Óbidos, com mescla de atividades tradicionais 
e modernizadoras; 

 produção familiar da Transamazônica, que se 
estende de Repartimento à Itaituba; 

 frentes de expansão na Cunha do Tapajós 
(Cuiabá-Santarém), na Terra do Meio e no 
Corredor do Madeira. 
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Quadro 3 – Amazônia: macrorregiões segundo a configu-
ração da fronteira tecno-ecológica. (Final)

Fonte: Becker (2004).

Amazônia 
Ocidental  

 corresponde aos estados do 
Amazonas, de Roraima e da 
maior parte do Acre, com baixos 
índices de renda per capita e de 
desenvolvimento humano; 

 fortemente marcada pelo ritmo 
da natureza e pela presença de 
recursos naturais relativamente 
ainda pouco explorados, 
sugerindo potencialidade para 
políticas de desenvolvimento 
sustentável; 

 concentração econômica em 
Manaus, produção de urucu e 
expansão de frentes de grandes 
produtores de soja no sul do 
Amazonas e de pecuaristas em 
direção a Boca do Acre; 

 peso do narcotráfico e de 
agentes externos de um lado, e 
de índios, caboclos e militares de 
outro; 

 vulnerabilidade das fronteiras, 
pela relativa ausência de 
unidades de conservação e 
terras indígenas na sua parte 
central; 

 passível de políticas de 
ordenamento territorial baseadas 
na circulação fluvial 
modernizada, no oferecimento de 
produtos para o mercado 
pautados na biotecnologia e na 
certificação ambiental de 
produtos (pesca, madeira, óleos 
e essências) e no fortalecimento 
da defesa das fronteiras visando 
à expansão orientada e à 
vigilância. 

 fronteira de integração continental do estado 
de Roraima de forte ligação com a 
Venezuela; 

 o alto rio Negro, noroeste do Amazonas, em 
contato com a Colômbia, com forte marca 
étnico-cultural e territórios indígenas 
demarcados; 

 Várzea do Solimões, com forte influência das 
águas, potencial de biodiversidade e 
populações indígenas e caboclas; 

 área de “florestania”, no médio e alto curso 
dos afluentes do Solimões (Acre e 
Amazonas), baseada na tríade conservação-
identidade cultural-exploração econômica 
racional; 

 Manaus e entorno, com a presença da zona 
franca e com gradativa diversificação 
econômica (indústria, madeira, comércio, 
serviços, gás, minérios e turismo).  

 

De forma a também contribuir com essa preocupação em 
compreender a diferenciação interna do espaço regional ama-
zônico, buscar-se-á tratar de uma particularidade regional ama-
zônica referente aos espaços de fronteira política internacional, 
mais especificamente aquelas referentes aos estados do Pará e 
do Amapá com os países vizinhos (Guiana Francesa, Guiana e 
Suriname), apontando elementos da produção social do espaço 
que marcam a dinâmica dessa realidade geográfica.
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ESPAÇO FRONTEIRIÇO INTERNACIONAL DO 
PARÁ E AMAPÁ: UMA PARTICULARIDADE SUB-RE-
GIONAL?

Treze entes federativos municipais dos estados do Pará e do 
Amapá são integrantes da faixa de fronteira internacional do 
Brasil. Esse conjunto de municípios expressa a particularidade 
de uma formação territorial que traz em si a diferenciação de um 
espaço fronteiriço localizado em uma escala intermediária, situ-
ada entre o singular e o universal (LENCIONI, 1999), configu-
rando uma possível sub-região na fronteira política internacional 
da porção setentrional brasileira.

Esse espaço, embora esparsamente povoado, é marcado pela 
forte presença da população indígena e detentor de uma realida-
de de caráter periférico, dado por condições particulares que são 
reforçadas pela ideia de fronteira política internacional, comu-
mente interpretada como sinônimo de lugar distante, ou simples 
limite de demarcação geográfica e que ganha maior força por 
estar localizada no extremo norte do espaço amazônico. 

A sub-região fronteiriça internacional dos estados do Pará e 
do Amapá (mapa 1) é bastante desconhecida e pouco estudada 
pela academia e pelas próprias instituições governamentais, que 
muitas vezes ignoram aspectos específicos da complexa realidade 
da Amazônia. Integrante da unidade Oiapoque-Tumucumaque 
(BRASIL, 2005), compreende uma área territorial que se estende 
desde a foz do rio Oiapoque até o sul do estado de Roraima e 
noroeste do estado do Amazonas. Essa área se localiza ao longo 
da vertente sul do Maciço da Guiana3,1 na linha de divisão inter-
nacional entre o Brasil e seus vizinhos Guiana Francesa, Guiana 
e Suriname. 

3 Compreende a região norte da Amazônia, tendo uma superfície de 1.787.100 
km², a qual abrange a área total da Guiana Francesa, da Guiana e do Suriname e 
áreas parciais dos estados do Pará, do Amazonas, do Amapá e de Roraima, entre 
os rios Amazonas, Negro e Orinoco (ROCQUE, apud SILVA; PORTO, 2009).
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Mapa 1 – Sub-região fronteiriça dos estados do Pará            
e do Amapá.

Fonte: Brasil (2005).

O Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira 
(PDFF) classifica os municípios da faixa em lindeiros e não 
lindeiros4,2 para compreender a organização social e territorial 
na região fronteiriça internacional e para distinguir a situação 
geográfica daqueles em relação ao seu posicionamento na linha 
de fronteira. O quadro 4 mostra a situação dos municípios fron-
teiriços do Pará e do Amapá em relação a esse aspecto. 

4  Lindeiros são aqueles que: a) seu território faz divisa com o país vizinho 
e sua sede fica no limite internacional, apresentando ou não conurbação 
com uma localidade desse país, tais como as cidades-gêmeas; b) o territó-
rio faz divisa com o país vizinho, mas sua sede não se localiza no limite 
internacional; c) o território faz divisa com o país vizinho, mas sua sede se 
encontra fora da faixa. Os não lindeiros são aqueles que se localizam na 
retaguarda da faixa, possuindo ou não sede nesta (BRASIL, 2005).
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Quadro 4 – Estados do Amapá e Pará: classificação dos municípios 
da sub-região fronteiriça internacional segundo a localização da 
sede na faixa de fronteira.

Fonte: Adaptado a partir de Brasil (2005).

São lindeiros os municípios amapaenses de Laranjal do Jari e 
Oiapoque e os paraenses Almeirim, Óbidos e Oriximiná. Des-
ses, somente o Oiapoque possui sede na linha de fronteira, sen-
do também a única sede que chega a formar uma cidade-gêmea 
na sub-região, juntamente com a cidade de Saint-Georges, na 
Guiana Francesa. Os outros quatro possuem seus territórios 
localizados na divisa com o país vizinho, mas suas sedes mu-
nicipais se encontram localizadas fora da faixa de fronteira. Os 
demais municípios estão localizados na retaguarda da faixa, ou 
seja, são considerados não lindeiros, e suas sedes municipais se 
localizam a mais de 150 quilômetros em relação ao limite inter-
nacional. É nesse grupo que se concentra também a maior parte 
da população fronteiriça da sub-região.

O censo demográfico 2010 revela aspectos demográficos im-
portantes para esta análise: a população residente na região to-
taliza 308.001 habitantes, distribuídos em uma área territorial de 
348.291,43 km² (BRASIL, 2010), o que mostra uma densidade 
demográfica muito baixa, de apenas 0,88 habitantes por km², 
a qual é favorecida pela grande extensão da floresta equatorial 
amazônica e outras áreas de campos e savanas existentes na re-
gião. A população urbana (199.234 hab.) é superior à população 

 
 
 

ESTADOS LINDEIROS NÃO LINDEIROS 

 Sede no limite 
da faixa 

Sede 
dentro da 

faixa 

Sede fora da 
faixa 

Sede dentro da 
faixa 

Sede fora da faixa 

AMAPÁ Oiapoque - Laranjal do Jari - Amapá 

Calçoene 

 Ferreira Gomes 

Pedra Branca do 
Amapari 

Serra do Navio 

Pracuúba 

PARÁ - - Almeirim 

Óbidos  

Oriximiná 

- Faro 

Alenquer 
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rural (108.767 hab.), ou seja, há concentração de pessoas nas áre-
as urbanas. Em Laranjal do Jari, quase 95% da população vive na 
sede do município. As sedes municipais de Alenquer, Almeirim, 
Óbidos, Oriximiná e Laranjal do Jari são os núcleos urbanos de 
maior concentração populacional, somando 151.204 pessoas, ou 
seja, quase 50% da população total da região fronteiriça. Porém, 
suas sedes se encontram distantes mais de 400 quilômetros da 
linha de fronteira internacional, havendo, assim, grande dificul-
dade de interação com os países vizinhos.

O ponto de vista ambiental e a existência de variados grupos 
indígenas, que por séculos tiveram negados seus direitos essen-
ciais, foram fatores predominantes para que o governo federal 
definisse áreas com restrições de uso dos recursos naturais e 
desencadeasse um processo de demarcação e regularização das 
terras indígenas, que envolvem grande parte das áreas territoriais 
dos municípios da área fronteiriça do Pará e do Amapá.

Na sub-região encontram-se grandes áreas protegidas de ati-
vidades produtivas causadores de fortes impactos ambientais, 
do desmatamento e também como medida para enfrentar os 
conflitos na disputa pela posse da terra que envolve indígenas, 
madeireiros, garimpeiros e outros atores sociais. No caso das 
Unidades de Conservação5 (UC), existem dezenove áreas jurisdi-
cionadas que abrangem os treze municípios da sub-região fron-
teiriça em referência, sendo dez de competência federal, cinco 
sob jurisdição estadual do Pará, duas estaduais do Amapá e duas 
municipais das comarcas de Pedra Branca do Amapari e Serra 
do Navio, ambos amapaenses. Em termos de área territorial, são 
22.752.007 ha de terras protegidas, distribuídas por todos os mu-
nicípios fronteiriços do Pará e do Amapá (quadro 5).

5 As Unidades de Conservação existem nos níveis federal, estadual e municipal, 
baseadas no Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), 
Lei Federal nº 9.985/00 (BRASIL, 2011a).
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Quadro 5 – Estados do Amapá e Pará: unidades de 
conservação federais, estaduais e municipais integrantes dos 
municípios fronteiriços.

Fonte: Pará (2011); Porto (2007).

ÁREA DE 
CONSERVAÇÃO 

JURISDIÇÃO ÁREA (ha) MUNICÍPIOS ABRANGIDOS 

Parque Nacional 
do Cabo Orange 

Federal 619.000 Oiapoque e Calçoene 

Estação Ecológica 
de Maracá-Jipioca 

Federal 72.000 Amapá 

Reserva Biológica 
do Lago Iago 
Piratuba 

Federal 357.000 Amapá e Calçoene 

Reserva 
Extrativista do Rio 
Cajari 

Federal 481.650 Laranjal do Jari, Vitória do Jari e 
Mazagão 

Floresta Nacional 
do Amapá 

Federal 412.000 Amapá, Pracuúba e Ferreira Gomes 

Parque Nacional 
Montanhas de 
Tumucumaque 

Federal 3.867.000 Almeirim, Laranjal do Jari, Pedra 
Branca do Amapari, Calçoene, 

Oiapoque, Serra do Navio 

Reserva Natural do 
Patrimônio Natural 
Seringal Triunfo 

Federal 9.996 Ferreira Gomes 

Estação Ecológica 
do Jari 

Federal 227.126 Almeirim, Laranjal do Jari 

Floresta Nacional 
de Saracá-Taquera 

Federal 429.600 Oriximiná, Faro 

Floresta Nacional 
de Mulata 

Federal 212.751 Alenquer, Monte Alegre 

Reserva de 
Desenvolvimento 
Sustentável do Rio 
Iratapuru 

 

Estadual (AP) 

 

806.184 

 

Laranjal do Jari, Mazagão 

Floresta Estadual 
do Amapá 

 

Estadual (AP) 

 

2.369.400 

Amapá, Calçoene, Ferreira Gomes, 
Mazagão, Oiapoque, Pedra Branca 

do Amapari, Porto Grande, 
Pracuúba, Serra do Navio e 

Tartarugalzinho 

Reserva Biológica 
Maicuru 

Estadual (PA) 1.151.760 Almeirim e Monte Alegre 

Estação Ecológica 
do Grão-Pará 

Estadual (PA) 4.245.819 Alenquer, Monte Alegre, Óbidos, 
Oriximiná 

Floresta Estadual 
de Faro 

Estadual (PA) 635.935 Faro e Oriximiná 

Floresta Estadual 
do Trombetas 

Estadual (PA) 3.172.978 Oriximiná e Óbidos 

Floresta Estadual 
do Paru 

Estadual (PA) 3.612.914 Almeirim, Monte Alegre, Alenquer, 
Prainha, Óbidos 

Reserva 
Extrativista Beija-
Flor Brilho de Fogo 

Municipal 68.524 Pedra Branca do Amapari 

Parque Natural do 
Cancão 

Municipal 370,26 Serra do Navio 

Área Total 22.752.007  
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Duas unidades de conservação se estendem territorialmente 
entre os dois estados: o Parque Nacional Montanhas de Tumu-
cumaque (PNMT) e a Estação Ecológica do Jari. Esta interliga 
dois blocos de áreas protegidas: o Corredor de Biodiversidade 
do Amapá e o Mosaico de Unidades de Conservação da Calha 
Norte no Pará, abrangendo Laranjal do Jari e Almeirim, respec-
tivamente. O PNMT se localiza a noroeste do estado do Amapá 
e se estende a uma pequena porção do Pará, ocupando terras do 
Oiapoque, de Calçoene, de Pedra Branca do Amapari, de Serra 
do Navio, de Laranjal do Jari e de Almeirim (BRASIL, 2010). É 
o maior parque nacional do Brasil e uma das maiores áreas de 
floresta tropical protegidas do mundo, possuindo uma área ter-
ritorial de 38.464 km2.

O Ministério Público Federal (MPF) identifica onze áreas ha-
bitadas por comunidades indígenas na sub-região (quadro 6): 

Quadro 6 – Estados do Amapá e Pará: terras e povos indígenas 
situados na sub-região dos municípios fronteiriços.

Fonte: Brasil (2011) e Pará (2011).

Área indígena População Área (ha) Municípios 
abrangidos 

Povos indígenas 

Galibi 168 6.689 Oiapoque Galibi 

Juminá 163 41.601 Oiapoque Galibi, Karipuna 

Uaçá I e II 4.913 470.164 Oiapoque Karipuna 

Waiãpi 666 607.017 Laranjal do Jari; 
Pedra Branca do 

Amapari 

Waiãpi 

Parque 
Tumucumamaque 

1.491 3.071.067 Alenquer; Óbidos; 
Almeirim Oriximiná; e 

Laranjal do Jari 

Katxuyana; Txikuyana; 
Apalaí; Wayana; e outros 

Nhamundá/Mapuera 2.218 1.049.520 Faro; Oriximiná; 
Nhamundá e Urucará 

Hixkaryana, Waiwái 

 

Trombetas/Mapuera  

2.805 

 

3.970.898 

Oriximiná; Faro; 
Caroebe e São João 

da Baliza (RR), 
Nhamundá e Urucará 

(AM) 

Hixkaryana; Karafawyana; 
Xeréu; Katuena; Mawayana; 
Pianokotó; Waiwai; Sikiana; 
Tunayana; Waimiri Atroari; 

Kaxuyana - - Oriximiná Kaxuyana 

Rio Paru D’Este 479 1.195.785 Alenquer; Almeirim; 
Monte Alegre 

Apalaí, Wayana 

Tunayana - - Oriximiná Tunayana 

Zo’é 178 668.575 Óbidos; Alenquer Zo’e 
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Percebe-se a considerável diversidade de povos que vivem 
em cinco municípios da fronteira política internacional do Pará 
(Alenquer, Almeirim, Faro, Óbidos e Oriximiná) e em três do 
Amapá (Oiapoque, Laranjal do Jari e Pedra Branca do Amapa-
ri), representando uma parcela importante do “arco indígena” 
(BRASIL, 2005) da fronteira norte. 

As maiores áreas territoriais de ocupação indígena, Parque 
do Tumucumaque, com 3.071.067 ha, Trombetas-Mapuera, com 
3.970.898 há, e Rio Paru D’Este, com 1.195.785 ha abrangem 
Alenquer, Almeirim, Óbidos, Oriximiná, Faro e Laranjal do Jari 
e se estendem ao município de Monte Alegre (PA) e aos estados 
de Roraima e Amazonas. É um demonstrativo de que as territo-
rialidades desses povos ultrapassam os limites oficiais municipais 
e estaduais e das próprias reservas demarcadas e formalmente 
instituídas. Entretanto, essa vivência não ocorre de forma tran-
quila, pois as comunidades indígenas enfrentam situações de 
conflito pelas constantes ameaças que sofrem em decorrência da 
presença de garimpeiros, de empresas mineradoras e de grandes 
projetos de infraestrutura em suas terras, ocasionando a crescen-
te destruição da floresta amazônica, na qual a cultura indígena 
imprimiu vínculos socioculturais.

Existe também em Alenquer, em Calçoene, em Ferreira 
Gomes, em Óbidos, no Oiapoque e em Oriximiná a presença 
de territórios quilombolas6 que mantêm as tradições cultu-
rais e religiosas afro-brasileiras e suas particularidades. Onze 
comunidades quilombolas foram certificadas pela Fundação 
Palmares7 até o ano de 2010 na região quadro 7). Outras co-
munidades ainda passam por processos burocráticos para a 
demarcação de suas terras.

6  Quilombolas são descendentes de africanos escravizados que mantêm tradições 
culturais, de subsistência e religiosas ao longo dos séculos (BRASIL, 2011a).

7 Criada em 1988, a Fundação Cultural Palmares é uma instituição pública vincula-
da ao Ministério da Cultura que tem a finalidade de promover e preservar a cultura 
afro-brasileira (BRASIL, 2011b).



51

Jadson Porto; Durbens Nascimento (Orgs).

Quadro 7 – Estados do Amapá e Pará: territórios quilombolas 
situados na sub-região fronteiriça internacional certificadas pela 
Fundação Palmares até o ano de 2010.

Fonte: Brasil (2011b).

O reconhecimento das identidades e dos territórios desses 
grupos remanescentes de quilombos representa uma resposta às 
reivindicações de organizações sociais tais como a Associação 
das Comunidades Remanescentes de Quilombos de Oriximiná 
(Arqmo), a Associação Comunitária dos Negros do Quilombo 
de Pacoval de Alenquer (Aconquipal), a Associação das Comu-
nidades Remanescentes de Quilombos de Óbidos (RQMOB) 
e a Associação dos Remanescentes do Quilombo do Cunani 
(ARQC), em Calçoene. Essas entidades ganham relevância por 
se representarem como canal de comunicação para o atendimen-
to das demandas das comunidades quilombolas junto aos órgãos 
competentes das instâncias governamentais.

Com exceção do Oiapoque, os demais municípios fronteiri-
ços do Pará e do Amapá com os países vizinhos são caracteri-
zados como zonas-tampão8, por conterem em seus territórios 
extensas áreas protegidas ou de reserva, a exemplo das terras 

Município Comunidade quilombola Data de certificação 

Calçoene (AP) Cunani 19/04/2005 

Ferreira Gomes 
(AP) 

Igarapé do Palha 04/11/2010 

Óbidos (PA) Ariramba  13/12/2006 

 Arapucu 13/03/2007 

 Igarapé-Açu 13/03/2007 

 Mondongo 13/03/2007 

 Muratubinha 13/03/2007 

 Nossa Senhora das Graças (Paraná de 
Baixo) 

13/03/2007 

 Peruana 13/03/2007 

Oiapoque (PA) Kulumbu do Patuazinho 19/11/2009 

Oriximiná (PA) Vila Nova Cachoeira Portela 16/05/2007 
 

8 As zonas-tampão são definidas como “zonas estratégicas, onde o Estado cen-
tral restringe ou interdita o acesso à faixa e à zona de fronteira” (BRASIL, 2005, 
p.145), e é por esse motivo que o governo cria parques naturais nacionais, unidades 
de conservação, terras indígenas e outras áreas protegidas, mesmo que existam re-
lações culturais e/ou de tipo comercial em nível local, como no caso do Oiapoque.
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indígenas. O Oiapoque se enquadra na tipologia de interações 
do tipo capilar, já que as relações com a Guiana Francesa ocor-
rem em nível localizado por meio do intercâmbio cotidiano en-
tre esse município e Saint-Georges, um exemplo de interação e 
integração de natureza mais espontânea. 

O Oiapoque e Saint-Georges se unem, sobretudo, pela cons-
tante e diária travessia fluvial de pessoas através do rio Oiapo-
que, o qual representa uma imprescindível via de circulação e de 
comunicação para a realização de diversas atividades cotidianas 
da população local. Embora o livre acesso na fronteira seja per-
mitido apenas do lado brasileiro, as trocas comerciais, em gran-
de parte ilegais, são realizadas nas duas margens do rio pelas 
populações fronteiriças (SILVA, 2008), onde as relações entre 
as comunidades ribeirinhas são dinâmicas, inclusive mantendo 
laços familiares.

A relação comum entre os habitantes das cidades-gêmeas 
certamente influencia novos hábitos e costumes entre ambas as 
partes, como o uso múltiplo das diferentes línguas (francês, por-
tuguês e indígenas), moedas e de alimentos típicos de cada povo. 
A venda do açaí processado na tradicional e rudimentar máquina 
comumente usada no lado brasileiro é uma paisagem também 
vista no lado francês.

 As cidades-gêmeas Oiapoque e Saint-Georges, por apre-
sentarem grande potencial de integração econômica e cultural, 
e também por refletirem amostras condensadas dos problemas 
característicos da fronteira internacional, constituem alvos prio-
ritários das políticas públicas do governo brasileiro, revelando a 
importância estratégica da cidade de Oiapoque, já que, do pon-
to de vista físico, o Oiapoque possui a primazia de ser o único 
município brasileiro a ter contato direto com a União Europeia.

Assim, no plano dos grandes investimentos existem inicia-
tivas de cooperação por parte dos dois governos centrais, do 
Brasil e da França, como no caso da construção da ponte bina-
cional para ligar o Amapá à Guiana Francesa. Esse empreendi-
mento, assim como o asfaltamento da BR-156 e a modernização 
do aeroporto de Macapá e do porto de Santana, são projetos a 
serem executados pelo Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC), no qual as perspectivas de integração regional, especial-
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mente nessa parte territorial da Amazônia, vão além da esfera 
nacional, buscando favorecer a fluidez do capital internacional. 
Esse conjunto de ações dirigidas para a estruturação física desse 
espaço deve garantir a integração não apenas intrarregional entre 
Pará e Amapá, mas principalmente deles com outras regiões em 
função de atender às amplas estratégias de conexão extraconti-
nental do Brasil. 

Observa-se, assim, a importância das cidades-sede da sub-
-região no contexto da integração e articulação regional, conside-
rando que elas aglutinam várias dimensões de expressão social. A 
cidade do Oiapoque, vista como locus privilegiado da materializa-
ção das interações transfronteiriças, representa também o polo em 
potencial para a articulação regional da sub-região fronteiriça do 
Pará e do Amapá. Entretanto, essa possibilidade depende da ação 
coletiva dos governos municipais, estaduais e federal que resulte 
em proposições políticas de programas territoriais consonantes 
com as particularidades e necessidades sub-regionais e locais.

O desenvolvimento de políticas públicas adequadas à reali-
dade local deve favorecer o próprio reconhecimento de perten-
cimento da população a uma região na qual os atores sociais 
participam das preocupações nacionais quanto à importância da 
dinamização da faixa de fronteira. Além disso, a necessidade de 
crescimento econômico e social dos municípios considerados 
menores pelo planejamento de ação política deve requerer a par-
ticipação efetiva de diferentes atores sociais, respeitar e valorizar 
a diversidade cultural e o modo de vida e ritmo próprios das 
populações locais.

A sub-região apresenta localização privilegiada em relação à 
Europa e ao Caribe, possibilitando uma rota turística internacio-
nal; possui um ecossistema dos mais preservados, notadamente 
nos municípios amapaenses, que oferecem condições para a re-
alização de atividades ecológicas; uma gastronomia regional em 
potencial; os valores culturais dos quilombolas e dos indígenas, 
suas danças, seus costumes, sua produção artesanal e outras par-
ticularidades também têm aproveitamento no desenvolvimento 
de atividades econômicas que, ao mesmo tempo, podem valo-
rizar e reafirmar a cidadania desses segmentos, dando maior e 
melhor visibilidade às suas comunidades. 
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A SUB-REGIÃO EM FACE DAS POLÍTICAS PÚBLI-
CAS E TERRITORIAIS

A reflexão sobre a importância da sub-região fronteiriça in-
ternacional dos estados do Pará e Amapá requer uma análise que 
ultrapasse os aspectos geopolíticos de sua localização, já que nela 
se configuram outras dimensões da realidade social potencial-
mente dinamizadoras das relações sociais, tais como nas áreas da 
economia e da cultura. 

Mesmo identificada como área geopoliticamente estratégica 
por oferecer guarda à segurança da nação, essa região é concebi-
da, por parte das elites locais e regionais e também nas políticas 
públicas do governo federal, como periférica. Isso decorre de 
visões que adotam parâmetros como a baixa densidade de po-
pulação e a distância em relação aos centros industriais como 
principais indicadores para o não desenvolvimento de políticas 
públicas nesses espaços. 

A ação do capital, que realiza investimentos externos nos mu-
nicípios de Almeirim, Oriximiná, Pedra Branca do Amapari e 
Serra do Navio revela, por outro lado, a importância estratégica 
da sub-região para a economia globalizada (PORTO, 2010) na 
exploração de seus recursos minerais. Todavia, o processo de 
decisão no direcionamento das políticas e dos projetos que se 
viabilizam no interior dos municípios e na região não agrega a 
participação dos atores sociais locais, tais como a própria admi-
nistração pública e a sociedade municipal. 

Esse procedimento é patrocinado, antes de tudo, pela atua-
ção dos governos federal e estaduais, que planejam a execução 
de políticas públicas estadual, nacional e internacional com base 
em modelos que privilegiam setores econômicos particulares. 
Isso resulta na concentração de investimentos em determinados 
pontos ou eixos do território que foram descobertos como mais 
propícios ao desenvolvimento das potencialidades competitivas 
para a expansão econômica do capital.

Além disso, as potencialidades das riquezas locais e regionais 
são majoritariamente canalizadas aos interesses externos à região. 
O conjunto de investimentos a ser executado pelo PAC como 
parte das diretrizes políticas dos Eixos Nacionais de Desenvol-
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vimento (Enids) e da Iniciativa para a Integração da Infraestru-
tura Regional Sul-Americana (Iirsa) para instalar na sub-região 
um sistema logístico integrado articulando energia, transporte e 
comunicação (CARVALHO, s.d.) traz em si a clara proposição 
de garantir a fluidez necessária aos grandes negócios da pecuária, 
do agrocombustível, da celulose e do setor madeireiro, e não ao 
atendimento das demandas dos agricultores, extrativistas, ribeiri-
nhos, indígenas e demais segmentos da população local. 

Mesmo que se tomem iniciativas preventivas, a exemplo 
das medidas compensatórias que vigoram em Pedra Branca do 
Amapari e Serra do Navio, a grande riqueza produzida pela ex-
ploração mineral dos recursos locais não privilegia o desenvolvi-
mento municipal, nem o sub-regional. Ao contrário, serve, sim, 
aos interesses de setores econômicos articulados globalmente, 
sejam eles integrantes das elites nacionais ou estrangeiras.

Em contato com representantes dos poderes públicos mu-
nicipais, estes declararam não conhecer as políticas dos Enids e, 
tampouco, da Iirsa. Isso demonstra a falta de compreensão so-
bre as diretrizes políticas do governo federal e de sua articulação 
com os interesses estratégicos na sub-região. Conclui-se, portan-
to, pelo fato de também desconhecerem que as ações do PAC, as 
quais entendem ser essenciais aos seus respectivos municípios, 
estejam ligadas à perspectiva da integração nacional com vistas à 
conexão econômica internacional da região amazônica, na qual 
estão territorialmente inseridos.

Os governos estaduais do Pará e do Amapá não fogem à re-
gra na busca contínua pelos melhores e mais eficientes planeja-
mentos governamentais a fim de resolver os problemas sociais, 
econômicos, culturais e ambientais da população. Documentos 
de ambos os estados analisados, para fins desta discussão, de-
fendem proposições muito parecidas quanto à inclusão social, 
a geração de renda, a diminuição das desigualdades regionais, a 
promoção da cidadania, o planejamento participativo, a descen-
tralização administrativa e outras propostas de gestão popular. 
Porém, praticamente nenhum trata especificamente das realida-
des municipais ou regionais quanto à questão fronteiriça inter-
nacional. A referência ao assunto ocorre geralmente em relação 
a ações de cooperação em nível estadual ou em particular ao 
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município do Oiapoque, reforçando as lacunas para a viabiliza-
ção de processos de cooperação que tratem das demandas em 
nível localizado.

A execução de programas e ações advindos do Sistema de 
Proteção da Amazônia (Sipam), do Programa de Desenvolvi-
mento da Faixa de Fronteira (PDFF) e da Superintendência do 
Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), que representam im-
portantes instrumentos para o desenvolvimento regional, prin-
cipalmente para quem vive na expectativa e na esperança dos 
investimentos federais, não está alcançando satisfatoriamente os 
treze municípios fronteiriços do Pará e do Amapá. É um de-
monstrativo de que essas políticas públicas federais subestimam 
as demandas e carências locais, ao mesmo tempo em que negam 
a devida assistência às populações desses entes federativos.

Contatos efetivados com autoridades políticas locais durante 
trabalho de campo em municípios da sub-região em referência 
posicionaram-se de forma unânime, afirmando que os muni-
cípios não recebem quaisquer benefícios ou investimentos em 
função da prerrogativa de suas condições de fronteira política 
internacional, nem federais, nem estaduais. Isso demonstra que 
nos planejamentos governamentais, as fronteiras políticas com 
os países vizinhos da Amazônia Setentrional não estão sendo 
vistas como fator potencial às múltiplas possibilidades de desen-
volvimento municipal ou regional, inclusive no reconhecimento 
da existência das comunidades indígenas e ribeirinhas que vivem 
nessas áreas, normalmente com um mínimo de subsistência so-
cial. Ou seja, as políticas públicas voltadas para a região seten-
trional amazônica e, em especial, à faixa de fronteira internacio-
nal dos estados do Pará e do Amapá não têm levado em conta 
a caracterização fronteiriça da sub-região, portanto, não vista 
como condição privilegiada e posição estratégica que apresenta 
aptidões à articulação de redes e interações espaciais.

Porém, essa realidade é favorecida por outros fatores que 
revelam a fragilidade estrutural dos municípios estudados, tais 
como: grande debilidade institucional das administrações locais, 
sistema tributário eminentemente concentrador de recursos na 
União e nos estados, ausência de preparação e de capacitação ad-
ministrativa dos gestores públicos, inexistência de planejamento 
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e de definição de gestão a longo e médio prazos, verticalização 
em âmbito federal e estadual no encaminhamento de decisões, 
pouco considerando o município como um ente federativo im-
portante na definição e execução do planejamento regional.

Por outro lado, os municípios nos quais estão presentes as 
grandes empresas recebem mais estímulos para o desenvolvi-
mento de atividades produtivas, para a instalação de equipamen-
tos urbanos, para a ampliação e melhoria do acesso às informa-
ções, para a geração de empregos e de serviços, entre outros 
investimentos. Gera-se, com isso, maior circulação da moeda, 
refletindo também em melhores índices de desenvolvimento hu-
mano local. E de forma ainda mais seletiva, em alguns casos, 
somente algumas frações territoriais do município sede desses 
empreendimentos atraem maiores proveitos, apesar de, muitas 
vezes, os dados estatísticos colhidos e divulgados de modo gené-
rico, não revelarem as diferenciações internas de cada município. 
É o que acontece em Almeirim, que apresenta uma dinâmica 
local diferenciada, ao evidenciar a superior condição de vida da 
população do distrito de Monte Dourado em relação aos mo-
radores da sede do município, em decorrência da instalação da 
company town, onde também se apresentam melhores situações 
urbanas.

Nessa direção, nota-se a importância estratégica da cidade de 
Oiapoque para a viabilização das políticas de integração terri-
torial em nível internacional por meio de obras como a ponte 
binacional sobre o rio Oiapoque e a pavimentação da BR- 156. 
Porém, percebe-se, concomitantemente, que esse mesmo nível 
de prioridade não é dispensado às demais cidades da região, 
também fronteiriças e aptas à exploração sustentável de seus 
potenciais naturais, pois, devido a serem consideradas distantes, 
não oferecem as mesmas condições para atender aos fluxos do 
capital internacional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Levando em conta a condição fronteiriça da sub-região do 
Pará e do Amapá, as políticas públicas estaduais e federais mos-
tram-se fracas quando se trata do atendimento das particulari-
dades para o desenvolvimento sub-regional e local. Porém, de 
outro modo, em se tratando de criar as condições de mobilidade 
para a reprodução do grande capital econômico, são viabilizadas 
na forma de empreendimentos infraestruturais, agindo na trans-
formação do espaço regional.

O desenvolvimento de políticas públicas adequadas à reali-
dade municipal e de seu entorno é importante para favorecer o 
próprio reconhecimento de pertencimento da população a uma 
região fronteiriça de nível internacional, na qual os atores locais 
participam das preocupações nacionais no que diz respeito à im-
portância da dinamização da faixa de fronteira. Essa condição 
exige atenção diferente, mas não a de região rica de recursos na-
turais que precisa ser explorada para atender a interesses alheios 
às demandas internas.

Destarte, a lógica que prioriza o direcionamento do desenvol-
vimento econômico regional em relação aos interesses exógenos 
à região amazônica deve ser invertida e somada a iniciativas ime-
diatas para o fortalecimento da estrutura municipal. A reforma 
tributária na legislação de impostos, taxas e contribuições do País 
para melhor equacionar a distribuição dos recursos públicos, po-
dendo assim diminuir a situação de dependência das prefeituras 
municipais em relação aos recursos da União e dos governos 
estaduais, é apenas um exemplo disso. 

De igual modo, a capacitação para gestores municipais tam-
bém deveria constituir-se enquanto obrigatoriedade para todas 
as autoridades públicas municipais, privilegiando as dimensões 
técnica, gestão, ética, de planejamento, de orçamento e afins, de 
modo a prover o município de gestores capazes de melhor ad-
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ministrar a burocracia, captar recursos, primar pela adimplência 
e bem servir ao público.

Fatores diversos poderiam vir a contribuir com o desenvolvi-
mento socioeconômico local e sub-regional, a saber: a proximi-
dade com os demais países sul-americanos e com a União Eu-
ropeia por meio da Guiana Francesa, o forte potencial turístico 
pela situação geográfica na foz do rio Amazonas, o comércio 
local e nacional, que pode ser dinamizado com outras moedas 
de circulação internacional, as extensas áreas protegidas de Uni-
dades de Conservação e terras indígenas potenciais ao desenvol-
vimento de atividades ecoturísticas ambientais e culturais, o arte-
sanato regional, as riquezas naturais abundantes (rios navegáveis, 
praias, cachoeiras, lagos, diversidade de pescado, frutos exóticos 
etc.) ainda por explorar de forma sustentável. Caso trabalhados 
em favor da dinamização interna e da possibilidade de favorecer 
a articulação de redes e interações espaciais externas, poderiam 
conferir uma situação mais favorável ao desenvolvimento socio-
espacial na sub-região em referência. 

Além disso, o pleno reconhecimento da necessidade de cres-
cimento social e econômico dos municípios considerados me-
nores pelo planejamento de ação política deve levar em conta 
a participação efetiva da diversidade de atores sociais locais, a 
começar pelos gestores municipais, no sentido de respeitar e va-
lorizar a diversidade cultural e o modo de vida particular e de rit-
mo próprio das populações ribeirinhas, indígenas, não indígenas, 
brasileiras ou não, que aspiram apenas viver dignamente, nessa 
sub-região da porção setentrional amazônica.
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TRANSFORMAÇÕES E DINÂMICAS URBANAS 
OCORRIDAS NAS CIDADES DO ESTADO DO 

AMAPÁ (1950-2010)

José Alberto Tostes

INTRODUÇÃO

Para compreender as transformações urbanas que ocorreram 
sobre o espaço amapaense, é preciso entender as mudanças 

decorrentes de fatores que estiveram sob decisões políticas capazes 
de interferir na estrutura do espaço urbano, nas condições sociais 
e econômicas que influenciaram a organização das cidades amapa-
enses e nos vínculos territoriais com outras cidades localizadas na 
faixa de fronteira setentrional no sul, centro e norte do estado.

O Amapá não foge às características dos demais estados do 
país. O relatório do Banco Mundial (ROCHA, 2002) afirma que 
os espaços urbanos são altamente desestruturados, com ausência 
de políticas eficazes e com planos e espaços desconstruídos pela 
fragmentação de um planejamento que ocorre mais pela pressão 
social e política. As respostas às demandas sociais reprimidas ele-
vam e agravam as condições de informalidade nos espaços urbanos 
com assentamentos com situações desastrosas, que não dispõem da 
menor condição de serviços nem de equipamentos urbanos.

Sobre a realidade das cidades do Amapá, é evidente que nestes 
últimos anos várias tiveram um crescimento, de acordo com censo 
do IBGE (2010), e formam estruturas, sem conseguir atender se-
quer os mais básicos dos anseios de seus moradores, além de apre-
sentarem fragilidades de organização. As desigualdades das cidades 
se constituem pela perda de um padrão de qualidade de vida, por 
não dispor de serviços e equipamentos urbanos adequados; e por 
outro lado, a estrutura urbana tem um baixo padrão de qualidade. 
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Nesse espaço está a população mais carente e cada vez mais empo-
brecida, de acordo com Rocha (2002).

As cidades no Amapá no início da década no novo milênio ti-
nham 42,1% da população (IBGE, 2000) considerada pobre e com 
precariedade de infraestrutura e serviços urbanos. Neste trabalho, 
vislumbrou-se o estudo de três eixos: norte, centro e sul, importan-
tes no contexto das cidades amapaenses, e suas intersecções com 
outras cidades no estado do Pará e com a Guiana Francesa apre-
sentam semelhanças e diferenças na organização e estrutura urbana 
das cidades.

No estudo da faixa de fronteira não há como isolar as demais 
cidades da Amazônia. Nossas cidades não podem ser analisadas 
alheias aos grandes empreendimentos privados. Os projetos são 
alinhados aos discursos desenvolvimentistas e a práticas interven-
cionistas por parte do governo federal, sob a alegação da inelutável 
necessidade de ocupação de áreas vazias demograficamente (POR-
TO, 2003). Na Amazônia, a estratégia de urbanização foi pensada 
pelo Estado como uma forma de proteção das fronteiras (ibidem).

O Amapá tem uma realidade rica e diversificada. Nossas cidades 
padecem de dificuldades estruturais não somente em gestões públi-
cas eficientes, mas em estratégias que possam ir além dos interesses 
meramente coloquiais, que colocam os interesses públicos abaixo 
dos interesses do real desenvolvimento.

As transformações urbanas internas nas cidades envolvidas e a 
relação entre as cidades na dinâmica de faixa de fronteira setentrio-
nal permitem avaliar uma nova configuração para nossas pequenas 
cidades amapaenses, onde se destaca a característica das regiões e 
cidades estudadas.

Entres essas cidades destacam-se a região do Vale do Jari, que 
conta uma cidade entre o estado do Pará e do Amapá; o eixo norte 
do estado, com as cidades de Calçoene e Oiapoque e a intersecção 
com a cidade de Saint Georges, na Guiana Francesa; e a região cen-
tral do estado, com as cidades de Serra do Navio (cidade planejada) 
e a cidade construída na periferia do projeto mineral, Pedra Branca 
do Amapari, além de Ferreira Gomes e Porto Grande, que terão in-
fluência direta de materialidade de novos empreendimentos, como 
o aproveitamento hidrelétrico de Ferreira Gomes; e por último a 
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cidade de Tartarugalzinho, localizada no corredor da BR 156, e cer-
cada por um projeto agroflorestal.

TRANSFORMAÇÕES URBANAS DAS CIDADES DO 
ESTADO DO AMAPÁ

As cidades amapaenses, assim como as demais cidades da Ama-
zônia, também estão influenciadas pelos projetos capitalistas e por 
grandes empreendimentos privados. Muitos desses projetos e dis-
cursos desenvolvimentistas foram induzidos por práticas interven-
cionistas do governo federal, sob a alegação da inelutável necessida-
de de ocupação de áreas vazias demograficamente (PORTO, 2003).

As circunstâncias norteadoras desse processo produziram na 
Amazônia, ao longo do tempo, uma diversidade de formas espaciais 
e conteúdos que demonstra a complexidade de relações presentes na 
dinâmica regional, evidenciando um acúmulo de tempos e técnicas 
distintos (TRINDADE JUNIOR; ROCHA, 2002). Mas há de se des-
tacar que a urbanização na Amazônia foi pensada pelo Estado como 
uma forma de dominar e proteger as fronteiras (PORTO, 2003), pos-
sibilitando a valorização de áreas com potencial econômico. 

 O capital privado passou a explorar os recursos naturais da 
região e o uso diversificado de matéria-prima. Sem valor agrega-
do, decorrente de processos de transformação, em geral produzi-
dos fora do País, apresentou resultados tímidos para um contexto 
que abriga inúmeras riquezas naturais. O governo não revela o viés 
político-econômico que permeou as suas ações, mas interfere pro-
gressivamente no modo de vida dos habitantes da região, sobretudo 
nas questões de natureza cultural (OLIVEIRA, 2004).

No universo de tais práticas, o inchaço populacional foi inevitá-
vel, com implicações na constituição de novos núcleos urbanos, que 
surgem, por vezes, com a sua capacidade de absorção populacional 
esgotada. Ressalta-se que parte dessa massa populacional não con-
segue colocação profissional, instituindo-se, assim, um exército de 
mão de obra pouco qualificada e ociosa que busca sobrevivência e 
fixação nas condições mais adversas possíveis.

O fluxo social tem determinado a forma e o período de or-
ganização social, contribuindo, assim, para o surgimento de novas 
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formas e processos espaciais, transformando o ambiente construí-
do herdado das estruturas socioespaciais anteriores e colaborando 
para que os processos sociais instituídos caracterizem esse espaço 
temporal e tipologicamente. As históricas experiências urbanas acu-
muladas pelas cidades amazônicas são elucidadas por meio das con-
cepções de Castells, quando define que o espaço urbano não é orga-
nizado aleatoriamente, mas é o fluxo que determina esse processo.

Para compreender a dinâmica das cidades amapaenses deve-se 
buscar na década de 1940, quando o modelo federalista converteu o 
Amapá em território federal por meio do Decreto-Lei 5.812, de 13 
de setembro de 1943, sob a justificativa da necessidade de ocupação 
de uma área fronteiriça com baixa densidade demográfica (PORTO, 
2003). A partir de então, desencadeia-se uma campanha para atrair 
grandes empreendimentos de caráter econômico para a região, ofer-
tando atrativos relativos à infraestrutura. Tais empreendimentos te-
riam renúncia fiscal, e haveria fomento a projetos privados. 

Criaram-se, dessa forma, as condições necessárias para a instala-
ção de tais empreendimentos, que responderam positivamente após 
constatarem a predominância imensa de recursos naturais, madeira 
e minérios de excelente qualidade, a exemplo do caulim no Morro 
do Felipe, em Vitória do Jari (PORTO, 2003), do manganês em 
Serra do Navio e, mais recentemente, do ferro em Pedra Branca do 
Amapari. Um dos atos iniciais da nova condição político-jurídica 
no Amapá ocorreu um ano após a criação do território, culminan-
do com a transferência da capital, situada no município de Amapá, 
criado em 1901, para Macapá, elevada à categoria de cidade em 
1856 (PORTO; BIANCHETTI, 2005). O objetivo era dotar a refe-
rida capital de melhores condições de infraestrutura.

Em 1945, cria-se o município de Oiapoque, com o fim de pro-
teger a fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa, e em 1956, o 
município de Calçoene, visando à reorganização territorial, políti-
ca e administrativa do então território federal do Amapá, ambos 
desmembrados do município de Amapá. Por conta da nova con-
figuração, esses quatro municípios, incluindo Macapá, desenvolve-
ram dinâmicas diferenciadas, em que pese a intensa intervenção do 
governo federal, controlando até mesmo o aparato administrativo. 
Tais municípios passam a ter atribuições de caráter socioespacial 
atreladas à saúde, educação, moradia, embora, como já citado, a 
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infraestrutura disponibilizada pelo poder estatal tenha sido concen-
trada na capital, Macapá.

As transformações socioespaciais urbanas no Amapá começam 
a ser delineadas de forma mais expressiva na década de 1950, com 
o advento da Indústria de Comércio e Minérios S./A. – Icomi, em 
1953, empresa brasileira que, em 1947, recebeu autorização do go-
verno federal para explorar o minério de manganês em Serra do 
Navio por cinquenta anos. Esse empreendimento atraiu significa-
tivo contingente populacional, que se instalou ou na capital, ou em 
núcleos urbanizados construídos nos distritos de Santana e Serra 
do Navio (PORTO, 2003), estes, à época, sem perspectiva de serem 
içados à categoria de município, ou ainda no entorno desse empre-
endimento.

No distrito de Santana foi implantada a base administrativa da 
Icomi e o porto de embarque do minério de manganês, e foi cons-
truída uma vila operária dotada de um plano urbanístico, a Vila 
Amazonas (TOSTES, 2006a). Esse autor afirma que entre essa e o 
porto surgiu uma vila espontânea, denominada Vila Maia, ocupada 
por migrantes oriundos principalmente de regiões ribeirinhas do 
estado do Pará, movidos pela expectativa de empregos e de benefí-
cios da infraestrutura. Tais migrantes se instalaram em invasões de 
áreas baixas, como na baixada do Ambrósio e nas ressacas do Pro-
vedor, Paraíso, Fonte Nova e Vila Comercial, no município de San-
tana. Essas circunstâncias de ocupação contribuíram para que se 
consolidasse a implantação da Vila Maia, entre as décadas de 1960 
e 1970, surgindo também outras vilas decorrentes desse processo.

Essa forma de ocupação representa “[...] a outra face dos gran-
des empreendimentos econômicos e são marcadas pela precária 
qualidade de vida que caracteriza os centros urbanos na Amazô-
nia” (TRINDADE JUNIOR; ROCHA, 2002, p.17). Como sempre 
ocorreu em projetos na Amazônia, a população foi espectador dos 
acontecimentos. Se, por um lado, admirava o esquema estruturado 
da Vila Operária, por outro, percebia a miséria que imperava na 
população periférica da região (TOSTES, 2006).

O município de Santana foi o que mais absorveu as pressões de 
ocupação, a despeito de ser considerado um dos núcleos mais ca-
pacitados do estado em termos de infraestrutura, depois da capital. 
Contudo, dois fatores dificultavam o desenvolvimento e a expansão 
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do núcleo urbano: a diminuta área disponível e suas condições to-
pográficas adversas (TOSTES, 2006a).

Em Macapá, essa dinâmica teve impacto significativo entre 1950 
a 1960. A população cresceu 127%, atingindo, em 1970, um aumen-
to de 318% em relação a 1950, indicando, dessa forma, a origem 
dos problemas sociais que ainda nos tempos atuais são evidentes. 
Nos demais municípios, a massa populacional se manteve na área 
rural, mas é pertinente salientar que em Oiapoque e Calçoene, 
quando da sua municipalização, a população não era maior que três 
mil habitantes.

Tostes (2006a) demonstra que, no período selecionado, a es-
trutura urbana do território se resumia praticamente ao entorno 
de Macapá. Outros assentamentos eram apenas núcleos induzidos, 
espontâneos ou de equilíbrio, com população abaixo de dez mil 
habitantes. As cidades eram constituídas geralmente à beira do cais, 
concentrando todo o movimento da cidade. Com núcleos pouco 
densos e tenuamente estruturados, em alguns pontos as vias eram 
pouco definidas. Ainda hoje a configuração da maioria dos mu-
nicípios amapaenses converge para essa formatação, ou seja, com 
incipiente organização básica em termos de infraestrutura urbana.

Macapá passou a exercer grande atração nas populações das 
demais cidades do território por ela polarizadas, em face da ex-
ploração de manganês em Serra do Navio, embora se beneficiasse 
apenas como entreposto comercial (2006a). Nessas circunstâncias, 
a realidade socioespacial urbana que ora se apresenta é reflexo de 
um crescimento econômico que não foi indutor de desenvolvimen-
to para essa cidade, acarretando um dos problemas mais sérios, que 
é o crescimento da demanda por serviços públicos relativos à água, 
luz, telefone, assistência à saúde e educação. Ainda em relação ao 
período em tela, aponta-se a instalação no Vale do Jari, em 1967, o 
Projeto Jari. 

O objetivo do Projeto Jari, considerado pelo governo brasileiro 
como sendo de grande relevância e interesse nacional, permitia o 
acesso a novas fontes de matérias-primas, vegetais e minerais. As 
terras onde se instalou o referido projeto reuniam quase todos esses 
recursos naturais.
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As atividades estavam concentradas, em grande parte, no estado 
do Pará, e isso foi determinante para a formação do aglomerado 
populacional na margem oposta do rio Jari, denominando-se nú-
cleo Beiradão. Essa área foi constituída, em grande parte, por mi-
grantes, oriundos do estado do Pará em proporções substanciais, 
contribuindo para que o então município de Laranjal do Jari repre-
sentasse o terceiro polo demográfico do Amapá. 

As circunstâncias em que ocorreu o movimento migratório 
atraído pelo Projeto Jari permitiram todos os tipos de adversidades 
sociais e ambientais, instituídas pela dinâmica de fluxos sociais que 
se estabeleceram, produzindo um legado que afeta, ainda nos dias 
atuais, toda a estrutura socioespacial urbana daquela região, com 
desdobramentos nas dimensões social, ambiental espacial, econô-
mica e política. Essa forma de ocupação revela os múltiplos dilemas 
enfrentados por tais populações submetidas à situação de risco imi-
nente e de vulnerabilidade social.

DINÂMICA DE URBANIZAÇÃO DAS CIDADES 
AMAPAENSES

O crescimento vertiginoso da estrutura urbana amapaense apre-
sentou profundas transformações. Desde 1945, as políticas macro-
econômicas foram decisivas para marcar a ocupação do espaço, 
servindo de atrativo à população migrante. As cidades que mais 
apresentaram alterações foram Macapá e Santana. Ambas tiveram 
ligação direta com as atividades da Icomi e da área de Livre Co-
mércio. 

A Tabela 1 aponta que na década de 1950 o Amapá tinha quatro 
cidades, todas consideradas de pequeno porte. Nessa época a popu-
lação total era de 37.477 habitantes, e a maior concentração estava 
em Macapá, com 20.594. A partir de 1970, com a intensificação das 
atividades minerais, Macapá passou à condição de centro médio-pe-
queno, com uma população de 86.087 habitantes, apresentando um 
crescimento geométrico de 8,4% em relação a década anterior. Na 
década de 1990, Macapá possuía 179.737, e em 2007, 344.153 ha-
bitantes; e Santana, 51.451, em 1990, e em 2007, 92.098 habitantes.
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Laranjal do Jari e Oiapoque tinham, neste período de 2007, 
37.491 e 19.181 habitantes, respectivamente. As demais cidades não 
chegam a ter mais de quatorze mil habitantes. A soma da população 
dessas cidades alcança 19% da população total do estado. A menor 
cidade é Pracuúba, com 3.353 habitantes, representando 0,57% da 
população total, e a maior cidade é Macapá, com 58,60%, seguida 
de Santana, com 15,68%, e Laranjal do Jari, com 6,38%.

A Lei Complementar n° 021, de fevereiro de 2003, instituiu a 
região metropolitana de Macapá, compreendendo os municípios 
de Macapá e Santana, apresentando uma população de 436.251 
habitantes, em uma área de 7.984,640 km2. Dois terços da po-
pulação total do estado se concentram nessas duas cidades, que 
são áreas de influência em relação às outras cidades do Amapá.

Segundo a Tabela 1, de 1950 a 1960 houve um aumento 
da população no estado, registrando uma taxa de crescimento 
geométrico de 7,66%. Macapá foi a cidade com maior índice, 
12,71%, seguida de Mazagão, com 4,82%. De 1980 a 1991, as 
taxas do estado e da capital foram de 1,78% e 2,80%, respec-
tivamente. A taxa de crescimento da população amapaense foi 
considerada alta, 5,85%, bem superior às taxas de outros estados 
brasileiros. Nesse mesmo período, apenas a cidade do Amapá 
apresentou taxa de -1,31%. Isso ocorre desde 1970, chegando a 
taxas negativas em três períodos. No período de 2000 a 2007, a 
taxa média de crescimento do estado foi 3,30%, taxa inferior ao 
período anterior. Mas, segundo o IBGE, continua sendo a maior 
do país e dos estados da região Norte.

Com exceção de Macapá, as mudanças físicas nas outras cida-
des ocorreram de forma equilibrada. Mesmo que Mazagão tenha 
apresentado taxa elevada de 9,47% de 1970 a1980, o núcleo ur-
bano não se expandiu, e sim o distrito do Beiradão, que recebeu 
um grande contingente populacional. A estrutura urbana exis-
tente no Amapá até 1991 atendia à população satisfatoriamen-
te. Naquele momento, todas as cidades apresentavam excelente 
oferta de serviços e equipamentos urbanos e sociais. Segundo os 
dados do IBGE (2007), de 1991 a 2000 as transformações ur-
banas ocorreram com grande impacto, causando expansão dos 
espaços, com mudanças radicais que interferiram nos aspectos 
econômico, ambiental e social.
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Tabela 1 – População residente absoluta do estado do Ama-
pá (1950-2010).

Fonte: IBGE, censo demográfico (1970; 1980; 1991; 2000; 2010).

(*) IBGE: contagem da população 2007.

Pedra Branca do Amapari foi o município com maior taxa 
de crescimento, 11,84%, o que reflete a participação da mine-
radora MMX, em 2002. De acordo com o PNAD (2004) outro 
município com elevada taxa de crescimento foi Tartarugalzinho 
10,58%, onde ocorreu o aumento da taxa de fecundidade, que 
apresentou uma média de sete indivíduos por família, taxa que 
foge ao padrão brasileiro dos últimos anos, que foi inferior a três 
indivíduos por família. 

Municípios 1950 (*) 1960 1970 1980 1991 2000 2007(*) 2010

Estado 37.477 67.750 114.359 175.257 289.397 477.032 587.311 669.526

Amapá 8.794 7.900 10.377 9.508 8.075 7.121 7.492 8.069

Calçoene --- 2.344 2.834 2.834 5.177 6.730 8.656 9.000

Cutias --- --- --- --- --- 3.280 4.320 4.696

Ferreira Gomes --- --- --- --- 2.386 3.562 5.040 5.802

Itaubal --- --- --- --- --- 2.894 3.439 4.265

Laranjal do Jari --- --- --- --- 21.372 28.515 37.491 39.942

Macapá 20.594 46.777 86.087 137.451 179.737 283.308 344.153 669.526

Mazagão 5.105 7.565 10.497 20.436 8.911 11.986 13.862 17.032

Oiapoque 2.984 3.934 4.554 5.028 7.555 12.886 19.181 20.509

Pedra B. do 
Amapari

--- --- --- --- --- 4.009 7.332 10.772

Porto Grande --- --- --- --- --- 11.042 13.962 16.825

Pracuúba --- --- --- --- --- 2.286 3.353 3.793

Santana --- --- --- --- 51.451 80.439 92.098 101.262

Serra do Navio --- --- --- --- --- 3.293 3.772 4.380

Tartarugalzinho --- --- --- --- 4.693 7.121 12.395 12.563

Vitória do Jari --- --- --- --- --- 8.560 10.765 12.428
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Tabela 2 – Taxa de crescimento geométrico da população nos 
municípios amapaenses de 1950 a 2007.

Fonte: IBGE, censo demográfico (1960; 1970; 1980, 1991; 2000; 2007).

Com relação à urbanização do estado, a Tabela 2 demonstra que 
até a década de 1960 o Amapá apresentava um equilíbrio entre 
população urbana e rural. Nesse período, 48,6% da população 
estava no campo desenvolvendo atividades rurais ou de subsis-
tência. Na década de 1980, o percentual de participação da po-
pulação se mantém estável, a uma média de 59,2%. O município 
de Macapá apresentava maior taxa média de participação, 67,8%, 
Calçoene era o município que tinha a maior taxa de concentra-
ção urbana, 73,2%. Os demais estavam abaixo de 50%. 

Estado/
Municípios (1950/1960) (1960/1970) (1970/1980) (1980/1991) (1991/2000) (2000/2007)

Estado 7,66 6,69 5,33 1,78 5,85 3,30

Amapá -1,02 3,14 -0,84 -1,37 -1,31 0,74

Calçoene --- 2,09 0,00 7,52 3,33 4,09

Cutias --- --- --- --- --- 4,53

Ferreira Gomes --- --- --- --- 5,48 5,93

Itaubal --- --- --- --- --- 2,69

Laranjal do Jari --- --- --- --- 3,71 4,5

Macapá 12,71 8,40 5,97 2,80 6,40 3,07

Mazagão 4,82 3,88 9,47 -5,13 3,83 2,24

Oiapoque 3,18 1,58 1,04 4,57 7,84 6,98

Pedra B. 
Amapari --- --- --- --- --- 11,84

Porto Grande --- --- --- --- --- 3,78

Pracuúba --- --- --- --- --- 6,67

Santana --- --- --- --- 6,26 2,07

Serra do Navio --- --- --- --- --- 2,08

Tartaru-
galzinho --- --- --- --- 5,75 10,58

Vitória 
do Jari --- --- --- --- --- 3,68
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De 1991 em diante (Tabela 3), a urbanização toma contornos 
diferenciados, quando salta para 80,9% (1991), 89% (2000) e 89,8% 
(2007). Em 2007 as cidades de maiores concentrações populacionais 
foram Santana (98,5%), Macapá (95,6%) e Laranjal do Jari (94,9%), 
e as de mais baixa concentração são Serra do Navio (30%), Itaubal 
(41%) e Pracuúba (47,3%). As taxas de urbanização em Macapá e 
Laranjal do Jari se mantêm estáveis de 2000 para 2007, enquanto 
Santana ainda apresenta um crescimento de 4,2% em relação ao 
mesmo período.

Tabela 3 – Percentual de participação da população urbana no 
estado e nos municípios do Amapá (1950-2007).

Fonte: IBGE (1950; 1960; 1970;1980;1991; 2000).

(*) Contagem da população 2007.

Estado/
Municípios 1950 1960 1970 1980 1991 2000 2007*

Estado 37,1 51,4 54,7 59,2 80,9 89,0 89,8

Amapá 20,1 26,8 25,6 37,2 62,4 83,2 84,8

Calçoene --- 40.36 44,4 73,2 75,4 78,3 81,2

Cutias --- --- --- --- 44,0 50,2

Ferreira Gomes --- --- --- --- 63,4 70,8 69,1

Itaubal --- --- --- --- 39,9 41

Laranjal do Jari --- --- --- --- 66,9 94,0 94,9

Macapá 48,9 61,6 63,6 67,8 85,7 95,5 95,6

Mazagão 19,8 19,1 16,2 12,2 44 49,8 53

Oiapoque 35,3 48,1 46,1 50,0 53,0 60,9 65,7

Pedra Branca do 
Amapari

--- --- --- --- --- 34,0 55,7

Porto Grande --- --- --- --- --- 66,8 65,8

Pracuúba --- --- --- --- --- 42,4 47,3

Santana --- --- --- --- 89,0 94,3 98,5

Serra do Navio --- --- --- --- 36,9 30,0

Tartarugalzinho --- --- --- --- 33,9 48,9 49,3

Vitória Do Jari --- --- --- --- --- 80,4 88,0
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Segundo Ferreira (2008), a análise da área urbana e do perímetro 
urbano no Amapá (dados estimados) teve como a referência os ma-
pas utilizados na contagem da população 2007. O método se deu 
por meio do instrumental hardware “Micro Station”, ferramenta que 
estipula a base de cálculo de áreas em quilômetros quadrados e pe-
rímetro distribuído por quilômetro. Quanto se define área urbana, 
deve se considerar a ocupação dentro do espaço urbano, perímetro 
urbano e a área que cerca o espaço urbano.

Na análise do método (Tabela 4), Macapá e Santana, municípios 
mais importantes do estado, têm áreas menores territorialmente. 
No entanto, são os que apresentam grande concentração da po-
pulação no espaço, com densidade de 43,17 hab./km2 em Macapá 
e de 50,27 hab./km2 em Santana. Com relação ao espaço urbano, 
os dois municípios de maior área urbana são Macapá, 131,1 km2, e 
Santana, 104,1 km2, seguidos de Laranjal do Jari, 22,8, e Oiapoque, 
17,2. Os menores municípios em área urbana são Itaubal, 1,1, Serra 
do Navio, 1,2, e Cutias, 1,7. As menores densidades demográficas 
estão nos municípios de Calçoene, 0,47, Pedra Branca do Amapari, 
0,42, e Oiapoque, 0,57.



75

Jadson Porto; Durbens Nascimento (Orgs).

Tabela 4 – Densidade demográfica, área urbana e rural, do 
estado do Amapá. 

Fonte: IBGE (2000).

A acelerada ocupação do espaço urbano das cidades amapa-
enses provocou problemas. Na capital, em Santana e em Laranjal 
do Jari, os equipamentos, a mobilidade e os serviços urbanos não 
acompanharam as mudanças exigidas pelo perfil e pelas necessida-
de da população, que passou a pressionar áreas com nenhum tipo 
de infraestrutura. Devido à reduzida oferta de equipamentos, as 
cidades do Amapá passaram a ter um déficit urbano.

Município Área (km2) % Densidade 
demográfica

hab./km2

*Área
urbana

km2

*Perímetro
urbano

km

Estado 142.814,59 100 3,34 --- ---

Macapá 6.562,40 4,60 43,17 131,1 77,1

Mazagão 13.189,60 9,24 0,91 3,8 8,2

Amapá 9.203,50 6,44 0,77 2,1 6,6

Oiapoque 22.725,70 15,91 0,57 17,2 20,5

Calçoene 14,33 0,01 0,47 5,1 12,7

Ferreira Gomes 5.072,20 3,55 0,70 6,3 10,7

Laranjal do Jari 31.170,30 21,83 0,91 22,8 19,4

Santana 1.599,70 1,12 50,28 104,7 56,1

Tartarugalzinho 6.742,00 4,72 1,06 2,0 6,8

Cutias 2.127,60 1,49 1,54 1,7 5,4

Itaubal 1.569,80 1,10 1,84 1,1 4,3

Pedra B. do Amapari 9.537,90 6,68 0,42 2,3 6,3

Porto Grande 4.421,60 3,10 2,50 5,6 10,1

Pracuúba 4.979,10 3,49 0,46 2,01 7,2

Serra do Navio 7.791,30 5,46 0,42 1,2 6,2

Vitória do Jari 2.428,00 1,70 3,53 6,1 11,6
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Desde a trajetória da criação do estado do Amapá, não ocor-
reu somente o crescimento da população, mas também de aspectos 
socioambientais, que colaboraram para as alterações das cidades 
amapaenses, gerando inúmeros impactos na urbanização. A migra-
ção atingiu as três maiores cidades, influenciando na organização e 
expansão dessas cidades (Tabela 3).

Em menos de cinco anos a cidade de Macapá tomou uma di-
reção descontrolada, a área espacial da cidade se expandiu por não 
aguentar a pressão demográfica. Os espaços físicos, principalmente 
os de preservação, como as áreas de ressaca, que são importantes 
para o equilíbrio térmico e a drenagem da cidade, passaram a ser 
ocupados, padecendo impactos de toda ordem. Tostes (2006) ex-
põe que cerca de 20% da população de Macapá e Santana vivem 
nessas áreas, as duas somam um contingente de 436.251 habitantes.

Ferreira (2008) fez análise das teorias de Aristides Moyses, que 
identifica o processo da urbanização brasileira. O Amapá teve qua-
tro ciclos de urbanização: urbanização suportável, com predo-
minância no período de criação do território, com quase nenhum 
problema urbano e a população dispondo de terrenos para a cons-
trução de casa própria, em estrutura de madeira e cobertura de pa-
lha, com condições digna de moradia; urbanização problemática, 
situação que se estende durante o período de intensificação da di-
nâmica do território, quando acontece a intensificação do processo 
migratório com efeito progressivo das necessidades de investimen-
tos e serviços urbanos de qualidade, exigindo do GTFAP (Governo 
do Território Federal do Amapá) um volume maior de recursos 
financeiros, cuja fonte principal eram os aportes da União; urba-
nização caótica, acontece pelo período de construção da Hidrelé-
trica do Paredão, se manifestando pelo êxodo rural e pelo processo 
migratório, em que as cidades começavam a apresentar ausência de 
condições estruturais para recepcionar essa população; e urbaniza-
ção explosiva, com a criação do estado e implantação da Área de 
Livre Comércio de Macapá e Santana. Esse ciclo é mascarado pela 
migração intensa, ocasionando um inchaço populacional e, como 
consequência direta, uma sobrecarga na estrutura de serviços urba-
nos existentes.

Macapá, em 1990, possuía dez bairros. A Avenida FAB, loca-
lizada no bairro Central, era o divisor entre as zonas Norte e Sul, 
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o que depois, com a urbanização explosiva, fez com que a cidade 
fosse expandida de forma desestruturada em direção à Zona Norte. 
Os processos de urbanização mencionados foram mobilizados para 
Macapá por ser um centro de polarização, provocando o cresci-
mento desestruturado da cidade e altos índices de invasão, definin-
do a periferia como a região de concentração urbana. Tais periferias 
estão diretamente vinculadas com as áreas de ressacas, onde grande 
parte da população não dispõe dos serviços de urbanização.

Com o crescimento vertiginoso de diversos bairros em Macapá 
(Infraero I e II, Açaí, Amazonas, Renascer, Marabaixo I e II, Ipê) 
não desaparecem as dificuldades estruturais da reduzida política 
habitacional. Quase todos os bairros criados não apresentam ne-
nhuma infraestrutura. Ruas são abertas, terrenos delimitados, na 
maioria, em lotes de 10 x 25 m. A rede de energia elétrica e o sis-
tema de iluminação pública são ineficientes, não há água encanada 
disponível, e o poço amazonas é a alternativa dos moradores. 

Os problemas urbanos se acentuam cada vez mais em função da 
falta de integração entre os poderes públicos em diversas esferas. O 
resultado é a precariedade de diversos itens que compõem a infra-
estrutura urbana. Há problemas crônicos entre a forma de pensar 
a gestão e o planejamento, e os resultados afetam diretamente os 
espaços urbanos em todo o estado, com consequências negativas 
principalmente na capital, Macapá.

A integração das cidades no estado é quase nenhuma. Mesmo 
as cidades de Macapá e Santana são cidades isoladas nas suas deci-
sões e que não se articulam para unir planos e projetos integrados. 
As consequências são espaços construídos por um planejamento in-
consistente, mas pela pressão que o poder público sofre tentando 
dar resposta às demandas sociais reprimidas, daí instituindo políticas 
emergenciais e implantando infraestrutura em lugares inapropriados.

CONTEXTO ATUAL DAS CIDADES AMAPAENSES 

As características das cidades analisadas estão diretamente re-
lacionadas aos condicionantes naturais, econômicos ou da fron-
teira, que foram se formando ao longo de décadas. As únicas 
cidades que são influenciadas por todos os fatores são Laranjal 
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do Jari e Oiapoque, pois ambas têm características ribeirinhas, 
forte influência da estrada e presença ou influência de projetos 
minerais ou agroflorestais, da fronteira estadual e internacional. 
Todas as cidades são influenciadas pela estrada, principalmente 
Tartarugalzinho e Calçoene, pelo melhor posicionamento em 
relação à BR. 

Nossas cidades foram se formando sem a identidade peculiar 
de vínculos com a cultura do lugar. Registre-se o fato de Serra 
do Navio ser fruto de uma experiência planejada na selva ama-
zônica. Houve toda uma preocupação com a cultura da região. 
Apesar da condição de cidade espontânea, tal espontaneidade 
está diretamente relacionada à fragilidade dos agentes públicos 
em ordenar adequadamente as cidades. Cidades como Serra do 
Navio, Pedra Branca, Porto Grande e Calçoene têm vínculos 
históricos com a exploração mineral; Tartarugalzinho, com a ex-
ploração agroflorestal; Amapá, com a agropecuária; e Ferreira 
Gomes, com um empreendimento energético.

As atividades que influenciam os distintos núcleos urbanos 
estão configuradas entre as atividades clandestinas, garimpos ile-
gais, invasões e outras atividades. Verifica-se que em todas as ci-
dades foram observadas atividades clandestinas. Tais atividades 
podem ser classificadas em relação a irregularidades de obras, 
camelôs, ambulantes, ocupação de áreas de rios, várzeas ou iga-
rapés. Na atividade de garimpos ilegais destaca-se que durante 
muito tempo a cidade de Calçoene foi influenciada pela explora-
ção do ouro na época do Contestado e posteriormente, na déca-
da de 1980, através da área do Lourenço.

Mas a cidade que tem a maior incidência da atividade de ga-
rimpo é Oiapoque. A presença dessa atividade está registrada 
em tudo na cidade: no comércio, nos serviços, nos equipamen-
tos, nas instituições, sendo hoje um dos maiores entraves. Em 
todas as cidades verifica-se que vêm ocorrendo invasões, seja 
por problema de falta de moradia ou pelos índices migratórios 
decorrentes dos últimos anos, principalmente em Pedra Branca 
do Amapari.
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Gráfico 1 – Adversidades para definir a expansão urbana das 
cidades.

Fonte: Tostes (2010).

Entre as adversidades para definir a expansão urbana das ci-
dades (Gráfico 1), quatro itens foram apontados pelos muni-
cípios como principais: regularização fundiária, limitações das 
terras, áreas protegidas e a falta de recursos. Verifica-se que o 
item “regularização fundiária” está acima de todos os outros, 
sendo indicados Calçoene, Oiapoque, Porto Grande e Tartaru-
galzinho. Isso mostra a grande dificuldade para a administração 
desses municípios conseguirem regularizar as terras invadidas ou 
sem documentação. 

Por outro lado, os municípios de Amapá e Serra do Navio 
apontam o item “limitações das terras” como o maior obstáculo. 
A existência das grandes extensões de terras particulares é o fa-
tor que mais dificulta a expansão urbana dessas cidades. Situação 
parecida ocorre em Laranjal do Jari, que é o único município que 
apontou o item “áreas protegidas” como a principal adversidade 
para a expansão urbana. Os aspectos gerenciais, os problemas 
de gestão e a falta de recursos afeta completamente a expansão 
urbana para 22,2% dos municípios estudados. Em uma análise 
mais generalizada, a regularização fundiária é o principal adver-

 



80

Dinâmicas Periférico-Estratégicas da Fronteira da Amazônia Setentrional

sário da definição da expansão urbana para essas cidades, e as 
áreas protegidas, apesar de serem muitas e extensas no estado 
do Amapá, não dificultam tanto a expansão urbana quanto os 
demais itens.

O cenário descrito (Gráfico 1) resulta de um planejamento 
que tem sido substituído pela improvisação, que é inelutável e, 
por vezes, induzida, seja por desconhecimento do manancial de 
ferramentas que os planejamentos públicos dispõem em favor 
de gestores públicos, seja por entenderem que a melhor forma 
de patrocinarem seus interesses políticos é praticar a gestão por 
meio de ações pontuais, de curto prazo. E, ademais, a maneira de 
atuação desses gestores está associada ao entendimento que eles 
têm do seu papel e de resultados que querem obter.

O planejamento tem sido concebido como algo secundário, 
mero instrumento jurídico para o cumprimento da legislação. A cul-
tura política delineada e enraizada ao longo de décadas entende o 
planejamento como um entrave diante da sua característica básica, 
que é estabelecer diretrizes que vislumbrem a realização de ações 
no longo prazo. Esse comportamento dos gestores municipais tem 
interferido na definição e na aplicação de políticas públicas.

Gráfico 2 – De que forma os projetos estruturais e estrutu-
rantes estão afetando a cidade?

Fonte: Tostes (2010).
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Verifica-se que dentre os nove municípios e cidades estuda-
dos (Gráfico 2), 44,4% apontaram as condições de infraestrutu-
ra urbana como a principal adversidade para exercer o controle 
da fiscalização urbana, fato consequente do que mostra o grá-
fico dos principais problemas de planejamento e gestão urbana 
dessas cidades. O planejamento urbano é determinante para as 
condições da infraestrutura, que se refletem automaticamente 
como a principal adversidade para a fiscalização urbana, pois 
sem uma infraestrutura descente fica difícil exigir maiores regu-
laridades de obras particulares, causando o surgimento de várias 
atividades informais. As invasões são uma extrema adversidade 
ao controle da fiscalização urbana. Na medida em que elas cau-
sam a expansão desorganizada do traçado urbano, surgem áreas 
da cidade sem infraestrutura e que se caracterizam como sendo 
uma expansão totalmente irregular. Por esse motivo, 33,3% dos 
municípios, tais como as cidades do Amapá, Serra do Navio e 
Tartarugalzinho, apontaram as invasões como a maior adversi-
dade para exercer o controle da fiscalização urbana.

Os municípios amapaenses se depararam com a realidade re-
latada. Sobre esse prisma, os estudos têm indicado que grande 
parte deles não demonstra conhecer o real significado de gestão 
pública e de políticas públicas. No aspecto social, isso se revela 
claramente, pois o que muito se vê são políticas desconectadas 
com as demandas oriundas da sociedade civil. Entretanto, essa 
sociedade é um dos elementos que compõem o conjunto de ato-
res que integram a corrente de forças, necessárias à elaboração de 
políticas que resultem numa intervenção social e espacial urbana 
que beneficie a coletividade, e não o atendimento de interesses 
individualizados (BONETTI, 2006).

De fato, tal homogeneidade não existe. No entanto, o agente 
definidor de políticas públicas desconsidera a desigualdade social. 
Na realidade, a igualdade é visualizada quando se tratam de grupos 
específicos que buscam o atendimento aos seus próprios interesses. 
Nesses termos, a política pública é restrita a grupos elitizados. No 
entanto, o discurso aponta que a massa também tem acesso, mas na 
prática isso não ocorre em razão de as necessidades serem distintas.

A realidade já relatada enfrenta sérias dificuldades nesse sen-
tido. As ações dos gestores públicos não se baseiam em instru-
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mentos de planejamento. Esse comportamento é histórico e cul-
tural em todos os municípios. Nesse contexto, a gestão sobre essas 
cidades, mesmo as de maior por porte (Macapá e Santana), tem tri-
lhado em direção aos aspectos econômicos ou até mesmo políticos, 
como se à população não interessasse ser interpelada sobre a cidade, 
onde esta tem suas regras de estruturação urbana produzidas nas prá-
ticas sociais, nas vivências do espaço (CLARETO, 2005).

Os problemas de gestão municipal são multifacetados (MARICA-
TO, 2001). Como medida mitigadora, Maricato defende que a so-
lução é o planejamento regional, desde que comprometido com as 
questões locais e, sobretudo, desvinculado de práticas políticas clien-
telistas da troca de favores, pois desde a Constituição Federal de 1988 
(BRASIL, 2001), que instituiu a implantação de políticas públicas, sob 
princípios federativos, à esfera municipal, que se legitima um modelo 
de intervenção local, propiciando a autonomia, a participação e o con-
trole social, aproximando Estado e sociedade na intervenção pública. 

Tal política expressa entraves por suscitar a fragmentação e 
dispersão de ações e programas, induzidas, entre outras coisas, 
pela fraca tradição administrativa, além da fragilidade financeira 
dos municípios, especialmente aqueles de pequeno e médio por-
te, embora a grande maioria esteja “legalmente eximida” de im-
plantar instrumentos de planejamentos (MEDINA-VELASCO, 
2006). Esse é o quadro que se apresenta no estado do Amapá.

Gráfico 3 – Principais problemas de infraestrutura urbana.

Fonte: Tostes (2010).
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Nas nove cidades pesquisadas (Gráfico 3) destaca-se o fato 
de que dois problemas urbanos são considerados prioritários na 
atualidade, com 33,3%: os problemas fundiários e de energia. 
Em que pese boa parte das cidades amapaenses serem atendidas 
pela fonte geradora da Hidrelétrica Coaraci Nunes, três cidades 
apresentam problemas constantes em relação a esse item. La-
ranjal do Jari e Oiapoque são abastecidas por sistemas isolados 
que constantemente apresentam problemas. Serra do Navio é 
outra cidade atingida pela precariedade de energia. Todo sistema 
idealizado para Serra do Navio não atende às necessidades do 
contingente populacional residente hoje na cidade. O sistema 
atual ainda é da época da Icomi, sendo um dos principais obstá-
culos para atender às necessidades de desenvolvimento do lugar. 
Outro item relacionado entre os principais problemas urbanos é 
o abastecimento de água, com 22,2%. A maior parte das cidades 
não tem abastecimento garantido por meio da distribuidora Ca-
esa, acarretando inúmeras dificuldades na área de saúde. 

Outro problema citado, com 11,1%, é a rede de esgoto. Des-
taca-se, nesse item, a precariedade. Existe uma extensão muito 
reduzida de esgoto nas cidades de Serra do Navio, Oiapoque e 
Amapá, e todos em situação inadequada. O item esgoto, apesar 
de ser um dos mais importantes, não é algo que afeta diretamen-
te aos habitantes. Os demais itens, como iluminação pública, 
limpeza e coleta de lixo, não foram votados entre os três prin-
cipais problemas urbanos, apesar de apresentarem um quadro 
apenas regular.

O custo do processo migratório se reflete na dinâmica produ-
zida e reproduzida, que, por vezes, rompe com formas e fluxos 
pretéritos, gerando efeitos sociais em grande parte insolúveis na 
sua plenitude. A despeito disso, a cada dia surgem novas deman-
das, que se estendem, prioritariamente, aos segmentos habitacio-
nal, educacional, viário e de saúde. 

Os municípios celebraram convênios com ministérios, no pe-
ríodo de 2005 a 2010, para captação de recursos com o fim de 
viabilizar projetos em diversos segmentos, inclusive habitacional. 
No entanto, verificou-se que boa parte dos recursos não foram 
operacionalizados. Isso revela que os recursos são destinados, 
mas por razões não identificadas, os municípios não os utilizam 
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no tempo devido, submetendo-se a sérios riscos de devolução de 
tais recursos. Uma das consequências desse processo verifica-se 
na ampliação e consolidação dos níveis de pobreza devido às 
precárias condições de moradia.

Os instrumentos metodológicos para aferir a pobreza urbana 
no Amapá foram mensurados pelo Banco Mundial, que detectou 
que, embora a incidência de pobreza no que se refere à renda seja 
mais elevada em áreas rurais, a pobreza no Amapá tem uma feição 
preponderantemente urbana, na medida em que 77% dos pobres 
moram nessas áreas. Fica evidente, portanto, que a pobreza no 
Amapá é um fenômeno eminentemente urbano, e a grande maio-
ria dos municípios apresenta índice de pobreza acima dos 45% 
(ROCHA, 2002).

Para compor um quadro mais geral das condições de vida 
da população, a autora considerou no cômputo desse indicador 
a renda, o saneamento e a alfabetização. Entretanto, embora as 
variáveis habitação em áreas consideradas impróprias e dificul-
dades de mobilidade e acessibilidade não tenham sido objeto de 
análise, estas também são indutoras da pobreza no estado do 
Amapá e refletem nas condições sanitárias. Nas áreas de ressacas 
urbanas se visualiza claramente essa situação.

De acordo com Rocha (2002), as precárias condições de sa-
neamento em todos os municípios foram determinantes para 
elevado índice de pobres no Amapá. No quesito domicílios 
sem abastecimento de água, excluindo-se Laranjal do Jari, com 
19,79%, todos os demais municípios apresentam índices acima 
de 38%. O baixo índice de Laranjal do Jari não significa provi-
mento de água em conformidade com os padrões de qualidade 
para consumo.

Na maioria das cidades, sobretudo nas pequenas, a água é 
apenas canalizada do rio, sem nenhum tratamento, e, além do 
mais, com sistema de canalização precário. Com relação à pro-
porção de domicílios inadequados quanto a esgotamento sanitá-
rio, excluindo-se Macapá, com 68%, e Serra do Navio, com 52%, 
os demais apresentam índices acima de 80%. Com a coleta de 
lixo não é diferente. Embora esse serviço tenha crescido signifi-
cativamente em decorrência da municipalização, não há ou são 
raros os aterros sanitários, predominando os lixões a céu aberto, 
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por vezes acondicionados próximos de áreas habitadas, onde a 
população do entorno vive sob condições de risco iminente. Os 
lixões, além de serem poluidores ambientais, são criadouros para 
vetores de doenças das mais variadas espécies. Os dados apontam 
que a precariedade na área de saneamento é expressiva. Somados 
ao valor da renda per capita mensal estimada em R$ 80,74 para 
áreas urbanas e R$ 46,02 para áreas rurais, elucidam a vulnerabi-
lidade atribuída à grande parte da população amapaense (81,6%), 
concentrando-se, sobretudo, nos municípios de Macapá (54,8%), 
Santana (19,8%) e Laranjal do Jari (7%). 

Segundo Ferreira (2008), em contraponto aos dados apresen-
tados, de acordo com os números disponibilizados pelo PNUD, 
o estado do Amapá apresentou em 2000 um IDH de 0,75, sina-
lizando um incremento de 8,5% em relação a 1991. Esses dados 
também indicam que houve um avanço em relação à região Nor-
te, que apresentou um índice de 0,617 (1991), portanto, aquém 
do índice nacional, que foi de 0,766 em 2000. Essa discussão 
revela que não dissociar a política urbana e a política social é 
fundamental.

As dinâmicas espaciais precisam de mudanças necessárias 
para atender a novas realidades, ritmos e tempos. No entanto, 
as condições impostas são faces de relações sociais desiguais, 
construídas social, histórica, cultural e politicamente para aten-
der a objetivos variados. “Qualquer leitura que se faça do espaço 
urbano necessariamente implica em revelar a trama social que 
nele acontece” (RIBEIRO, 2004, p.1). 

A propósito, a manifestação social e o passivo comporta-
mento do poder público municipal diante do atendimento às de-
mandas socioespaciais urbanas sem continuidade instigaram em 
esferas superiores aos gestores públicos a necessidade de pensar 
uma lei que vislumbrasse atribuir parâmetros e diretrizes para a 
elaboração e execução de planejamentos urbanos. 

Dessa sinergia, mesmo após vários anos de discussões e ne-
gociações, delineou-se um instrumento jurídico que atendesse 
aos preceitos da política urbana. Desse modo, os municípios te-
riam a seu favor uma lei federal que lhes conferisse amparo jurí-
dico institucional na elaboração de seus planos diretores. A esse 
instrumento atribuiu-se a denominação de Estatuto da Cidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As transformações urbanas ocorridas nos municípios do es-
tado do Amapá revelam que Macapá, Santana e Laranjal do Jari 
são os únicos municípios a terem um fluxo de atividades eco-
nômicas mais intensas. Todos os demais (treze) se apresentam 
com atividades extremamente frágeis e com sedes municipais 
sem a menor infraestrutura urbana e sem as condições básicas 
necessárias para a manutenção da qualidade de vida dos cidadãos 
lá residentes.

A carência econômica afeta diretamente a vida nas cidades. 
Os gestores públicos municipais adotam políticas assistencialis-
tas e não produzem perspectivas de melhorias futuras para o 
cidadão, que se torna dependente dessa prática. Esses gestores 
se tornam reféns de suas próprias ações quando não adotam 
trabalhar por meio do estabelecimento de metas de médio e lon-
go prazo. Desse modo, é muito comum a aplicação da prática 
intervencionista do “fazejamento”, que se caracteriza basica-
mente pela preferência por ações imediatistas, de curto prazo, 
fragmentando-as de maneira que a sociedade não se beneficia 
continuamente e de forma duradoura de tais ações.

O sucateamento das prefeituras, sem equipamentos, sem 
máquinas, sem recursos tecnológicos e dependentes das parcas 
transferências constitucionais que lhes cabe, é agravado pelo en-
dividamento das prefeituras, principalmente no que se refere à 
prestação de contas quanto à aplicação de verbas de programas 
federais, o que impede a obtenção de novos recursos para serem 
utilizados. A prática é antiga e prevalece nos municípios da Ama-
zônia, que não têm renda, não têm equipe técnica qualificada, e 
onde os poucos cargos remunerados existentes são ocupados 
por membros da família, amigos e conhecidos, longe de qual-
quer perspectiva de que as opções sejam de natureza técnica.
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Os municípios amapaenses revelam a face cruel dos municí-
pios amazônicos. A falta de cumplicidade entre as esferas admi-
nistrativas e de poder tem contribuído para a queda da qualidade 
de vida, seja pela não oferta de serviços urbanos, seja pela não 
melhoria dos indicadores dos serviços de transporte coletivo, 
água, esgoto, pavimentação, sistema de trânsito, entre outros. A 
passividade do legislativo também tem sido um fator adverso a 
todo esse processo de preocupação com as questões urbanas e 
de planejamento. 

As câmaras municipais têm congregado esforços em temas 
superficiais, em detrimento das discussões de projetos públicos 
considerados vitais para o desenvolvimento urbano das cidades. 
A falta de informação e a omissão dos vereadores, associadas à 
pouca participação do público, acabam por permitir e estimular 
a situação caótica de todo este quadro. 

Os projetos estruturais e estruturantes não têm sido sufi-
cientes para amenizar os reduzir as adversidades nos municí-
pios amapaenses. Pode-se citar o caso das cidades fortemente 
influenciadas por esse fator, caso do Oiapoque. Apesar de alguns 
investimentos pontuais, o próprio entorno da ponte binacional 
é um claro exemplo de um cenário nebuloso para o desenvolvi-
mento futuro.
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AS FRONTEIRAS INTERNACIONAIS DA 
AMAZÔNIA BRASILEIRA NO CONTEXTO DAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE INTEGRAÇÃO 
SUL-AMERICANA. 

Eliane Superti

INTRODUÇÃO

As fronteiras internacionais da Amazônia legal,1 diante da 
previsão de volumosos investimentos de infraestrutura pre-

sentes nas políticas públicas de integração nacional e internacional, 
assumem um novo papel no cenário de crescimento econômico do 
País. De áreas periféricas e desconectadas passam a espaços estraté-
gicos e conectados ao circuito de acumulação de capital.

A previsão de investimento para a região é da ordem de R$ 
212 bilhões de reais até 20202 com obras do PAC e projetos pri-
vados. O montante é equivalente à soma de recursos, excluindo 
o pré-sal, que o Sudeste, principal polo industrial do País, deverá 
atrair. Os investimentos serão convertidos em obras de infra-
estrutura (transporte, energia e comunicação) que viabilizem a 
integração do Brasil ao mercado sul-americano e mundial e dimi-
nuam os custos de escoamento da produção pela construção dos 

1 O conceito Amazônia Legal foi criado em 1966 e tinha por objetivo 
delimitar a área de concentração das políticas públicas do governo militar 
para integração nacional, desenvolvimento econômico, defesa e controle 
da região. Composta de nove estados – Acre, Amapá, Amazonas, Mato 
Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão –, a 
Amazônia Legal tem área total é de 5,2 milhões de km2, ocupando 61% 
do território nacional.
2  Levantamento feito pelo jornal Folha de S.Paulo com base nas obras do 
PAC e nos investimentos privados já em andamento. Ver: FOLHA DE 
S.PAULO. Obras na Amazônia atraem 7 ‘trens-bala’. 16/10/2011, B1.
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corredores de exportação. A Amazônia está, assim, no centro da 
nova dinâmica econômica de crescimento.

A formação dos corredores de exportação é uma das estraté-
gias para a inserção competitiva do País no mercado globalizado. 
Isso porque a fronteira agrícola avançou rumo ao Centro-Oeste 
e ao Norte, mas a infraestrutura para escoamento do exceden-
te se manteve no Sul (porto de Paranaguá – PR) e no Sudeste 
(portos de Santos – SP e Vitória – ES), o que tornou o custo de 
transporte muito alto, e o tempo, longo. Segundo a Associação 
Nacional dos Exportadores de Cereais (ANEC),3 o custo médio 
da tonelada de grão no Brasil é de US$85, enquanto que na Ar-
gentina e nos EUA são, respectivamente, de US$20 e US$23. A 
criação dos corredores de exportação por meio da construção 
e ampliação de meios de transporte multimodais na Amazônia 
deve permitir ao País se aproximar dos custos de seus concor-
rentes e reduzir o tempo do transporte até importantes portos 
do comércio mundial, aumentando a competitividade dos pro-
dutos nacionais.

Essas estratégias são viabilizadas por políticas públicas de 
integração do mercado brasileiro presentes nos Planos Pluria-
nuais (PPA), que se estenderam do governo Fernando Henrique 
até o Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), mantido no 
governo Dilma e no projeto de Integração das Infraestruturas 
Regionais Sul-Americanas (Iirsa), de modo que a discussão so-
bre a atual dinâmica econômica, política e social vivenciada nas 
áreas de fronteira internacional da Amazônia brasileira não pode 
prescindir da análise das políticas públicas implementadas pelo 
Estado. 

A Amazônia contemporânea, assim como outrora, tem seus 
contornos políticos e sociais definidos com a participação in-
tensa do Estado no núcleo de seus processos econômicos e po-
líticas de crescimento. A potencialidade das políticas públicas 
estatais na dinamização e reorientação dos usos econômicos e 
políticos das áreas de fronteira internacional coloca a problemá-
tica dessas políticas como chave para o debate sobre a mudança 

3 Ver: FOLHA DE S.PAULO. Saída pelo Norte vira nova opção ao porto de San-
tos. 16/11/2011, B3.

3
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de cenário de regiões até então isoladas, em zonas importantes 
de cooperação e sinergia.

As novas dinâmicas das áreas de fronteira atribuíram também 
novo significado a ações geopolíticas na região. As estratégias de 
integração internacional forçaram a inclusão da dimensão eco-
nômica no debate sobre a defesa e a segurança nacional. A Políti-
ca de Defesa Nacional (PDN) de 2005 tornou a Amazônia prio-
ridade de defesa. Dentre as ações destinadas a região destaca-se 
a promoção do desenvolvimento econômico com a fixação do 
homem no espaço amazônico. O Programa Calha Norte (PCN) 
e o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) assumem essa es-
tratégia em seus projetos e se organizam como políticas públicas 
estatais de defesa, segurança e desenvolvimento regional.

Considerando esse contexto, o presente artigo tem por obje-
tivo discutir o significado político e econômico para as fronteiras 
internacionais da Amazônia brasileira no processo de implemen-
tação das políticas públicas de integração internacional da região. 
A reflexão foi desenvolvida a partir da apreciação das políticas 
de desenvolvimento econômico e da promoção da integração 
nacional e internacional e o apontamento de seus limites sociais 
e políticos. 

A INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DAS FRON-
TEIRAS AMAZÔNICAS

Foi envolto pelo contexto da globalização, das reformas li-
berais e da estruturação dos blocos econômicos que o estado 
brasileiro pós regime militar retomou efetivamente o papel de 
planejamento das ações governamentais. O Plano Plurianual 
(PPA) Brasil em Ação (1996/1999) do governo Fernando Hen-
rique Cardoso cumpriu esse papel e, assim como o Avança Brasil 
(2000/2003), que o sucedeu no segundo mandato de FHC, tinha 
por objetivo, no âmbito da economia internacional, assegurar a 
inserção competitiva do País no mercado mundial. Essa inserção 
ocorreria via modernização produtiva e redução do custo Brasil 
pela eliminação dos pontos de estrangulamento da cadeia pro-
dutiva e comercial que encareciam e afetavam a competitividade 
dos produtos nacionais.
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Além disso, em um cenário de comércio mundializado, em 
que as estratégias de mercado se voltavam para a articulação de 
blocos econômicos, tornou-se imperativo a promoção da inte-
gração física do País às nações sul-americanas. No Brasil, assim 
como na América do Sul, a ampliação do comércio regional e o 
aumento da participação no comércio global passam a ser enten-
didos como elementos indispensáveis para o desenvolvimento 
econômico. A integração representava a ponte entre a regionali-
zação e a globalização das economias sul-americanas. 

Os PPA do governo FHC eram, assim, portadores de uma 
diferença importante em relação às políticas territoriais do perí-
odo anterior. Eles traçavam linhas de intervenção com a preten-
são de integrar o País à América do Sul, abrindo mercados do 
Atlântico ao Pacífico por meio de um sistema de infraestrutura 
eficiente capaz de garantir competitividade e permitir a explora-
ção de novos espaços para acumulação de capital. As estratégias 
de integração internacional desenhadas no governo FHC foram 
incorporadas e aprofundadas no governo Lula e se fizeram pre-
sentes no PPA de 2004/2007 e no Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC).

O enfoque da integração de mercados fez com que a Ama-
zônia ocupasse uma posição central diante das estratégias do es-
tado brasileiro. Primeiro porque é através da região amazônica 
que o país tem conexão física com seis4 outros Estados sul-ame-
ricanos e com a Guiana Francesa. Isso torna suas fronteiras in-
ternacionais importantes espaços estratégicos. Segundo, a região 
amazônica, mais uma vez, é encarada como fronteira de recursos 
que apresenta grande potencial para a exploração econômica, 
apesar de, e mesmo considerando suas especificidades ambien-
tais. Aberta a múltiplas possibilidades por conta de seus esto-
ques incomparáveis de biodiversidade, bens culturais imateriais 
e materiais, assim como recursos naturais inexplorados, a região 
desperta interesse do grande capital e das redes internacionais 
por seu forte potencial de capitalização.

4 Através de seu espaço amazônico, o Brasil faz fronteira com Bolívia, Peru, 
Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, além do Departamento Ultramarino 
Francês.

4
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A retomada da concepção de fronteira de recursos e dos 
projetos de infraestrutura econômica na região amazônica sur-
giu em contraste à luta de movimentos locais de preservação 
ambiental e melhoria das condições de vida das comunidades 
extrativista, à atuação de ONGs ambientalistas nacionais e in-
ternacionais e à tendência crescente de políticas públicas estatais 
preservacionistas que marcaram o período imediato pós regime 
militar. Fortemente pressionado por questões internas ligadas 
aos conflitos sociais e ambientais que levaram à morte de Chico 
Mendes em 1988, pela mobilização internacional e nacional que 
denunciava os malefícios da depredação ambiental promovida 
pelas políticas de ocupação do espaço via colonização e explora-
ção de seus recursos minerais e hidrelétricos, o estado nacional 
foi obrigado a dar respostas na forma e políticas públicas de 
proteção ambiental. 

Contudo, se por um lado o meio ambiente adquiriu espaço 
na agenda política externa e interna pela atuação de importantes 
forças políticas, inclusive amazônicas, por outro, se tornou evi-
dente a força do imperativo macroeconômico como definidor 
das políticas territoriais a partir de meados da década de 1990. 
A participação do país no sistema internacional redefinido pelas 
reformas econômicas neoliberais determinava-se pela sua capa-
cidade em alcançar novos mercados e incrementar competitivi-
dade externa de seus produtos (CURADO, 2010). 

O planejamento do Estado incluía a Amazônia na perspec-
tiva macroeconômica de inserção do País no mercado suprana-
cional. Sua forma de organização e articulação das ações dava-
-se por meio dos Eixos Nacionais de Integração (Enid) que, de 
acordo com Castro (2008, p.21), se mantiveram como matriz de 
intervenção do governo até o PAC.

Os Enid balizaram a organização espacial das ações estatais 
considerando o território nacional com um espaço geoeco-
nômico aberto, delimitando regiões de planejamento que não 
respeitavam necessariamente o recorte político-administrativo. 
Diferentemente dos polos de desenvolvimento que haviam mar-
cado a década de 1970 e estimulavam o crescimento polarizado, 
os eixos priorizaram as redes capazes de promover integração e 
modernização da infraestrutura econômica comercial em amplas 
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áreas. Os projetos, de acordo com documento do BNDES,5 que 
participou do estudo de formulação dos eixos, deveriam ser atra-
tivos para investimentos do setor privado por meio de parcerias 
e não pretendiam englobar todos os investimentos necessários 
ao País, mas aqueles estruturantes, capazes de alavancar outros 
investimentos e dinamizar a economia das regiões.

Ao se concluírem os estudos de estruturação dos eixos, já 
no final dos anos 1990, eles apontavam as possibilidades de in-
vestimentos do capital nacional e internacional. Divulgadas em 
um portfólio com 952 oportunidades, para o período de 2000 a 
2007, as ações seriam financiadas pelos governos federal e esta-
duais, pela iniciativa privada e por parcerias, envolvendo inves-
timentos totais na ordem de R$317 bilhões, sendo que o maior 
volume de recursos, R$186,1 bilhões, eram voltados para obras 
de infraestrutura econômica organizadas em 494 projetos (Bra-
sil, 2002). As parcerias público-privadas se apresentavam como 
um condicionante importante da efetivação do programa, diante 
da posição do Estado, que alegava não deter a soma dos recursos 
necessários para viabilizar a totalidade dos investimentos (Be-
cker, 1999). Além disso, o papel do Estado, face ao planejamen-
to, era o de indutor, coordenador e regulador do processo.

A função principal da execução das ações previstas no estudo 
dos eixos era a “integração entre as economias regionais e destas 
com os mercados internacionais, aspecto elevado à condição de 
peça fundamental para o desenvolvimento e o crescimento eco-
nômico do país” (Curado, 2010, p.84). A lógica que orientou a 
formulação dos eixos estava fundada na inserção competitiva do 
país na economia mundial, de modo que, ainda segundo Cura-
do (ibidem, p.84), “os projetos contidos nos Enid consideram o 
incremento com o comércio exterior como saída única para seu 
programa de desenvolvimento [...]”. E, desse modo, privilegiaram 
as obras de transporte, energia e telecomunicações, capazes de ga-
rantir a acessibilidade do capital e o escoamento da produção. 

5 BNDES. Estudo dos eixos de integração e desenvolvimento, s.d. Versão editada em: 
<http://www.wisetel.com.br/biblioteca/doc_de_referencia/governo_brasileiro/
eixos_integracao_desenvolvimento.htm>. Acesso em: 9 jun. 2011.

5
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Construídos, resumidamente, a partir dos critérios malha 
multimodal de transportes, hierarquia funcional das cidades, 
identificação dos centros dinâmicos e os ecossistemas existentes, 
os eixos totalizam nove grandes cortes espaciais: Arco Norte; 
Araguaia – Tocantins; Madeira – Amazonas; Oeste; Rede Sudes-
te; Sudoeste; Sul; São Francisco e Transnordestino. 

Na análise de Becker (1999), os eixos, da forma como foram defini-
dos e aplicados, contemplavam parcialmente os interesses das elites re-
gionais para melhoramentos pontuais em termos de logística, mas não 
levaram em conta suas estratégias de inserção produtiva. Atendiam aos 
interesses vinculados ao agronegócio com a abertura de corredores de 
exportação de grãos do Centro-Oeste através da Amazônia para os pa-
íses do Hemisfério Norte e de maneira decisiva considerava a intenção 
de estreitar relações econômicas com os países amazônicos.

Dos nove eixos definidos no estudo final, quatro impactam 
na Amazônia Legal, e destes, dois são amazônicos e representam 
corredores logísticos de integração nacional e internacional da 
região. O Madeira – Amazonas,6 como saída para o Atlântico, e 
6  Para esse eixo destacaram-se 42 oportunidades de investimentos em infraestru-
tura. São elas: no setor de energia: gasoduto Coari – Manaus; Gasoduto Urucu – 
Porto Velho; UHE Belo Monte; UHE Tucuruí Etapa 2; UTE Manaus; UTE Porto 
Velho; linha de transmissão de Abunã a Guajará – Mirim; linha de transmissão de 
Porto Velho a Rio Branco; linha de transmissão de Porto Velho a Vilhena; linha de 
transmissão de Tucuruí a Vila do Conde. No setor de telecomunicações: conexão 
entre Brasília e Belém; telefonia fixa (gargalos em dez microrregiões); telefonia fixa 
(missing links em 51 municípios); telefonia fixa (plano de metas Paste); telefonia 
móvel (eixo Madeira – Amazonas); telefonia pública (plano de metas Paste). No 
setor de transportes: aeroporto de Porto Velho – ampliação do terminal de carga 
doméstica; aeroporto de Porto Velho – novo terminal de passageiros e ampliação 
do pátio de aeronaves; aeroporto internacional Eduardo Gomes – ampliação do 
terminal de carga doméstica; aeroporto internacional Eduardo Gomes – amplia-
ção do terminal de passageiros e pátio de aeronaves; eclusas na hidrelétrica de Tu-
curuí; hidrovia teles Pires – Juruena – Tapajós; terminais de grãos e contêineres no 
porto de Porto Velho; terminal de grãos em Cachoeira Rasteira; terminal de grãos 
no Porto de Santarém; terminal de passageiros no Porto de Manaus; terminal do 
novo porto de Manaus; BR-163, de Matupá a Itaituba; BR-163, de Santarém a 
Rurópolis; BR-230, de Altamira a Rurópolis; BR-230, de Humaitá a Lábrea; BR-
230, de Marabá a Altamira; BR-230, de Rurópolis a Itaituba; BR-317, da Fazenda 
Vaca Branca a Assis Brasil; BR-317, de Rio Branco a Boca do Acre; BR-364, de 
Sena Madureira a Cruzeiro do Sul; PA-252, de Viseu à PA-242; PA-253, de Capitão 
Poço à BR-010; PA-256, de Tomé-Açú à BR-010; várias rodovias no Oeste – BR-
174/MT, BR- 364/MT, BR-364/RO (SANTANA, [s.d], p.99-100).

6
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o Arco Norte,7 como saída para o Caribe e elo de intercâmbio 
regional com a Guiana Francesa, o Suriname e a Guiana. Am-
bos têm o transporte como elemento central. No caso do eixo 
Madeira – Amazonas, a vertebração principal é a hidrovia. Já no 
Arco Norte, as rodovias BR-174, em Roraima, e a BR-156, no 
Amapá (SANTANA, 2009).

Em ambos os eixos amazônicos, as principais vulnerabilida-
des, sob a ótica do crescimento econômico e atração de investi-
mentos públicos e privados, estão na ineficiência e precariedade 
da infraestrutura econômica - transporte, energia e comunica-
ção, na concentração da renda e dos serviços em algumas cida-
des, principalmente nas capitais, e na inexistência de recursos 
humanos qualificados e fragilidade local em prepará-los.

As potencialidades apontadas para investimento nos dois ei-
xos ligam-se à exploração da biodiversidade e da biotecnologia, 
com a agregação de valor aos produtos regionais, o uso sustenta-
do das riquezas minerais, dos produtos florestais, a produção de 
papel e celulose, a modernização e difusão da pesca, cujo maior 
potencial está na área influenciada pela foz do rio Amazonas, a 
exploração do potencial hidroelétrico e de energias alternativas 
e do ecoturismo.

A área total dos dois eixos abrange os estados do Amazo-
nas, Acre, Rondônia, Roraima e Amapá. Neles se destacam os 
projetos de ligar por estradas pavimentadas o Amapá à Guiana 
Francesa, ou seja, o Brasil à França, país membro da Comuni-
dade Econômica Europeia, e Roraima à Venezuela, permitindo 
o tráfico rodoviário entre Manaus e Caracas. Ambas as ligações 
são significativas para a composição de um novo cenário geo-
político, e a segunda coloca a Zona Franca de Manaus, grande 

7As oportunidades de investimentos nesse eixo somam quatorze, são elas: no setor 
de energia, a UTE Macapá; linha de transmissão central a Santana. No setor de 
telecomunicações: telefonia fixa (gargalo no nordeste de Roraima); telefonia fixa 
(missing link em Alto Alegre – RR); telefonia fixa (plano de metas Paste); telefonia 
móvel (eixo Arco Norte); telefonia pública (missing link em Alto Alegre – RR); te-
lefonia pública (plano de metas Paste). No setor de transportes: aeroporto de Ma-
capá – novo terminal de carga doméstica, de passageiros e ampliação do pátio de 
aeronaves; porto de Santana; BR-156 – de Ferreira Gomes ao Oiapoque; BR-156/
AP-010 – de Laranjal do Jari a Mazagão e Macapá; BR-401 – complementação até 
Bonfim e Normandia (SANTANA,[s.d], p. 103). 

7
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produtora de eletroeletrônicos, em uma posição estratégica para 
o comércio com o mercado sul-americano. Entretanto, segundo 
Kohlhepp (2001), o fator principal do planejamento infraestru-
tural presente nos projetos dos eixos amazônicos foi o de pos-
sibilitar o transporte da produção agrícola, conectando sistemas 
de transportes multimodais.

Ao se concretizarem os corredores logísticos da Amazônia 
brasileira, se integrarão 8.272 km2 de fronteiras internacionais 
com seis dos sete países, além do Brasil, parceiros da Organização 
do Tratado de Cooperação Amazônica e com o Departamento 
Ultramarino Francês. Os investimentos nos eixos amazônicos 
permitirão ligações estratégicas com o mercado sul-americano 
e o aparelhamento de corredores de exportação, por meio da 
ampliação de aeroportos, pavimentação de rodovias, ampliação 
da rede elétrica e aparelhamento de portos. 

A proposta de desenvolvimento presente nos Enid se esten-
deu em linha contínua, dos governos de FHC a Lula, marcando 
no período de 1996 a 2010, e se mantém como diretriz de ação 
do governo Dilma. A concepção de que a integração física na-
cional e supranacional, sob a lógica do mercado, é peça essen-
cial para fazer avançar o desenvolvimento do país orientou, na 
primeira década deste século, as políticas públicas estatais para 
a Amazônia.

O novo contorno de atuação do estado nacional nas regiões de 
fronteira internacional se deu também pela articulação política dos 
países da América do Sul para a implantação do projeto Integra-
ção das Infraestruturas Regionais Sul-Americanas (Iirsa). A Iirsa, 
lançada em 2000 em reunião organizada por iniciativa brasileira, 
tem relação direta e complementar com a concepção dos Eixos 
Nacionais de Integração e Desenvolvimento e está atrelada às am-
bições da política externa brasileira para a América do Sul.

Tanto a Iirsa, quanto as políticas internas deste primeiro de-
cênio foram construídos com a mesma orientação, qual seja; 
promover a integração competitiva a partir de volumosos inves-
timentos em infraestrutura organizados em eixos de integração 
e desenvolvimento. O Iirsa em nível sul-americano, como bloco 
regional, e os PPA e o PAC em nível nacional, acelerando a eco-
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nomia e colocando o Brasil em situação vantajosa em relação ao 
mercado sul-americano.

A Iirsa é um projeto pan-americano de doze países da Amé-
rica do Sul que projeta a integração da região para formar uma 
unidade. A estrutura sistêmica e logística para essa integração é o 
desenvolvimento da telecomunicação, do transporte e da energia 
por meio de políticas territoriais ao longo da América do Sul. 
O projeto prevê a formação de corredores de exportação por 
meio da construção de infraestruturas interligadas com o obje-
tivo de superar os gargalos históricos de conectividade entre os 
países e viabilizar o aumento dos fluxos comerciais no mercado 
sul-americano e deste com o mercado mundial. O comércio se 
configura como elemento aglutinador para a composição da uni-
dade regional.

Concebida com base no conceito de regionalismo aberto ela-
borado pela Comissão Econômica para América Latina e Caribe 
– Cepal na década de 1990,8 o Iirsa focaliza o continente sul-
-americano como espaço geoeconômico integrado, onde, para o 
avanço do crescimento econômico, é preciso reduzir ao mínimo 
as barreiras internas ao comércio e os estrangulamentos infraes-
truturais. O Comitê de Coordenação Técnica9 do Iirsa, reunido 
em 2003 em Lima, estabeleceu três grandes objetivos: a) apoiar 
a integração de mercados para melhorar o comércio intrarregio-
nal; b) apoiar a consolidação de cadeias produtivas para alcançar 
competitividade nos grandes mercados mundiais; e c) reduzir o 
“custo latino-americano” por meio da criação de uma platafor-
ma logística vertebrada e inscrita na economia global. 

O conjunto dos projetos de investimento foi organizado a 
partir de dez eixos de integração. São eles: Eixo Andino; Eixo 
Peru-Brasil-Bolívia; Eixo de Capricórnio; Eixo Mercosul-Chile; 
Eixo Andino do Sul; Eixo Escudo das Guianas; Eixo do Amazo-
8  Ver Cepal. O regionalismo aberto na América Latina e no Caribe: a integração 
econômica a serviço da transformação produtiva com equidade. In Bielschowsky, 
R. (org.). Cinquenta anos de pensamento na Cepal. Conselho Federal de Economia – 
Cofecon/Ed. Record. Rio de Janeiro. 2000.

9 Ver: Iirsa: sítio oficial: <http;//iirsa.org/home.asp?CodIdioma=ESP>. Acesso 
em: 10 abr. 2012

8
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nas; Eixo Interoceânico Central; Eixo Hidrovia Paraguai-Paraná; 
e Eixo do Sul. 

A Amazônia é cruzada diretamente por três eixos, o do Ama-
zonas, do Escudo das Guianas e o Eixo Peru-Brasil-Bolívia, tanto 
na direção leste-oeste quanto norte-sul. Para Thery (2005, p.46), 
com o Iirsa, a “Amazônia torna-se o centro do continente, em vez 
de ser a periferia dos países que a compõem, mesmo não sendo a 
parte do continente onde passam os fluxos mais densos [...]”.

Nos eixos amazônicos da Iirsa, a pavimentação de rodovias, a 
abertura de vias navegáveis, permitindo inclusive a união bi-oce-
ânica – Atlântico/Pacífico – no eixo do Amazonas, a interco-
nexão de portos e o incremento de infraestrutura de integração 
entre os países nas áreas de tríplices fronteiras são elementos de-
finidores do que eles significam. Todos têm foco no escoamento 
da produção, no aproveitamento do potencial hidroelétrico e na 
exploração dos recursos minerais e florestais da região.

Os volumosos projetos da Iirsa contam com o financiamento 
de instituições financeiras multilaterais (IFM), especificamente 
com a Corporação Andina de Fomento (CAF), o Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento (BID) e com o Fundo Financeiro 
para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata). 10 Dessas 
instituições, apenas o Fonplata não atua diretamente nos eixos 
amazônicos. As IFM são importantes porque apoiam os inves-
timentos que cada país executa a seu custo em seu território, 
e também porque são capazes de influenciar a implementação 
de políticas públicas dos seus países-membros, condicionando 
os empréstimos à realização de políticas que adotem diretrizes 
econômicas por elas estabelecidas.

Como se tratam de instituições dotadas de recursos advindos 
do dinheiro público de seus países-membros, a correlação de 
forças no seu interior está definida pelo poder econômico exer-
cido por cada país de acordo com sua participação na composi-
ção do capital do banco (CURADO, 2010). O direcionamento 
dos investimentos realizados pela instituição e sua relação com 
os Estados-membros têm em sua base essa correlação de forças. 
A definição e viabilidade da agenda de projetos prioritários para 

10 Consultar: <www.iirsa.org>. Acesso em: 10 abr. 2012.

10
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execução é, também, configurada sob os impulsos do jogo polí-
tico travado no interior das IFM.

O importante papel desempenhado pelas instituições de fi-
nanciamento explica a acirrada disputa pela presidência do BID 
em 2005, quando do EUA demonstraram sua força na região e, 
ainda, as diretrizes estabelecidas pela política externa brasileira 
para a América do Sul. Essas diretrizes permitiram que o pre-
sidente Lula incluísse o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) entre os financiadores da Iirsa 
em 2003. O BNDES, em convênio com a CAF, passou a ser 
o primeiro banco nacional a financiar os projetos do Iirsa, ao 
lado das agências multilaterais. Com isso, o estado brasileiro as-
sumiu papel de importante protagonista na definição da agenda 
e execução dos projetos prioritários no continente. Além disso, 
segundo Curado (-2010), alavancou a expansão de grandes em-
presas nacionais em outros países, tais como Odebretch, Camar-
go Correia, Queiroz Galvão, ao incluir como exigência do finan-
ciamento a contratação de pelo menos uma empresa brasileira.

O processo de integração das infraestruturas físicas dos países 
sul-americanos mobilizado pela globalização e pelas estratégias 
mundiais de mercado forçou a produção de redefinições sobre as 
áreas de fronteiras internacionais. Espaços político-econômicos 
outrora periféricos são transformados em locais centrais e estra-
tégicos, cujo entendimento exige a somatória entre os conceitos 
de espaço geoeconômico e geopolítico em uma equação de aná-
lise das relações de poder, desenvolvimento econômico e espaço 
geográfico. Isso significa que as políticas públicas brasileiras de 
integração supranacional não descartaram o aspecto geopolítico 
de defesa e segurança das áreas de fronteira, mas obrigaram a 
incorporação da questão do desenvolvimento econômico. 

A reorientação do Programa Calha Norte (PCN) é exemplo 
dessa incorporação. Mantendo os objetivos de defender, pro-
teger e garantir a integridade do território nacional, o progra-
ma assume de forma enfática a finalidade de alavancar o desen-
volvimento da Amazônia e da faixa de fronteira em particular 
(DURBENS, 2010). O PCN se consolida como uma política 
pública de segurança, defesa e desenvolvimento regional. E, em 
consonância com o projeto nacional, financia basicamente pro-
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jetos de infraestrutura em atuação conjunta com os municípios. 
O programa representa, para algumas das cidades amazônicas, 
o único meio de realizar importantes obras, inviabilizadas pela 
insuficiência de recursos advindos da cota de transferência do 
Fundo de Participação dos Municípios (FPM), principal fonte de 
receita dos municípios (FERREIRA, 2010).

Parte do planejamento estatal para a região amazônica, as po-
líticas de defesa e segurança na fronteira internacional assentam-
-se em duas estratégias principais: o aumento da presença militar 
e a promoção do desenvolvimento econômico local. O reforço 
de efetivos de 3,3 mil, em 1998, para 30 mil, em 2009, foi bas-
tante significativo, embora represente apenas 10% do efetivo na-
cional (NASCIMENTO, 2010). O projeto Sistema Integrado de 
Monitoramento de Fronteiras (Sisfron), ainda em planejamento, 
prevê alcançar 35 mil efetivos na região até 2019 e a criação de 
mais 28 pelotões especiais de fronteira (hoje são 2vinte em toda 
a região amazônica). O Sisfron deverá dotar a força terrestre, ou 
seja, o exército, de equipamentos de alta tecnologia de monitora-
mento, treinamento e deslocamento, integrando as unidades de 
fronteira antes isoladas.11 Essas estratégias respondem à neces-
sidade de vivificação das fronteiras, pois, tornadas peças-chaves 
do processo de integração, elas são, também, elo importante na 
cadeia de rotas ilícitas e no mapa de crimes que se distribuem 
pela Amazônia. São, ainda, áreas sensíveis à presença militar in-
ternacional.

O projeto Sipam também atende à necessidade de controle 
do espaço amazônico brasileiro e se constitui em um sistema 
multidisciplinar de gerenciamento de informações, coordenação 
das ações de vigilância e monitoramento. Além disso, possibilita 
utilizar as informações obtidas com os diversos projetos para 
reduzir custos infraestruturais necessários à proposta de desen-
volvimento da região e alavancar sua integração nacional e inter-
nacional.

11 O GLOBO. Forças Armadas: modernização custa R$38 bi. Sistema para prote-
ger fronteiras começa pela Amazônia; número de homens do Exército na região 
vai aumentar. 4 jun. 2011.

11
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Para Berta Becker (2005), o Sipam, o reforço militar brasilei-
ro na Amazônia, e podemos incluir o Sisfron e a retomada do 
PCN, além do papel que cumprem como políticas de defesa e 
segurança nacional, são uma reposta à crescente presença mili-
tar internacional na fachada do Pacífico e na América Central, 
por meio do que se denomina de localidades de operação avançada, 
cuja maior expressão é o Plano Colômbia. Segundo a autora, “o 
Brasil virou uma ilha cercada de localidades de operação avançada por 
todos os lados, com instalações norte-americanas apoiadas pela 
União Europeia, com exceção das fronteiras com a Venezuela e 
a Argentina” (BECKER, 2005, p. 79). 

A integração do espaço amazônico não avança, portanto, à 
revelia das questões geopolíticas. Pelo contrário, elas compõem 
a proposta de desenvolvimento e controle da Amazônia. Porém, 
pesar da crescente importância das políticas de defesa, são as po-
líticas de desenvolvimento, com a construção de infraestrutura 
de transporte, energia e comunicação, que predominam no rol 
dos investimentos e redesenham o cenário político e econômico 
das áreas de fronteira internacional da Amazônia brasileira.

LIMITES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INTE-
GRAÇÃO INTERNACIONAL NA AMAZÔNIA

O processo de integração sul-americano pelo incremento 
da infraestrutura econômica conforme proposto na Iirsa e nos 
PPA do estado brasileiro tem potencial transformador das rela-
ções que historicamente marcaram os países da América do Sul. 
Contudo, seus limites estão definidos pelas relações de merca-
do. O desenvolvimento proposto tem o comércio com elemen-
to central, via o aumento dos fluxos de riquezas produzidos e 
consumidos na América do Sul. Não se projeta a integração na 
área social e a discussão sobre a imigração, mesmo nas cidades 
gêmeas das regiões de fronteira, ou a gestão ampliada do meio 
ambiente, ainda que projetos de grande impacto afetem zonas de 
importante biodiversidade da Amazônia continental.

A integração proposta tem limites claros definidos pela vin-
culação comercial, ou seja, a construção de redes infraestrutu-
rais que permitam o escoamento da produção para o mercado 
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nacional e internacional, principalmente do agronegócio, e a 
acessibilidade do capital a espaços específicos de interesse de 
acumulação sem garantias de que exerça efeito multiplicador do 
desenvolvimento. Para Santana (2009, p.105), “por não consi-
derar as estruturas econômico-produtivas regionais anteriores, 
o modelo de desenvolvimento provoca desagregação interna à 
região (fragmentação), atomizando-a em subáreas articuladas a 
espaços nacionais e/ou internacionais”. A estratégia de constru-
ção dos corredores de exportação a partir dos eixos de integra-
ção tende a acirrar a fragmentação espacial do desenvolvimento 
em função do fluxo internacional de mercadorias.

No caso específico da Amazônia brasileira, os limites são 
percebidos pela ausência de políticas efetivas que minimizem 
graves problemas internos já existentes e que se aprofundam, 
como a concentração fundiária ao longo das redes de transpor-
tes rodoviários, os conflitos sociais advindos da intensificação 
da migração e da grilagem de terras, o avanço da pressão antró-
pica sobre as terras indígenas e as unidades de conservação e o 
desmatamento pela expansão da fronteira agrícola e exploração 
desordenada dos recursos florestais.

A implementação das políticas públicas de desenvolvimento 
econômico traz como um de seus objetivos principais a redução 
das desigualdades socioeconômicas, inserindo e aprofundando 
sua participação no circuito acumulativo do capital. Contudo, 
para Superti (2011), tais políticas não induzem a uma ação dife-
renciada do capital na região, pelo contrário, reafirmam a forma 
historicamente consolidada, qual seja, a de abordar a Amazônia 
como fronteira de recursos a serem explorados sem respeitar as 
culturas e estruturas econômicas preexistentes, sem estabelecer 
laços concretos com a realidade regional, sem realizar inversões 
significativas na estrutura produtiva local e sem investir na quali-
ficação de recursos humanos.

Esse processo mantém a lógica conservadora do desenvol-
vimento econômico responsável em grande medida pelo atual 
perfil sociopolítico da região e acentua sua fragmentação inter-
na, configurando áreas articuladas por redes logísticas a espaços 
nacionais e/ou internacionais e espaços periféricos da dinâmi-
ca intra-regional. Se esse processo induz a inclusão de novos 
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agentes e de novas dinâmicas sociais, provoca ao mesmo tempo 
o aprofundamento das desigualdades e a exclusão de parte dos 
agentes tradicionais.

Tais políticas não foram planejadas para contemplar os an-
seios e necessidades econômicas e sociais específicas das comu-
nidades amazônicas, principalmente na área de fronteira, embo-
ra as beneficiem parcialmente. Essas comunidades são, ainda, 
caracterizadas pela ausência de infraestrutura básica, como água 
encanada, rede de esgoto, coleta de lixo, precariedade dos servi-
ços públicos de saúde, segurança, educação, entre tantos outros. 
Elas marcam um descompasso entre a agenda pública e as de-
mandas advindas da realidade cultural peculiar da região, prova-
velmente porque esses anseios não necessariamente coincidem 
com as necessidades do capital e pela fragilidade política de tais 
interesses para fazer-se presente na correlação de forças da qual 
resultam as políticas públicas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A lógica conservadora do desenvolvimento proposto à Amazô-
nia mantém a concepção dualista da realidade social que a dicotomiza 
entre o “atrasado” e o “desenvolvido”, promovendo a substituição 
dos fatores de produção tradicionais pelos modernos. Isso implica 
em que o processo de transformação de um sistema tradicional de 
produção em um sistema moderno não se dá sob o efeito de acomo-
dação ou de absorção, mas gera também um processo de exclusão e 
de eliminação. Isso porque, além da conjugação de interesses políticos 
e econômicos, a modernização determina a supremacia dos fatores 
tecnológicos de produção sobre os tradicionais, eliminando a possibi-
lidades de convivência entre ambos (BONETI, 2003).

A política pública de desenvolvimento econômico sobre essa 
lógica, que mobiliza, sobretudo, fatores tecnológicos e meios 
financeiros, produz, nas regiões periféricas, a exclusão, do pro-
cesso produtivo, de alguns elementos do sistema tradicional de 
produção, como é o caso das práticas culturais, do meio natural e 
do trabalho manual, e determina, como consequência, a exclusão 
do próprio homem do seu meio e do processo produtivo.

O impacto, portanto, dessas políticas públicas na região é 
dicotômico, pois induz ao crescimento econômico promoven-
do a inclusão de novos agentes e novas dinâmicas sociais, ao 
mesmo tempo em que conduz também à exclusão de parte dos 
agentes tradicionais. Esse processo de exclusão poderia ser mini-
mizado pela incorporação do modo de vida, da concepção de 
mundo e dos sistemas de classificação do ambiente natural e das 
demandas sociais e econômicas da formação cultural das comu-
nidades amazônicas. Sua participação no processo de planeja-
mento, implantação e avaliação de políticas públicas represen-
taria o reconhecimento das aspirações de autonomia, liberdade 
e identidade, como também a garantia de que a agenda pública 
coadunaria com as necessidades e os anseios advindos da sua 
realidade cultural peculiar. 
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VENEZUELA Y BRASIL: CRONOLOGÍAS 
FRONTERIZAS12

Mario Valero Martínez

INTRODUCCIÓN

Al observar las imágenes de Venezuela y Brasil en un 
encuadre cartográfico destacan en primer plano las 

enormes diferencias proporcionales de sus territorialidades13, 
los privilegiados emplazamientos continentales con sus 
respectivas extensiones caribeñas y atlánticas y una delgada línea 
que representa a escala los 2.199 km de longitud limítrofe que 
demarcan el norte de Brasil y el sur de Venezuela (Figura nº 1). 
Estos atributos geográficos se han utilizado en diversos enfoques 
generalmente orientados a resaltar su importancia geoestratégica 
en los entornos inmediatos o en el contexto internacional. 

Y aún tiene resonancia las simulaciones geopolíticas susten-
tadas en las readaptaciones del concepto de espacio vital que se 
suponía indispensable para la supervivencia y seguridad de los 
estados-nacionales. Sus postulados rondan también en ciertas 
imágenes nacionales estimuladas por quienes reaccionan en to-
nos alarmistas cuando se abordan los temas relacionados con el 

1 Este trabajo forma parte del Proyecto de investigación: Estudio de las dinámicas 
comerciales informales, ocasionales y temporales en ciudades de fronteras de Venezuela. Subsiste-
ma San Cristóbal-San Antonio-Ureña. Puerto Ayacucho. Ciudad Sucre. Financiado por el 
Consejo de Desarrollo Científico Humanístico Tecnológico y Artístico (CDCHT). 
Código: NUTA-H-331-10-09-B. Universidad de Los Andes.

2 La extensión territorial de Venezuela es de 916.445 km2 y Brasil alcanza 8.511.965 
km2

.

2

1



uso y aprovechamiento de los espacios de fronteras, insinuando 
casi siempre suspicacias y ocultas intensiones expansionistas ve-
cinales, acompañadas de sesudas advertencias del peligro que se 
cierne sobre la soberanía nacional como consecuencia del “vacío 
demográfico” en que se encuentran las fronteras.

Figura 1 – América del Sur.

Desde otra perspectiva los atributos observados en el encuadre 
cartográfico los describimos como parte de las plataformas que 
componen las geografías políticas de los países, reinterpretadas 
en asociaciones con las crecientes interdependencias globales/
locales, horizontales/verticales entre territorios y espacios 
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geográficos, establecidas a través de las redes y mecanismos 
relacionales en los que emergen múltiples desafíos apuntando al 
fin primordial del bienestar individual y social en condiciones de 
equidad, sustentabilidad e igualdad de oportunidades. 

En estos contextos abordamos los estudios sobre las 
contigüidades territoriales del entorno venezolano, revalorizando 
las funciones que podrían prestar las fronteras como espacios 
de integración local y su utilidad para avanzar en las propuestas 
de cooperaciones binacionales. Esto conlleva a replantear la 
exploración de sus potencialidades socio-productivas, a tratar 
los imperativos temas geo-ambientales, a reconocer y valorizar 
las configuraciones interculturales, a ponderar la importancia 
urbana de sus espacios, así como los ámbitos relacionales 
surgidos de los procesos de ocupación. Se trata de entender 
nuestras fronteras en sus especificidades contemporáneas y, más 
que juegos de geopolíticas, asumirlas como parte fundamental 
de las organizaciones socio-espaciales en territorios limítrofes. 

En esta visión no se pretende minimizar sus complejidades 
funcionales y las sensibilidades nacionales que generalmente 
despiertan las conflictividades originadas en las insatisfacciones, 
desacuerdos e indefiniciones en procesos de delimitaciones 
territoriales, tal como ocurre con Venezuela en sus vecindades 
con Colombia y Guyana, países también limítrofes con Brasil. 
Otras problemáticas emergen de las particulares coyunturas 
locales como consecuencia de las dinámicas fronterizas y 
transfronterizas. De igual manera afloran las preocupaciones 
globales como la expansión del terrorismo, el narcotráfico y 
el contrabando en sus diversas tipologías que han encontrado 
en los espacios de fronteras los refugios apropiados para su 
operatividad. 

En la primera década del siglo XXI surge en el escenario 
venezolano un nuevo componente en la redefinición 
gubernamental de las relaciones bilaterales a partir de las afinidades 
“ideológicas” e intereses geopolíticos que ha conllevado a 
establecer una especie de taxonomía entre gobiernos amigos y 
enemigos, afectando en algunos casos las relaciones vecinales 
y fronterizas. En otro trabajo (VALERO, 2008) hacemos 
referencia al caso específico de los tormentosos y conflictivos 
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dilemas con Colombia, relatando los acontecimientos que en 
determinados momentos han propiciado juegos de guerras, las 
rupturas de relaciones con sus repercusiones en las dinámicas 
fronterizas; contrastando con las abiertamente amistosas e 
intensas vinculaciones con Brasil. 

A pesar de las circunstancias generadoras de 
conflictividad e independientemente del factor de originen, 
se insiste en la indispensable necesidad de reconocer la 
heterogeneidad y la diversidad de los paisajes de fronteras, 
sus historias configurativas, sus dinámicas geo-culturales 
y sus condicionantes medioambientales. Las fronteras 
deberían valorarse en sus contextos geográficos, pero sin 
las esquematizaciones reduccionistas que las califican como 
áreas político-administrativos de confines nacionales. 

A partir de estas perspectivas exploramos cronológicamente la 
temática fronteriza de Venezuela con Brasil, considerando como 
base exploratoria los complejos y diversos territorios fronterizos, 
el desarrollo histórico de procesos relacionales con puntuales 
disonancias binacionales o si se quiere de predominantes y 
positivos vínculos, así como la ventaja que representa la rotunda 
y firme fijación jurisdiccional de sus territorialidades alcanzada 
a través del acuerdo bilateral que ha sido determinante en la 
estabilidad de sus nexos vecinales. 

APUNTES SOBRE EL TRATADO

Los relatos geo-históricos registran como hecho relevante 
un resultado final en el esclarecimiento limítrofe que no dejó 
grandes traumas nacionales, aunque como en todo proceso de 
negociación que involucra extensas e intrincadas morfologías 
paisajísticas heredadas de las ocupaciones españolas y 
portuguesas, no faltaron las dificultades, desacuerdos y 
denuncias de lo que iban acordando ambas partes; para el 
caso venezolano, Hernández (1986) realizó una recopilación 
detallada de los acontecimientos, posiciones, pasiones 
nacionales y contextos en que se desarrolló el proceso 
conducente a la firma del Tratado de Límites y Navegación 
Fluvial de 1859 que como lo advirtieron Donis y González 
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(1989, p. 140) ha sido “el primero y único caso por el que Venezuela 
llegue a definición de límites por tratado. En los demás casos ha mediado 
el proceso arbitral”. 

Con esta observación se pretende subrayar las diferentes 
vías en la resolución de las controversias limítrofes venezolanas, 
testimoniando la disposición desprejuiciada asumida por 
Venezuela y Brasil sin recurrir a intervenciones de terceros, lo 
que permitió sentar las bases del entendimiento que trascendería 
al estricto trabajo para la definición limítrofe, al perfilar a grandes 
rasgos el uso compartido de los espacios de fronteras, tal como 
se podría interpretar el preámbulo del Tratado al reconocer 

[…] la necesidad de ajustar un convenio definitivo sobre los lí-
mites entre sus respectivos territorios para dejar sólidamente es-
tablecida la armonía que felizmente existe entre los dos países, y 
remover cualquier motivo de desavenencia; y deseando al mismo 
tiempo facilitar y promover entre ambos la libertad de comunica-
ción por la frontera común y por los ríos en la parte que a cada 
uno pertenece […] 

Una demostración de la disposición a la concertación se 
expresó en la aplicación práctica de estos principios declarativos al 
reconocer ambas partes sus posesiones hidrográficas, admitiendo 
para Venezuela la pertenencia de las aguas que corren al río 
Esequibo, así como los ríos Cuyuní y Caroní afluentes del río 
Orinoco, en tanto que a Brasil se reconocieron los ríos tributarios 
de la cuenca del Amazonas, salvo un tramo del río Negro, utilizado 
como divisoria entre ambos países frente a la isla de San José en 
las cercanías de Piedra del Cocuy, tal como quedó descrito en el 
artículo nº 2 del Tratado. 

Las bases de entendimiento posibilitaron que, un poco más 
de un siglo después de la firma del Tratado de Límites y Nave-
gación Fluvial, se rectificaran sin discordancias las posesiones 
territoriales al detectarse en levantamiento cartográfico del Ter-
ritorio Amazonas venezolano, realizado a través de las precisas 
técnicas de side looking radar utilizados para obtener mapas de 
alta resolución, que a Venezuela correspondían 4.440 km2 hasta 
entonces no registrados en sus mapas nacionales. 
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Al resolver las delimitaciones territoriales en condiciones de 
armonía bilateral, en cierto modo se impidió el surgimiento de 
negativas imágenes vecinales, tan frecuentes en las percepcio-
nes que hoy se tienen de otros territorios contiguos con los que 
se presentaron desacuerdos en los trazados limítrofes y aún se 
mantienen parciales reclamos territoriales. En el Tratado se per-
filaron las pautas para el entendimiento bilateral al incorporar el 
criterio de frontera común, tal como se observa en el texto citado, 
del cual sirve para inferir una interpretación del significado dado 
al límite/frontera que no se restringe al deslinde territorial. 

La conceptualización, frontera común, se transmuta en argu-
mento geográfico e histórico para la continua búsqueda de con-
certaciones binacionales tendientes al aprovechamiento sosteni-
ble de las potencialidades existentes en los paisajes fronterizos 
compartidos entre Venezuela y Brasil; apreciación que nos per-
mite establecer vinculos con la categorización que hemos dado a 
las fronteras como espacios de integración (VALERO, 2002), al 
reconfigurar su objetivo contextual primario de facilitar y promover 
entre ambos países la libertad de comunicación por la frontera común, para 
orientarlo a las prácticas socio-territoriales y transfronterizas con 
el propósito de profundizar la cooperación regional y local.

TERRITORIOS DE ENCUENTROS, PRAGMATIS-
MO BILATERAL Y FRONTERAS NACIONALES

Al traspasar el acuerdo limítrofe para adentrarnos en las 
cronologías fronterizas de Venezuela y Brasil exploramos tres 
planos no siempre coincidentes, referidos a las disposiciones y 
arreglos gubernamentales en las relaciones bilaterales algunas 
veces resultado del pragmatismo gubernamental; las concerta-
ciones fronterizas que hemos calificado como territorios de en-
cuentros; y las políticas gubernamentales venezolanas diseñadas 
para los espacios de fronteras. Desde esta perspectiva tratamos 
de evidenciar, una vez más, la desarticulación existente entre los 
convenios bilaterales en asuntos fronterizos y las políticas in-
ternas, lo que ha repercutido negativamente en la cooperación 
sincera y en consecuencia en el aprovechamiento eficientes sus 
potencialidades.
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En el plano bilateral encontramos escasos escenarios conflic-
tivos aun en períodos en que colidieron los sistemas políticos, 
democracia en Brasil, dictadura en Venezuela, dictadura en Ve-
nezuela y democracia en Brasil. El punto más álgido se remonta 
a la tensión diplomática en 1964, ocasionada por la ruptura de 
relaciones del gobierno venezolano como respuesta al rechazado 
golpe militar y la instauración de la dictadura en Brasil. Los im-
pulsores de la joven democracia venezolana no avalaban en sus 
cercanías geográficas un tipo de régimen similar al que pocos 
años atrás habían derrotado, además la posición era congruente 
con una política exterior defensora de la democracia en América 
Latina. Pero como lo advierte Romero (2004, p. 57) “…en muchos 
de estos casos no se llegaron a romper las relaciones comerciales y, en otros, se 
reanudaron las relaciones más rápidamente de lo que se esperaba”. 

El re-establecimiento de las relaciones con Brasil un par de 
años después, anunciaba el viraje de esta política exterior dejan-
do de lado los lineamientos fundamentales que dieron origen a 
las rupturas, tal como lo reafirmó Caldera (1974, p. 242-243) al 
presentar la Memoria y Cuenta correspondiente a la culminación 
del mandato presidencial (1969-1974) cuando señaló que 

al comenzar el período, según la doctrina establecida, Venezuela 
no mantenía relaciones diplomáticas con gobiernos surgidos por 
golpes de estado contra gobiernos legítimamente constituidos. Sin 
discutir la motivación de esta actitud, se consideró prevalente la 
necesidad de cultivar relaciones con países de los cuales nos ha-
bíamos alejado o nos alejaríamos si se continuaba manteniendo 
la línea anterior. Venezuela salió de un peligroso aislamiento de 
consecuencias negativas. Se ha sostenido la tesis de la solidaridad 
pluralista, que reconoce la vinculación esencial de los pueblos la-
tinoamericanos por sobre la variedad de concepciones, sistemas o 
hechos que prevalezcan en los distintos países.

El reconocimiento a las nefastas dictaduras, aunque en cierto 
modo daba las espaladas a los movimientos democráticos, tenía 
entre otros propósitos, la ampliación de las esferas relacionales 
venezolanas con el entorno y, en el caso particular de Brasil, de-
sencadenó la progresiva concreción de acuerdos que se articu-
laron alrededor del negocio petrolero sin descartar otras áreas 
comerciales. Pero interesa destacar en esos contextos la incor-
poración de la temática fronteriza. El evento visiblemente más 
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reseñado se remonta al segundo encuentro presidencial14 venezo-
lano-brasileño en Santa Elena de Uairén donde se firmó el Con-
venio Básico de Cooperación Técnica que se proponía estimular 
programas y proyectos de cooperación en investigación científica, 
el desarrollo social armónico, se inauguró el tramo de la carretera 
El Dorado-Santa Elena de Uairén- Boa Vista. En ese año también 
se concluyó la demarcación de límites entre ambos países.

Esta vía de comunicación, iniciada en su tramo venezolano 
a mediados de la década de los 50, interconectó a Santa Elena de 
Uairén con los tradicionales centros poblados de las explotacio-
nes auríferas y diamantíferas (El Dorado, Tumeremo, El Callao, 
Upata…) así como al entonces, consolidado espacio industrial 
petroquímico, siderúrgico e hidroeléctrico localizado en Ciudad 
Guayana y de igual manera abrió la vía para vincular esta área de 
la dinámica económica del fronterizo estado Bolívar con la región 
norte brasileña al establecer en primera fase la vía terrestre comu-
nicante con Boa Vista capital de limítrofe estado de Roraima.

En materia fronteriza y paralelo a este pragmatismo proyec-
tivo de las necesidades bilaterales en torno al negocio petrole-
ro y la electricidad, se creó en Venezuela el Consejo Nacional 
de Fronteras15 para diseñar y coordinar políticas de promoción 
al desarrollo de las entidades fronterizas a través de programas 
regionales. Entre las propuestas de este organismo figuraron la 
creación de una franja de 100 kilómetros de ancho a partir del 
límite internacional y el establecimiento de la Zona Marginal 
Fronteriza con políticas específicas para la tenencia de la tierra, 
las actividades al servicio de las comunidades indígenas y una 
política de ocupación territorial a través de la creación y funcio-
namiento de los núcleos cívico-militares que tenía como objetivo 
superar los vacíos demográficos y afianzar la seguridad y defensa 
nacional en las deshabitadas fronteras.

3 El primer encuentro presidencial Protagonizado por Rafael Caldera, presidente 
de Venezuela y Emilio Garrastazu Medici de Brasil, fue Brasilia en el año 1971 y el 
segundo se realizó en la localidad de Santa Elena de Uairén capital del Municipio 
Gran Sabana del estado Bolívar, frontera con el estado Roraima. 

4 “EL Consejo Nacional de Fronteras de Venezuela fue creado mediante Decreto 
Presidencial nº 407 el 14 de octubre de 1970. 

3

4
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La atención se enfocó prioritariamente en el sureño y fron-
terizo territorio Amazonas16 limite con el estado homónimo en 
Brasil, para el que se estableció un programa especial de desar-
rollo regional que tenía entre sus objetivos prioritarios el des-
pliegue de un modelo de colonización y expansión ocupacional 
a través de la fundación de centros poblados cívico-militares, 
la construcción de una amplia infraestructura vial y comunica-
cional, redes de servicios sociales y educacionales, así como un 
vasto plan de desarrollo económico. En suma se trataba de un 
plan-programa regional con el objetivo de reafirmar la seguridad 
y defensa nacional, coordinado la Comisión para el Desarrollo 
del Sur17 (CODESUR).

En oposición y con densa argumentación, emergieron las 
advertencias sobre el negativo impacto ambiental que generaría 
la aplicación del plan y las repercusiones geo-culturales en las 
ancestrales poblaciones indígenas habitantes del territorio ama-
zónico venezolano. También se publicó una profusa literatura 
dedicada a especular sobre el trasfondo del plan fronterizo, en 
la cual se argumentaba insistentemente que el diseño de esos 
lineamientos formaba parte de las estrategias geopolíticas del 
gobierno venezolano como acción y reacción frente a la avan-
zada planificación de desarrollo geoestratégico propuesta para el 
norte brasileño y particularmente en el interés manifestado por 
la vecina nación en la cuenca amazónica.

Aunque algunos propulsores del desarrollo del sur resaltaron 
los logros obtenidos en la aplicación del programa fronterizo 
para el territorio Amazonas venezolano18, en balances menos 
5  El plan abarcaba lo que hoy se conoce como estado Amazonas, antiguo Terri-
torio Federal Amazonas y el Distrito Cedeño del estado Bolívar, que pertenecían 
administrativamente a la Región Sur. 

6 La Comisión para el Desarrollo del Sur de Venezuela (CODESUR) fue creada 
por Resolución del Ministerio de Obras Púbicas el 11-7-69.

7 Curiel (1979) señala: “Hay que decir que el gobierno del Dr. Rafael Caldera, hizo un gran 
esfuerzo en este campo; allí se lograron construir más de 1.000 Km de carreteras; aeropuertos; 
embarcaderos fluviales; escuelas; se adelantaron programas de medicina simplificada; se construyó 
una estación de radio para llevar la voz de Venezuela a la población de la zona, que transmitía 
en español y varias lenguas indígenas; se hicieron estudios de diversos tipos: edafológicos, forestales, 
demográficos, hidrológicos, etc. Durante ese período se adelantaron también los estudios de la 

5

6

7



120

Dinâmicas Periférico-Estratégicas da Fronteira da Amazônia Setentrional

apasionados se admitió que no tuvo el éxito ni la continuidad 
que se esperaba. En 1974 se instaló un nuevo gobierno19 en Ve-
nezuela que introdujo cambios sustanciales en los objetivos del 
plan dirigido por CODESUR, se redujeron las construcciones 
ingenieriles en infraestructura vial, se eliminaron las fundaciones 
de centros poblados cívico-militares y se creó la Oficina para los 
estudios de la Región del Sur de Venezuela, asignándole como 
actividades fundamentales las investigaciones exploratorias so-
bre las potencialidades de los recursos, la conservación y el am-
biente; análisis del mejoramiento social, económico y cultural de 
los habitantes del territorio amazónico. En cierto modo se cedió 
a las demandas locales y nacionales que, con justificada razón, se 
opusieron al plan regional originario.

Regresando a las relaciones bilaterales, en el año 1977 se fir-
mó el Convenio de Amistad y Cooperación con el propósito 
de perfeccionar los mecanismos de entendimiento y se crea la 
Comisión Coordinadora Venezolana-Brasileña para abordar los 
temas regionales y multilaterales. En este ambiente de discreto 
acercamiento se aprobó examinar las alternativas posibles para 
facilitar el comercio fronterizo con la finalidad de satisfacer las 
necesidades de los habitantes que empezaban a consolidar el 
flujo comercial y humano en sus cercanas vecindades, resultado 
en parte de la interconexión vial de principios de la década. De 
igual manera se ratificó el interés en intensificar los trabajos de 
la Comisión Mixta Brasilero-Venezolana Demarcadora de Lími-
tes, cito este hecho, porque durante mucho tiempo fue el hilo 
conductor de las relaciones bilaterales que aunque se trataba de 
establecimiento en concreto de hitos fronterizos. 

interconexión de nuestros ríos, para que en un futuro pudiéramos unirnos al resto del Continente, 
a través de la vía fluvial Orinoco-Amazonas-Plata.
Asimismo se establecieron centro cívicos -militares, como el de Solano, a orillas del Caño Casi-
quiare, en las cercanías de San Carlos de Río Negro, y el de San Simón de Cocuy en la triple 
frontera de Venezuela, Colombia y Brasil. También se realizó el primer levantamiento exacto 
del territorio Amazonas a través del sistema de radar lateral, que se utilizaba por primera vez 
en América Latina”.

8 Primera presidencia de Carlos Andrés Pérez, período 1974-1979

8
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Es un momento también relevante de debates bilaterales y 
multilaterales ocasionados por la propuesta brasileña del Tratado 
de Cooperación Amazónica que inicialmente causó polémicas 
conjeturas y suspicacias vecinales. Medina (1981, p. 261) resumió 
algunos aspectos indicativos de las posiciones asumidas en torno 
al Tratado, señalando que

 Al ser presentado por el Brasil el primer anteproyecto del Tra-
tado, la mayoría de los países integrantes de la cuenca se negaban 
a negociar argumentando que esto podría ser una nueva forma 
de expansión o una nueva estrategia hegemónica … En segundo 
lugar, se temía que la firma del Tratado incidiese en las negocia-
ciones sobre controversias territoriales… Tercero, se pensó que el 
Brasil, a través del Tratado buscaba la expansión de sus mercados, 
lo que provocaría el debilitamiento del Pacto Andino.

Superada la desconfianza que generó la propuesta inicial y acla-
rado el panorama multilateral, los representantes de los países in-
vitados y pertenecientes a la Cuenca Amazónica firmaron en 1978 
el Tratado de Cooperación y aunque a Venezuela sólo pertenece 
el 0,83% del territorio delimitado para dicha cuenca, su participa-
ción se consideró prioritaria dada la importancia como productor 
de petróleo no sólo en América del Sur, sino a escala mundial. 
Progresivamente con sus altibajos, este Tratado fue adquiriendo la 
relevancia necesaria al promover el desarrollo sustentable, la pre-
servación del ambiente y el uso racional de los recursos, convirti-
éndose en un mecanismo útil para el aprovechamiento integrado 
de los espacios de fronteras, una tarea aún pendiente. 

DEMOCRACIA, BILATERALIDAD Y FRONTERAS

 Un sólido impulso se dio a las relaciones bilaterales a 
partir de la segunda mitad de la década de los 80, que tuvo entre 
otros motivos políticos el retorno de la democracia en Brasil. 
Esta nueva etapa se expandieron progresivamente las negocia-
ciones petroleras y en general los intercambios comerciales, se 
exploraron acuerdos culturales, de transporte aéreo y terrestre, 
cooperación sanitara, energía nuclear para fines pacíficos. En 
el encuentro presidencial20 de 1987 se firmó el Compromiso 
de Caracas para fortalecer el comercio bilateral, se suscribió 
9  Los presidentes Jaime Lusinchi presidente de Venezuela (1984-1989) y José Sar-
ney (1985-1990). 

9
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un acuerdo sobre Prevención, Control, Fiscalización y Sustan-
cias Psicotrópicas. En el ámbito fronterizo se firmó en 1988 el 
Memorándum de Entendimiento para regular y reglamentar el 
transporte entre los estado Bolívar y Roraima. 

También se acordó la delimitación de una Zona Non Aedi-
ficandi al lado de cada territorio nacional21 de una anchura de 
30 metros para con el propósito de preservar y conservar la di-
visoria de aguas y demás accidentes geográficos que servirían 
de referencia para la identificación del límite. Este acuerdo no 
ha sido implementado, seguramente en su aplicación práctica se 
convertirá en un obstáculo para el desenvolvimiento de las rela-
ciones locales en aquellos tramos fronterizos habitados e inter-
conectado en sus sistemas viales. 

EL CONTRASTE FRONTERIZO VENEZOLANO

Paralelamente en esta década afloraron los latentes conflictos 
fronterizos venezolanos, fue especialmente aguda la crisis con 
Colombia en torno a los reclamos sobre la delimitación al no-
reste del Golfo de Venezuela; una encendida polémica surgió a 
raíz de las inversiones de empresas transnacionales aupadas por 
el Gobierno de Guyana en la Zona en Reclamación venezolana; 
y en líneas fronterizas con Brasil brotaron las denuncias sobre las 
“masivas” invasiones de mineros ilegales para la explotación de 
oro con sus consabidos impactos medioambientales. 

En medio de estas polémicas en Venezuela se implementó un 
proceso de reorganización espacial sustentado en la promoción y 
desconcentración administrativa, reagrupando sus entidades es-
tadales en nueve regiones22, y para el caso que nos ocupa en este 
trabajo, se reconfiguró la Región de Guayana integrada a los es-

10 Acuerdo Entre el Gobierno de la República Federativa del Brasil y el Gobierno 
de Venezuela para el establecimiento de una Zona Non Aidificandi en la frontera 
de los dos países, firmado en Brasilia el 2 de mayo de 1988. 

11  Gaceta Oficial de la República de Venezuela nº 2.545. Extraordinario del 
14.10.1980. Decreto nº 478 del 8 de enero de 1980. Esta resolución corresponde a 
la cuarta reforma que se realizó desde 1969, año en que se aprobó el primer regla-
mento de regionalización de Venezuela. 

10
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tados Amazonas Bolívar y Delta Amacuro, limítrofes con Brasil 
Guyana y Colombia, adscrita al Consejo Nacional de Desarrollo 
Regional en corresponsabilidad con la Corporación Venezolana 
de Guyana a la que se le otorgan en sus múltiples funciones el 
estudio de programas de desarrollo en zonas fronterizas y de 
salvaguarda de las culturas autóctona. 

Se organizó un amplio espacio fronterizo que a pesar de su 
continuidad geográfica, conjugaban a entidades estadales dispa-
res en su funcionalidad, ocupación y características geoeconómi-
cas, pero que respondió a los objetivos del VI Plan de la Nación 
y en políticas de ordenamiento territorial23 que en uno de sus 
apartados proponía la ordenación de Áreas Bajo Régimen de 
Administración Espacial y en el caso específico de las fronteras 
se establecerían conforme a la estrategia global contenida en el 
Plan Nacional de Seguridad y Defensa y las características de 
cada sector fronterizo.

En la segunda mitad de la década de los 80 se aprobó el Plan 
de Desarrollo Agropecuario de las Fuerzas Armadas Nacionales 
para las áreas de fronteras bajo responsabilidad del Ministerio de 
la Defensa que tenía como eje central ocupar las “vacías” zonas 
fronterizas desplegando una estrategia de desarrollo agropecu-
ario a través de la prestación de servicio militar obligatorio24, 
la creación de granjas cívico-militares o centros de producción 
agropecuaria y entrenamiento militar, todo en combinación ha-
cia el objetivo principal, la seguridad y defensa territorial. 

Para hacer realidad tales propósitos se seleccionaron 14 áreas 
estratégicas de desarrollo ubicadas en la geografía fronteriza ve-
nezolana, nueve (9) de ellas en la Región de Guayana y 4 específi-
camente en las fronteras con Brasil en las que se emplazarían en 
granjas militares con un diseño específico de centro poblado dota-
do con toda la infraestructura de servicios sociales y productivos. 

12  Para tales fines se aprobó la Ley de Ordenamiento del Territorio. Gaceta Oficial 
de la República de Venezuela nº 3.238. Extraordinario del 11.09.1983.

13  Para dirigir este servicio militar obligatorio se creó la Oficina de Prestación de 
Servicio Agropecuario. Gaceta Oficial de la República de Venezuela nº 33.908.
Decreto nº 2007, de fecha 18.02. 1988. 

12
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Este plan despertó muchas expectativas positivas en los ám-
bitos nacionales, al tiempo de despertó las suspicacias vecina-
les en tiempos que se acentuaron los conflictos bilaterales. Sin 
embargo el resultado de su aplicación fue un rotundo fracaso 
a pesar del despliegue propagandístico y los recursos asignados 
para su implementación25.

CRISIS DE FIN DE SIGLO Y ACUERDOS BILA-
TERALES

A pesar de la predominante crisis en el ámbito político ve-
nezolano26, los primeros años de la década de los 90 correspon-
diente al inconcluso período del Presidente Carlos Andrés Pé-
rez (1989-1993), fue un período de rencuentros, redefiniciones 
y expectativas multilaterales y bilaterales tanto nacionales como 
locales, específicamente en el tratamiento a la temática fronteriza 
asumida en los procesos desencadenantes de la integración en 
sus diferentes escalas espaciales, y con una visión de conjunto 
a través del enfoque binacional27 especialmente manifiesto con 
Colombia que bajo otras modalidades se extendió a Guyana El 
Caribe y Brasil. Estas orientaciones marcaron rupturas con las 
14 En julio del año 1989 como integrante de un equipo de investigación sobre 
Cuencas Hidrográficas Internacionales, exploramos los proyectos agropecuarios 
denominado Centro Poblado “La Pradeña” en Isla Vapor y el centro agropecuario 
El Caimán, ambos localizados en el estado Apure en las fronteras con Colombia. 
Para ese momento tenía 2 años de iniciado el proyecto y aún no se había construi-
do infraestructura alguna.

15 Durante esta década se produjeron dos intentos de golpe militar para intentar 
derrocar al gobierno democrático presidido por Carlos Andrés Pérez (1989-1994) 
quién no cumplió su período presidencial al ser destituido en 1993 por desvíos de 
partida la partida secreta. En febrero de 1989, a pocos meses de haber asumido 
el mandato presidencial se generó una revuelta social en Caracas y varias ciudades 
venezolanas que derivó en inusitada violencia.

16 Un caso ejemplar fue la importancia que tuvieron la Comisión Presidencial para 
Asuntos Fronterizos (COPAF) y La Comisión Presidencial para la Delimitación de 
las Áreas Marinas y Submarinas y otros Temas (hitos, cuencas hidrográficas y ríos 
internacionales) con funcionamiento en ambas partes y en el caso venezolano se 
aprobaron a través de los Decretos presidenciales 805 y 806, publicados en Gaceta 
Oficial de la República de Venezuela nº 34.434 de fecha 22.03.1990.

14
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tradicionales relaciones vecinales al desplazar del primer plano la 
atención recurrente sobre las discordias limítrofes tan frecuentes 
en los escenarios nacionales, para prestar prioritaria atención a 
los procesos de integración, así como al desarrollo ambiental de 
los espacios de fronteras. 

Al unísono se descentró el protagonismo militar en materia 
de planificación fronteriza para otorgar relevancia a la institu-
cionalidad civil en la direccionalidad del nuevo enfoque fronte-
rizo28, enmarcado en las políticas de descentralización adminis-
trativa y limitando el papel de la Fuerza Armada Nacional a los 
objetivos de seguridad y defensa territorial y ciudadana. En el 
caso particular de Brasil las relaciones se orientaron a la expansi-
ón del intercambio comercial, así como a la creación del Comité 
de Asuntos Fronterizos29 con el objetivo de examinar acuerdos 
de interés común en las regiones de fronteras.

COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO SOBRE 
DESARROLLO FRONTERIZO

En la segunda mitad de la década de los años 90 se intensifi-
caron los acuerdos venezolanos-Brasileños a través de diversas 
instancias gubernamentales y mecanismos cooperación; por su 
importancia práctica y la definición del acercamiento bilateral 
destacamos la firma del Protocolo de La Guzmania30, concebido 
como un extensión adicional del Convenio de Amistad y Coo-
peración suscrito en 1977 pero con la diferencia política que en 
esta ocasión se asumió bajo los principios de “ideal de libertad, 
17 La demostración fehaciente de esta argumentación fue el nombramiento del 
prestigioso historiador venezolano Ramón J. Velázquez como Presidente de la 
Comisión Presidencial para Asuntos Fronterizos (COPAF), de igual manera la 
composición de dicha comisión y los grupos regionales de investigación sobre las 
fronteras están integrado por miembros de la sociedad civil. 

18 Creado en la Primera Reunión Extraordinaria del Grupo de Cooperación Con-
sular Brasil/Venezuela efectuada en Caracas del 11 al 12 de mayo de 1989. 

19 Firmado el 4 de mayo de 1994 en La Guzmania, Litoral central de Venezuela, 
en el Estado Vargas.

17
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democracia y desarrollo económico y social”. Asimismo se creó 
la Comisión Binacional de Alto Nivel (COBAN) presidida por 
los Ministros de Relaciones Exteriores e integradas por grupos 
bilaterales de trabajo en temas relacionados con los sectores co-
merciales, energía, vialidad, transporte, hidrografía, minería, si-
derúrgica medio ambiente, desarrollo fronterizo, minería ilegal 
y narcotráfico. 

A partir de este acuerdo en los años sucesivos se agregaron 
otros grupos de planificación, comunicaciones y comercio fron-
terizo y en el ámbito petrolero las empresas estatales Petróleo 
Brasileiro (Petrobras) y Petróleos de Venezuela (PDVSA) firma-
ron un amplio acuerdo de cooperación”. En suma se exploran 
proyectos binacionales en materia petrolera, interconexión eléc-
trica, interconexión vial, cooperación técnica para el desarrollo 
de las telecomunicaciones. 

Pero al mismo tiempo el intercambio comercial31 y el incre-
mento de la venta petróleo32 a Brasil se convirtieron en factores 
claves de la bilateralidad33. En otras esferas se propuso estudiar 
la creación de un área de libre comercio y el acercamiento entre 
la Comunidad Andina de Naciones y Mercosur. 

En el plano fronterizo se anunció la necesaria complementa-
riedad entre el sur de Venezuela y el norte de Brasil, con lo cual 
se observaron los espacios de fronteras en una visión integral e 
integrada y en esa perspectiva se firmaron los convenios para el 
suministro eléctrico desde la Represa de Guri en el estado Bolívar 
al eje Boa Vista Manaos en Brasil; culminación de la ruta BR 174 

20 El intercambio comercial pasó de 772.012 millones de dólares en 1993 a 
2.144.975 millones de dólares en 1995. 

21 La exportación de barriles de petróleo se incrementó de 3.992 en 1993 a 19.3216 
en 1994 con un aumento continuo hasta llegar a un poco más de 35.000 en 1997. 
Fuentes: OCEI, 1997, 1999. 

22 En sucesivos encuentros presidenciales en que suscribieron, Declaración de Ca-
racas El Acta de Miraflores (1995), la Declaración de Brasilia y el Acta de Planalto 
(1996), y 1997, se perfilaron los temas prioritarios de cooperación y se trazaron 
los lineamientos futuros para la creación del Área de Libre Comercio, así como el 
ingreso de Venezuela a MERCOSUR por invitación brasileña. 

20
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en la unión Santa Elena de Uairén Boa Vista; acuerdos de trans-
porte terrestre internacional y una serie de convenios para tratar 
otros aspectos relacionados con las regiones de fronteras. 

Destaca de manera especial el proyecto conjunto Venezuela-
-Brasil para el estudio del ordenamiento territorial y la zonificaci-
ón ecológica de la región fronteriza entre Santa Elena de Uairén 
y Villa Pacaraima.34

EL PLANO INTERNO VENEZOLANO

Paralelo al despliegue de acuerdos bilaterales, en Venezuela 
se reactivó el Consejo Nacional de Fronteras35 (CNF) dando un 
cambio en la direccionalidad de las políticas internas de las fron-
teras al relegar a segundo y discreto plano la Comisión Presiden-
cial de Asuntos Fronterizos. El CNF se definió como 

un Organismo de carácter permanente y de alto nivel orientado 
hacia la coordinación y seguimiento de la política nacional de 
fronteras… asimismo se concibió como órgano asesor del Presi-
dente de la República en los asuntos relacionados con las políticas 
de integración y desarrollo socioeconómico sustentable de los Es-
tados Fronterizos. (CNF: 1998 )

Y se estableció una amplia normativa para su funcionamien-
to con competencia de acción y ejercicio de sus atribuciones 
en los estados fronterizos que fueron considerados entidades 
geopolíticas localizadas en los límites internacionales, extensi-
vos a aquellos estados afectados “en forma importante por los 
cambios sociales y culturales con uno o más países vecinos”. El 
Consejo Nacional de Fronteras estructuró una organización pi-
ramidal con el nombramiento intermedio de comités regionales 
de coordinación y desarrollo fronterizo e involucraron algunas 
municipalidades y se propuso un vasto plan de desarrollo cen-
trado en la promoción o creación de asentamientos humanos en 
los estados fronterizos, añadiendo en sus objetivos la ordenaci-
23  La escasa información obtenida sobre este proyecto indica que su estudio se ini-
ció en 1996 y concluyó en 1998 realizado por CGV Tecmin con apoyo de la CVG, 
CVG Edelca, Ministerio del Ambiente y de los Recursos Renovables, mientras 
que por Brasil participó la Compañía de Pesquisa y Recursos Minerales (CPRM).

24 Creado por Decreto Presidencial nº 64 del 2 de mayo de 1994.
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ón y preservación de los ecosistemas en el marco del desarrollo 
sustentable. Este programa asumió como orientación prioritaria 
que “la presencia del estado venezolano en sus fronteras debe realizarse en 
forma integral y ordenada, sustituyendo el concepto simplista de puesto o 
campamento militar por una concepción urbana trascendente y definitiva” 
(CNF, op. cit.).

En cierto modo sus lineamientos preservaron algunas orien-
taciones de la COPAF al ofertar alternativas fronterizas distintas 
al tradicional planteamiento militarista apuntando al desarrollo 
integral de estos espacios, tal como quedó definido en los obje-
tivos del CNF al proponer también “la ordenación y planificación de 
los centros poblados urbanos y rurales existentes y por crearse en las zonas 
fronterizas, su infraestructura vial, eléctrica y de telecomunicaciones, su eco-
nomía, actividad tecnológica, industrial y comercial, así como su poblamiento 
y jerarquía política” (CNF, op. cit).

Para tales fines se delimitaron varias regiones fronterizas en 
todo el territorio nacional y en el caso de las entidades vencinas 
con Brasil se creó la Comisión Presidencial Coordinadora 
para el Desarrollo del Sur36 (CODESUR) que junto al CNF 
se encargaron de proponer algunas alternativas de desarrollo 
fronterizo y en esa dirección seleccionaron tres regiones en el 
estado Amazonas: Puerto Ayacucho-Puerto Páez-Isla Ratón; 
San Fernando de Atabapo-Maroa-San Carlos, ambas en las 
convergencias limítrofe territoriales de Brasil y Colombia. 
En el estado Bolívar las regiones estaban delimitadas por los 
municipios Gran Sabana, y el eje Sifontes-Rocio-El Callao. 

De igual manera se anunció un proyecto de consolidación 
Urbana para Santa Elena de Uairén para transformarla en una 
ciudad modelo de desarrollo fronterizo. Se advirtió que el nuevo 
diseño de gran ciudad se proyectaría mediante la acción conjunta 
del Consejo Nacional de Fronteras y la Corporación Venezolana 
de Guayana37 (CVG) y la Alcaldía de la Gran Sabana. Asimismo 
25 Creada por Decreto Presidencial el 15 de febrero de 1994.

26 En el año 1996, según informa el portal de la Corporación Venezolana de 
Guayana (CVG Tecmin) se dio inicio al Proyecto Conjunto Venezuela-Brasil, a 
“fin de realizar el ordenamiento territorial y la zonificación ecológica de la región fronteriza 
entre Santa Elena de Uairén y Villa Pacaraima”. En la escasa información aportada se indica 
que “el proyecto se desarrollo en dos fases: la primera consistió en el Diagnóstico Físico - Biótico 

25

26



129

Jadson Porto; Durbens Nascimento (Orgs).

se enunciaron una serie de programas estratégicos de gestión in-
digenista y otros de índole social en un intento de presentar una 
visión de conjunto las políticas nacionales de fronteras.

Los resultados de este ambicioso proyecto nacional fueron 
escasos y aunque se propuso la participación de los entes re-
gionales y municipales en la instrumentación de las políticas de 
fronteras, se repitieron los mismos esquemas de etapas anterio-
res al diseñar, ejecutar y controlar las políticas de planeamiento 
fronterizo desde organismos centrales nacionales, en este caso la 
Comisión Nacional de Fronteras y PRODESUR. 

No obstante, en la direccionalidad bilateral, los acuerdos sis-
temáticos entre Brasil y Venezuela a escala nacional y en algu-
nos casos para los ámbitos fronterizos mostraron sus efectos 
positivos sobre todo en sectores como la vialidad y abrió los 
caminos para los acuerdos de suministro de energía eléctrica 
en localidades fronterizas de Brasil. Los esfuerzos bilaterales se 
concentraron en el eje fronterizo Santa Elena de Uairén-Villa 
Pacaraima-Boa Vista y Manaos, estos últimos serán los benefi-
ciarios directos de estas negociaciones, explicable además por las 
crecientes dinámicas socio-espaciales. 

EN LAS FRONTERAS VENEZOLANAS DEL SIGLO XXI

Las afinidades político-ideológicas y los intereses geopolíti-
cos constituyen factores clave en las definiciones gubernamen-
tales venezolanas para privilegiar las relaciones en los escenarios 
multilaterales, bilaterales e incluso fronterizos en la primera dé-
cada del siglo veintiuno. Con Brasil se detecta a grandes rasgos 
un primer momento caracterizado por el pragmatismo centrado 
en algunos encuentros presidenciales en que prevalecieron los 
negocios petroleros y la venta de electricidad a regiones fronte-
rizas38, dando continuidad a los compromisos contraídos en el 
y Social y el Ordenamiento; y la segunda comprendió la propuesta para la Reglamentación de 
Usos Permitidos en el Área entre Santa Elena de Uairén e Icabarú”. Y se indica que el estudio 
binacional concluyó en 1998 y en los que fue posible identificar “las áreas de aprovechamiento 
potencial y de conservación de la zona en estudio”. Fuente: CVG www.tecmin.com.ve 

27 En agosto de 2001 se inauguró “el Sistema de Transmisión Macagua-Boa Vista- 
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anterior período presidencial39. Posteriormente, con el cambio 
de gobierno brasileño40 en el año 2003 se introdujo un marcado 
viraje sustentado en las sincronías y correlaciones ideológicas ex-
presadas por los gobernantes de ambos países. 

Este factor político se convirtió en soporte argumental para 
estrechar las vinculaciones venezolano-brasileñas, buscando 
trascender los límites nacionales o bilaterales con el propósito 
de influir decisivamente en las geografías continental y mundial. 
Bajo esa perspectiva se realizaron 17 encuentros presidenciales41 
y en su historial que abarca el período 2003-2011, se suscribieron 
más de 70 memorandos, protocolos, acuerdos o cartas de inten-
sión y la gran mayoría contienen simples enunciados de futuras 
cooperaciones en diversas áreas. 

No obstante en la concreción de algunos acuerdos bilaterales 
se preservó la línea trazada desde la década de los años noventa 
orientada a los negocios petroleros, suministro de energía y for-
talecimiento vial inter-fronterizo. A esto se sumó el incremento 
del comercio bilateral en otras áreas de bienes y servicios que 
superó para el período en referencia el 77% del intercambio, con 
Con esta interconexión se pone en servicio la Subestación Santa Elena 230/34,5 
mil voltios, la cual, además de punto de suministro a la localidad brasilera de Villa 
Pacaraima y Boa Vista, permite el suministro de energía a los pobladores de Santa 
Elena de Uairén en territorio venezolano”. (Fuente: www.edelca.com Historia de 
la Empresa 2001 hasta a actualidad) Esta interconexión fue negociada el 11 de abril 
de 1997 en el marco de la reunión entre los Presidentes Rafael Caldera y Fernando 
Henrique Cardoso en Boa Vista. 
Diversos sectores sociales realizaron críticas a la implementación del proyecto y 
generó varios conflictos sobre todo con las comunidades indígenas de la etnia 
Pemón, habitantes del Municipio Gran Sabana, por el impacto sociocultural y am-
biental que podría causar el tendido eléctrico en las geografías de las dos naciones.

28 Nos referimos a los negocios y acuerdos alcanzados en la etapa en que coinci-
dieron las presidencias de Rafael Caldera (1994-1999) en Venezuela y Henrique 
Cardoso en Brasil (1995-2003).

29  Elección de Lula Da Silva para le período 2002-2006.

30 A parir de 2007 hasta 2010 se realizaron trimestralmente 11 citas presidenciales. 
Fuente: MPRE. Memoria y Cuenta, año 2010. Un mecanismo que también se im-
plemento durante el segundo Gobierno de Rafael Caldera (1995-1998) aprobado 
en los últimos años de su período presidencial.

28
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un gran desbalance determinado por las importaciones vene-
zolanas de productos brasileños que crecieron en torno al 81 
porciento42, representando el 94 porciento del total de las tran-
sacciones comerciales. 

En ese ambiente bilateral hay que destacar, por su orientación 
geopolítica, su importancia práctica y su promoción mediática, 
el acuerdo de integración firmado en Caracas el 14 de febrero 
de 2005 denominado Alianza Estratégica Brasil-Venezuela. La 
retórica discursiva propuesta en los principios declarativos del 
documento plantea como objetivo fundamental la reducción y 
eliminación de la pobreza, obstáculo del fortalecimiento y pros-
peridad de ambas naciones y propone “desplegar una estrategia, 
un plan y programas conjuntos dirigidos a las satisfacción de las 
necesidades vitales como la alimentación adecuada, salud, edu-
cación, vivienda y acceso a bienes culturales”; señalando también 
como objetivo común la creación de una nueva geografía polí-
tica, económica y comercial mundial43 y en esta perspectiva se 
estableció la exploración de iniciativas conjuntas en los organis-
mos internacionales hemisféricos y regionales para la promoción 
de los intereses binacionales, la reforma de las Naciones Unidas 
y la “necesidad de trabajar de manera concertada para la promoción de un 
sistema multipolar del comercio más justo y equitativo que responda a los 
intereses de los países en desarrollo”.

Junto a esta magnificación de la intencionalidad bilateral en las 
escalas geográficas mundial y regional, ambos gobiernos suscribie-
ron un programa detallado para implementar la Alianza Estratégica 
que contiene 26 ítems (memorandos, protocolos, cartas de intenci-
31 Entre 2003 y 2010 las exportaciones venezolanas a Brasil, con pequeños altibajos 
pararon de 135.693.508 a 128.537,549 millones de dólares; en tanto que las impor-
taciones se incrementaron de 691.182.454 a 3.038.154.500 millones de dólares. Al 
2011 se manifiesta un ligero repunte de las exportaciones y una leve disminución 
de las importaciones. Fuente: INE. Estadísticas de Comercio Exterior de Vene-
zuela. www.ine.gov.ve 

32 En el texto del Acuerdo se señala “Venezuela y Brasil consideran que la diversifica-
ción y ampliación de las relaciones exteriores contribuyen que la diversificación y ampliación de 
las relaciones exteriores contribuyen a la creación de una nueva geografía política, económica y 
comercial mundial necesaria para la plena superación de los obstáculos al desarrollo y para su 
plena participación en un sistema político multipolar, más democrático, pacífico y justo, en el que 
prevalezca el respeto al derecho internacional, al principio de la no intervención y la afirmación 
plena de la soberanía”.

31

32



132

Dinâmicas Periférico-Estratégicas da Fronteira da Amazônia Setentrional

ón y acuerdos de confiabilidad) de los cuales 15 corresponden a sec-
tores de energía, petróleo y gas; los demás ítems se refieren a diver-
sas temáticas44. Como plataforma para el desarrollo de lo acordado 
se reactivó la Comisión Binacional de Alto Nivel, con su correspon-
diente Grupo de Trabajo sobre Desarrollo Fronterizo45 (GTDF).

Desde su constitución hasta el año 2010 el GTDF realizó 
diez reuniones y a través de subgrupos y mesas de trabajo abor-
daron en sus agendas áreas temáticas como estrategias comer-
ciales y sociales, problemas de combustible a nivel fronterizo, 
educación, transporte, salud, comercio y aduanas, recuperación 
paisajística y urbanística de las ciudades de Santa Elena y Pacarai-
ma, asuntos consulares, flujo fronterizo y desarrollo integrado, 
salud, medio ambiente, derechos de la mujer, turismo, temas so-
ciales y culturales, encuentros empresariales, agencias bancarias, 
mucho de los cuales se focalizaron en el eje fronterizo Santa 
Elena de Uairén –Pacaraima. Interesa destacar tres convenios 
bilaterales para este eje fronterizo. El primero es un memorando 
de entendimiento46 gubernamental para el desarrollo de un Cen-
tro Binacional en Santa Elena de Uairén con el objeto de

“…establecer un mecanismo de cooperación y desarrollo para el 
establecimiento de un Centro Binacional en Santa Elena de Uai-
rén, estado Bolívar…, que apoye el desarrollo de iniciativas de in-
tegración propuestas por ambos países, considerando para ello las 
realidades social, productiva, de integración física, institucional, 
cultural y de los marcos regulatorios de ambos países”

Este centro se concibió como como una experiencia piloto 
para la cooperación binacional con área geográfica de influencia 

33 En la lista temática aparecen: Minería, Tributos y Aduanas, financiamiento para 
incrementar el uso de los mecanismos existentes y de nuevos mecanismos para 
reforzar la vinculación financiera entre los dos países, Industria y Comercio, Agri-
cultura Familiar y Reforma Agraria, Turismo, Cooperación Técnica, Acuicultura y 
Pesca, Ciencia y Tecnología, Comunicación e Información, Cooperación Militar, 
Otros Temas de Interés: Fondo Humanitario Internacional, Carta Social de las 
Américas, Integración energética, Banco de Desarrollo del Sur, Telesur.

34 En el caso venezolano el GTDF ha estado presidido por la Dirección de Sobera-
nía, límites y Asuntos Fronterizos adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores.

35 Publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela nº 39.009 
de fecha 4.09.2008.

34
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en su primera etapa el sur de Venezuela y el norte y noreste de 
Brasil, en áreas de trabajo sobre innovación, propiedad intelec-
tual, educación agricultura, medio ambiente, desarrollo tecnoló-
gico y otras que se decidan en la marco del memorando suscrito. 
La ejecutoria de lo acordado recayó sobre el Ministerio de Plani-
ficación y Desarrollo de Venezuela47 y el Ministerio de Asuntos 
Estratégicos de Brasil. De igual manera se establece que 

Las partes convienen que la información generada a propósito 
de la suscripción del presente Memorando de Entendimiento, se 
considera confidencial, por tanto su manejo deberá ser reservado, 
en virtud de lo cual ninguna parte podrá divulgarla o trasmitirla a 
terceros, sin previa autorización por escrito de la otra parte.

Lo dispuesto en este articulado requiere al menos de dos comenta-
rios. Por una parte la función planificadora de los espacios fronterizos, 
a pesar de la constitución de grupos de trabajo, se reserva a organis-
mos de coordinación central, obviando en cierto modo la participa-
ción de los entes rectores de las planificaciones regionales y locales 
que en el caso venezolano responde, como analizaremos en párrafos 
siguientes, al retorno de la concepción del centralismo estatal. 

Por otra parte, resulta al menos incomprensible la disposici-
ón de otorgar confidencialidad a la información generada sobre 
cooperación y desarrollo que arrojen los entes ejecutores que 
conforman el Centro Binacional cuando se trata de políticas de 
desarrollo que involucran la vida de los habitantes de fronteras, a 
la protección del ambiente o al aprovechamiento de los recursos, 
por citar algunos casos. 

Con estas disposiciones las fronteras se convierten en miste-
riosos espacios, seguramente en el marco de la seguridad y de-
fensa, que incluso contradice la labor de los GTDF. Y, en efecto 
se desconoce la labor que se pudiera estar realizando en este 
Centro Binacional e incluso no hay rastro de su funcionamiento 
en Venezuela.

El segundo instrumento es un acuerdo sobre Localidades 

36 El Ministerio del Planificación y Desarrollo fue fusionado con el Ministerio para 
Economía y Finanzas, creándose el Ministerio de Planificación y Finanzas, según 
Gaceta Oficial Nº 39.358. Decreto nº 7.187 de fecha 01.02.2010.

36
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Fronterizas Vinculadas48 que define como eje central el estableci-
miento de mecanismos de integración de las comunidades fron-
terizas vecinas a través de un trato especial a los residentes en 
materia económica, de tránsito, de régimen laboral y de acceso a 
los servicios de bienes públicos de salud, educación, con base en 
los principios de reciprocidad, solidaridad, complementariedad, 
cooperación y respeto a la soberanía de las partes, teniendo por 
objeto “…establecer un régimen especial para promover la in-
tegración social y mejorar la calidad de vida de los nacionales de 
las Partes con residencia en las localidades fronterizas vinculadas 
definidas en este Acuerdo con el fin de garantizar su desarrollo 
integral con enfoque intercultural”.

De esta manera se garantizan los derechos de residencia fron-
teriza, acceso a la enseñanza pública gratuita, y servicios de sa-
lud. Para tales propósitos se expedirá a los habitantes la Cédula 
Vecinal Fronteriza en las localidades vinculadas que en este caso 
se restringe a Santa Elena de Uairén (Venezuela) y localidad de 
Pacaraima (Brasil). 

El tercer convenio venezolano-brasileño se refiere al Régi-
men Especial Fronterizo49 que consiste en la adopción de políti-
cas de desarrollo para elevar la calidad de vida de las poblaciones 
y la necesidad de concertar mecanismos bilaterales para promo-
cionar el bienestar socioeconómico de los residentes de Santa 
Elena de Uairén (Venezuela) y Pacaraima (Brasil), teniendo por 
objeto “…establecer un régimen especial fronterizo en las Loca-
lidades Fronterizas Vinculadas, a los efectos del ingreso y de la 
salida de mercancías para el uso y consumo personal, así como 
del transporte fronterizo de pasajeros en las referidas Localida-
des por parte de sus residentes”.

37 Ley Aprobatoria del Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela y el Gobierno de la República Federativa de Brasil sobre Localidades 
Fronterizas vinculadas, suscrito en Brasilia el 28 de abril de 2010. Publicado en Ga-
ceta de la República Bolivariana de Venezuela nº 39.527 del 8 de octubre de 2010.

38  Ley Aprobatoria del Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana 
de Venezuela y el Gobierno de la República Federativa de Brasil para el estable-
cimiento de un Régimen Especial Fronterizo, suscrito en la ciudad de Caracas el 
6 de agosto de 2010. Publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela nº 39.558 del 23 de noviembre de 2010.

37
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Este Régimen Especial que sólo funciona para los portadores 
de la Cédula Vecinal Fronteriza contiene un conjunto de dispo-
siciones aplicables a la cotidiana movilidad inter-fronteriza en 
sectores relacionados con los consumos de subsistencia perso-
nal y familiar, el transporte individual y colectivo para pasajeros 
por carretera que opera en las denominadas Localidades Vecinas 
Vinculadas. 

Ambos acuerdos, similares al establecido entre Brasil y 
Argentina50, se valoran positivamente en tanto que es un 
reconocimiento transfronterizo a los derechos humanos 
en espacios de crecientes flujos relacionales, con lo cual se 
fortalece la integración local, se expande la interculturalidad y 
los procesos identitarios surgidos de las dinámicas y prácticas 
socio-espaciales de los habitantes que van conjugando sus 
ciudadanías inter-fronterizas. 

Sin embargo, habría que señalar adicionalmente la imprescindi-
ble necesidad de involucrar a los gobiernos municipales y estadales 
en los diseños y aplicabilidad de estas políticas fronterizas. Nótese 
que estos acuerdos están dirigidos y evaluados prioritariamente 
por órganos e instituciones de los gobiernos centrales e incluso 
no se prevén vínculos con estas instancias intermedias que tienen 
entre sus funciones la administración de territorios en sus diferen-
tes escalas. En el caso particular de Venezuela, la situación es más 
preocupante en tanto que en esta primera década del siglo XXI 
se han buscado múltiples mecanismos gubernamentales para el 
desmantelamiento de la descentralización administrativa de esta-
dos y municipios que se impulsó desde los primeros años de la 
década de los 80, para imponer un política territorial de centra-
lización planificada, lo que evidentemente traería repercusiones 
aún más negativas para las regiones fronterizas.

39 Acuerdo entre La República Argentina y la República Federativa de Brasil so-
bre Localidades Fronterizas Vinculadas Suscrito en Puerto Iguazú, 30. 11. 2005. 
Acuerdo sobre Localidades Fronterizas Vinculadas relativo al tránsito vecinal de 
Mercaderías para subsistencia. Tráfico vecinal fronterizo. Boletín Oficial de la Re-
pública de Argentina nº 31.768 del 28 de octubre de 2009.

39
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EL RETORNO A LA CENTRALIZACIÓN Y FRON-
TERAS DEL SIGLO XXI

En correspondencia con sus postulados políticos-ideológicos 
y su particular “proyecto de país” el Presidente de Venezuela51 
(1999-2013) ha expresado que “…el concepto imperialista de la des-
centralización tenía el objeto de dividir al país en pedacitos; pretendían qui-
tarle poder al Estado Nacional, desmembrar al país”. Esta temeraria 
declaración no sólo ha pretendido estigmatizar toda una vasta 
discusión que se generó en Venezuela en los años 80 a partir del 
trabajo que realizó la Comisión para la Reforma del Estado (CO-
PRE), también negar los principios de participación democrática 
que definen la Ley Orgánica de Descentralización, delimitación y 
Trasferencias de Competencias del Poder Público52 administrati-
va en la planificación y desarrollo de los territorios y de manera 
específica se coloca en la antípoda de los preceptos constitu-
cionales que en los artículos 4 y 16 establecen que la República 
Bolivariana de Venezuela es un Estado Federal Descentralizado 
y la división político-territorial será regulada por ley orgánica que 
garantice la autonomía municipal y la descentralización político-
-administrativa. 

El enfoque gubernamental quedó evidenciado en la exposi-
ción de motivos de la Ley Orgánica de creación de la Comisión 
Central de Planificación53 al indicar que

[…] resulta un problema estructural e histórico en el país la acción 
atomizada y aislada de los entes del Estado, particularmente en 
el terreno económico y social, con su secuela en la gestión anár-
quica y el solapamiento de acciones en ámbitos innegablemente 

40 Declaración de Hugo Chávez, Presidente de la República Bolivariana de Vene-
zuela. Agencia Bolivariana de Noticias. www.avn.info.ve .

41 República de Venezuela. Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder Público. Gaceta Oficial Nº 153 Extraor-
dinario. 28 de diciembre de 1989.

42 Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Decreto nº 5384, con 
rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de creación de la Comisión Central de Plani-
ficación. Gaceta Oficial Extraordinario nº 5841 del 22 de junio de 2007

40
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vinculados, desmembrando y debilitando la ejecución de planes 
nacionales, sectoriales y territoriales. Para superar estos problemas 
recurrentes se hace necesario fortalecer la planificación nacional, 
dotándola no sólo de su carácter estratégico, participativo y cor-
responsable, sino subrayando su fundamental carácter centraliza-
do y su visión integral o de conjunto.

Con esta resolución se ha pretendido desmontar la descentra-
lización administrativa en Venezuela al aprobar que el accionar 
de esta Comisión involucra “los ámbitos político, económico, 
social, militar, cultural, de geopolítica interna e internacional, sin 
prejuicio de la atribución dada al Presidente de la República para 
involucrar a otros ámbitos de la vida nacional en la atención es-
pacial de planificación centralizada”. En complementariedad con 
estos objetivos se han eliminado competencias a los gobiernos 
estadales en áreas como la salud, deporte y la infraestructura vial 
tan sólo por citar unos casos, se han realizado importantes re-
ducciones presupuestarias a estados y municipios para privilegiar 
una especie de Estado paralelo dependiente del poder Ejecutivo 
con base en los criterios centrales de planificación sobre los que 
se van acoplando otros planes nacionales con sus enfoques geo-
estratégicos y geopolíticos destinados a modificar la estructura 
socio-territorial de Venezuela. No cabe duda que de consolidar-
se esta tendencia centralista, se afectarán estados y municipios y 
específicamente se refuerza la visión centrífuga de las fronteras.

De igual manera resulta incomprensible la propuesta de con-
trol centralizado del desarrollo fronterizo a través del proyecto 
de la Ley Orgánica de Fronteras54 que propone la Corporación 
centralizada de la cual dependerán las entidades estadales y los 
municipios de fronteras, con lo cual se crea un organismo supra-
nacional de atención y planificación de los espacios fronterizos. 
En ese contexto se propone la creación de una franja fronteriza 
para la seguridad y defensa territorial que en su artículo 56 señala

A los efectos de esta ley, se entiende por Franja Productiva Fronte-
riza terrestre y colindante, un área delimitada que comprende una 
extensión del territorio y demás espacios geográficos, adyacente al 
límite político territorial de la República, con el fin de incentivar el 

43 El Proyecto de Ley Orgánica de Fronteras se discute en la Asamblea Nacional y 
se puede consultar en la página web www.asambleanacional.gov.ve 
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desarrollo socioeconómico sostenible y contribuir con el control 
y vigilancia fronteriza, de conformidad con las leyes respectivas.

Y se retoman las fracasadas políticas de poblamiento para la 
seguridad y defensa similar a las granjas y centros productivos ya 
ensayado en Venezuela sin éxito alguno. EL artículo 57 de esta 
Ley señala

Con el objeto de contribuir a la seguridad nacional, poblar y de-
sarrollar nuestra frontera y generar trabajo productivo posterior al 
servicio militar, dentro de la Franja de Seguridad Fronteriza, el Eje-
cutivo Nacional por medio de la Fuerza Armada Nacional creará 
Unidades de Producción y Seguridad, integradas por la reserva.

Una franja en estos términos es un obstáculo para el apro-
vechamiento productivo de los espacios de fronteras, en primer 
lugar porque entra en un juego de disputa y competencia con 
la organización político-administrativa estadal encargada de la 
planificación y desarrollo de los territorios. En segundo lugar 
porque no necesariamente el poblamiento militarizado es la es-
trategia adecuada para las fronteras e insistimos que las múltiples 
experiencias venezolanas han sido ineficaces en los propósitos 
de la seguridad y defensa. En tercer lugar, porque seguir pen-
sando las fronteras en términos de franjas que simulan muros 
de contención se podrían convertir en barreras para los planes y 
programas de integración binacional a escala local.

PERCEPCIONES FRONTERIZAS

En el balance que hacemos de las cronologías vecinales de 
Venezuela y Brasil, a pesar de los progresos bilaterales, se perfila 
una falta de continuidad en la búsqueda de perspectivas integra-
les para el aprovechamiento de las potencialidades humanas y 
ambientales de los espacios fronterizos. Por tanto es necesario 
recomponer el binomio cooperación/integración, para lo cual es 
indispensable superar el mito geopolítico que asigna a las fron-
teras un predominante valor de seguridad y defensa controlado 
desde de la institucionalidad que rige las políticas exteriores de 
los países. 

Nótese, al menos en el caso venezolano, que los planes fron-
terizos no sólo se elaboran en las cancillerías, sino que los grupos 
o instituciones rectores, salvo excepciones están comandados 
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por comisiones o entes especiales paralelos a gobernaciones y 
alcaldías. Con esto no se pretende negar la importancia de la 
política exterior o las cooperaciones e integraciones a escalas na-
cionales, ellas son soportes básicos a los desarrollos locales.

Reconstruir el proceso de descentralización, al menos en el 
caso venezolano, se hace indispensable para el abordaje continuo 
de las temáticas y problemáticas vecinas-fronterizas dotando de 
poder decisorio a gobernaciones y alcaldías para la concertación 
de alternativas en temas correspondientes a sus dinámicas re-
gionales y locales fronterizas. Insistimos, las fronteras no deben 
seguir siendo el mito geopolítico de cancillerías. 

Otra ficción, al menos en Venezuela, es la recurrente adver-
tencia amenazadora que representan los “vacíos demográficos” 
fronterizos, advertencia que se acompaña de exigencias de pla-
nes y programas de poblamiento con la creación de centros po-
blados, para garantizar la seguridad y defensa nacional. Imagi-
nemos por un momento nuestros bordes fronterizos poblados, 
imaginemos nuestro Amazonas bordeado de centros poblados y 
ciudades. ¡Hay imágenes que aterran! Esto podría tener al menos 
dos someras explicaciones, los enfoques centralistas conciben 
a las fronteras más como amenazas que como potencialidades, 
incluso cuando se proponen planes de desarrollo, lo hacen vin-
culándose prioritariamente al concepto de seguridad y defensa 
territorial; en este caso cualquier conflicto o problema fronteri-
za, pequeño o complejo se evalúa bajo al advertencia del “vacío 
demográfico”. 

Se da la impresión que las fronteras son espacios “sueltos” 
sin control y probablemente esta podría ser la consecuencia de 
la imposición de un imaginario colectivo que los asocia las fron-
teras a confines territoriales a la deriva y sin pertenencia adminis-
trativa. ¿Cómo revertir esa imagen? 

En primer lugar hay que insistir en que nuestras fronteras no 
son espacios de amenazas a soberanías y que la concertación y la 
cooperación debe orientar los instrumentos el desarrollo social 
y económico, para lo cual es necesario, tal como lo hemos pro-
puesto para otros espacios fronterizos venezolanos (VALERO, 
2000) hacer todos los esfuerzos posibles en el despliegue de ca-
pacidades científicas y técnicas que permitan explorar sus poten-
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cialidades más allá de sus tradicionales actividades. Este ámbito 
exploratorio implica dar respuestas a las oportunidades, ventajas, 
obstáculos y explorar las adecuadas formas organizativas de fun-
cionamiento que, en un espacio inter-fronterizo, posibilite, sin 
prejuicios nacionalistas y falsas soberanías, acuerdos bilaterales 
para aprovechar las potencialidades territoriales vecinales. 

Hemos insistido que en un mundo en que las transforma-
ciones territoriales avanzan a tan acelerado ritmo y hasta se han 
trastocado los tradicionales espacios mundiales ejemplos de de-
sarrollo, se hace cada vez más imperativo que nuestros países 
vecinos abran sus fronteras a la búsqueda de nuevos espacios 
para la innovación con la mirada puesta en la creación y conso-
lidación de capacidades propias. Imaginemos ese potencial fron-
terizo presentes en los limítrofes estados Amazonas, Roraima y 
Bolívar, con sus potencialidades, sus desarrollos e infraestructu-
ras, que constituyen un importante ámbito experimental de coo-
peración e integración transfronteriza. 

Sin embargo, para lograr estos propósitos hay que persistir 
en señalar que deben reducir los enfoques y estrategias exclusi-
vamente unilaterales, eliminar las trabas administrativas para la 
organización de los espacios de fronteras. En suma esto requiere 
de un contexto de fronteras abiertas e integradas al desarrollo 
regional. En el caso específico de Venezuela, es indispensable la 
profundización de la descentralización administrativa para que 
las fronteras se incorporen a las políticas regionales de ordena-
miento territorial, y no como estrategias de imposiciones centra-
lizadas que en muchos casos crean dualidad en la planificación y 
disputas de competencias.
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LA GUYANE BRÉSILIENNE, DE LA PÉRIPHERIE 
AU CENTRE

Hervé Théry

L'extrême nord du Brésil est-il un quatrième Guyane? À 
poser la question à des interlocuteurs Brésiliens, de vive 

voix ou en interrogeant leurs bibliographies, on n’obtient que 
des réponses négatives. Ils ne se reconnaissent nullement dans la 
grande Guyane, au sens défini par Emmanuel Lézy, l’espace ins-
crit entre les cours de l’Amazone et de l’Orénoque55. La portion 
brésilienne de cet ensemble n’est pas un espace vécu, la seule 
référence reconnue est l’espace national, dont cet ensemble est 
un fragment périphérique, et pas très remarquable.

Mais est-ce à dire que la Guyane brésilienne n’existe 
pas? 56 À l’examen, il se dégage une spécificité de cet 
Extrême-Nord qui a – même si l’on adopte le point 
de vue autocentré des Brésiliens – une place à part 
dans l’ensemble national, ne serait-ce que parce qu’il 
renferme le point culminant du Brésil, le Pico da 
Neblina (3014 m). Son originalité plus remarquable, 
même dans un pays qui change rapidement, est le 
bouleversement que connaît cette région qui, de péri-
phérie lointaine et bien oubliée, est récemment rede-
venue une frontière, au sens international comme au 
sens pionnier du terme. Après des siècles d’abandon, 
elle retrouve un nouveau dynamisme, on y construit 
des routes, des migrants y affluent, on y défriche des 
forêts, du moins dans quelques points et axes de ce 
vaste arc frontalier. 

Car toute la région n’est pas affectée par ces mutations, et il 
en résulte une différenciation interne forte, entre des axes forts, 
1 Cette région comprend le Sud-Est du Venezuela (415 000 km2), la Guyana 
(214 000 km2), le Surinam (163 265 km2), la Guyane française (91.000 km2 et le 
Nord du Brésil : 62.000 km2.

2 Cet article est une version actualisée et complétée de l'article « Une Guyane brésil-
ienne? » paru en 2004 dans les Cahiers des Amériques latines.

1

2
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nouveaux ou renouvelés, et des zones laissées en réserve, et tou-
te une nouvelle géographie régionale se dessine à mesure que les 
changements se produisent. Ce renouveau d’intérêt des Brési-
liens pour leurs frontières du Nord – et la différenciation inter-
ne qui en résulte – est l’effet le plus sensible d’un changement 
de perspective, d’une mutation des politiques amazoniennes du 
Brésil, où la situation et le sens à donner à la frontière nord a 
changé, et où de ce fait des investissements importants, finan-
ciers et humains, sont consentis, pour le meilleur et pour le pire. 

Figure 1 – Situation de la Guyane brésilienne

CONQUÊTES ET ABANDONS DE L’EXTRÊME NORD

La conquête de ce fragment brésilien du bouclier guyanais est 
une sorte de quintessence de celle de l’Amazonie brésilienne. Sur 
ces marges septentrionales aboutissent plusieurs des axes de péné-
tration qui ont permis aux Brésiliens de mettre la main sur plus de 
la moitié du bassin de l’Amazone, alors que le traité de Tordesillas, 
en 1494, ne leur donnait qu’une partie des bouches du fleuve.
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La Couronne portugaise avait été poussée à s'assurer de tou-
te l’embouchure pour parer à la menace des corsaires et colons 
étrangers, français principalement. À partir de là, un double 
mouvement eut lieu, celui des militaires et celui des Jésuites, les 
uns et les autres fixant leurs établissements, forts ou missions, de 
plus en plus loin vers l'amont. Ils étaient d'autant plus anxieux 
d'avancer le plus vite possible que, dans le même temps, d'autres 
militaires et d'autres missionnaires progressaient eux aussi 
dans le bassin de l'Amazone, les émissaires du roi d’Espagne. 
L'émulation jouant, même quand les Couronnes d'Espagne et du 
Portugal étaient portées par le même roi (1580-1640), la poussée 
fut rapide, malgré la faiblesse des moyens.

Le fort de Belém date de 1616, celui de Manaus fut fondé en 
1669, et les missions s'échelonnaient tout au long du fleuve dès 
le milieu du xviie siècle : quand les Jésuites furent expulsés en 
1661, la conquête était pratiquement terminée. Au xviiie siècle, 
le mouvement s'amplifia encore, progressa le long des affluents. 
Aux points-clés, aux limites atteintes sur les grands affluents, une 
série de forts de pierre furent construits, pour la plupart dans la 
zone qui nous intéresse. Cet effort immense (les pierres étaient 
apportées du Portugal) a porté ses fruits, car ces forts ont par-
tout joué le rôle d'efficaces verrous, les seuls changements qu'ait 
subis la frontière ayant été des conquêtes brésiliennes ultérieures, 
qui dessinent entre ces forts des saillants marqués.

Car la diplomatie brésilienne a, dans les siècles qui ont suivi 
l’Indépendance, bien prolongé les avancées des militaires por-
tugais, pour étendre le territoire national vers le Nord. Des rec-
tifications importantes, concernant à chaque fois des centaines 
de milliers de kilomètres carrés, eurent lieu jusqu'au début du 
xxe siècle. Elles furent presque toutes favorables au Brésil, car 
les diplomates brésiliens, notamment le plus célèbre d'entre eux, 
le baron de Rio Branco (dont l’institut de formation des diplo-
mates brésiliens porte aujourd’hui le nom), appuyèrent partout 
efficacement la poussée pionnière, en faisant confirmer en droit 
le fait accompli par les aventuriers brésiliens. Et chacune de ces 
rectifications de frontières, mineures à l'échelle brésilienne, a 
représenté l'acquisition de dizaines de milliers de kilomètres car-
rés : lorsqu’en 1901 l'arbitrage du président du Conseil fédéral 
suisse donna raison au Brésil contre la France dans leur querelle 
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sur les frontières de la Guyane française, il accrut de plus de 
70 000 km2 le territoire brésilien. 

Deux autres rectification majeures concernent également la 
frontière septentrionale, celle qui donna au Brésil tout le nord 
du futur Roraima, et celle qui dessina, aux frontières avec la Co-
lombie et le Pérou le profil caractéristique de la « tête de chien » 
(cabeça do cachorro). La première confirmait la poussée brésilienne 
au long du Rio Branco, jusqu’aux savanes qui marquent la sor-
tie, vers le nord, du domaine amazonien. La seconde confirmait 
l ‘avancée au long du Rio Negro, le seul grand affluent de rive 
gauche de l’Amazone.

En dehors de l’Acre, détaché de la Bolivie et dont l’acquisition 
fut acquise par le traité de Petrópolis en 1903, l’Extrême Nord a 
donc été le théâtre de quelques unes des avancées pionnières et 
diplomatiques les plus spectaculaires qu’ait connu l’Amazonie bré-
silienne du xviiie au xxe siècles. Mais ce brillant passé politique ne 
traduit pas aujourd'hui par un bilan démographique et économique 
aussi positif  et la région est l’une des moins peuplées et les plus 
pauvres du pays.
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Figure 2 – L'occupation du territoire

L’Amazonie est la région la moins peuplée du Brésil, elle 
ne rassemble que 8 % de sa population. Sur les 16 millions 
d’habitants de la région Norte (Figure 3), près de douze habitent 
en ville. Des quatre millions qui restent, la majorité se concen-
tre soit au long de l’Amazone et de ses affluents, soit au long 
des routes. Dans la région qui nous intéresse, à part Boa Vista 
(284 000 habitants) et le doublet Macapá – Santana (400 000 et 
100 000 habitants), la carte ne fait apparaître aucune concentra-
tion visible en dehors des rives de l’Amazone : comme le reste 
des Guyanes, cette région n’a qu’une très faible densité de peu-
plement, une des plus basses de la planète.

On notera toutefois que si l’on calcule le rapport entre le 
nombre des hommes et celui des femmes, apparaissent du sud 
de l'Amazonie vers l’Amapá et le Roraima, deux axes marqués 
par une prédominance du nombre des hommes aussi forte que 
dans le sud du Pará et le nord du Rondônia. On sait qu’il s’agit 
là d’un bon indicateur de l’arrivée du front pionnier, l’afflux des 
hommes correspondant à la première étape des défrichements, 
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qui requiert beaucoup de main-d’œuvre, de préférence en général 
jeune et sans attaches familiales. Ces deux axes, partant respec-
tivement de Manaus et de Macapá, vers le Venezuela et vers la 
Guyane française, sont ceux qui font changer le plus rapidement 
l’allure et le rythme de développement de la région : jusque-là 
occupée principalement par des populations traditionnelles (in-
diens, caboclos, ribeirinhos) et vouée à des fonctions de réserve, elle 
est désormais traversée par des « couloirs » nouveaux, par où 
arrivent des populations nouvelles et des activité économiques 
jusque là inconnues.

Figure 3 – Population et taux de masculinité en 2010

UNE RÉSERVE ENTRECOUPÉE D’AXES NOUVEAUX

Jusqu’à présent, cette région, comme toute la périphérie du 
nord et du nord-ouest du pays, était essentiellement pour le Bré-
sil une périphérie, abandonnée à son propre sort ou au mieux 
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laissée en réserve. Et de fait on y a créé bon nombre de réserves, 
naturelles et indigènes, dont un grand nombre – et parmi les plus 
grandes – sont situées à la frontière nord. Il existe aujourd’hui en 
Amazonie 105 réserves naturelles fédérales (sans compter donc 
celles des États fédérés, des communes et des particuliers), dont 
le total représente 580 000 km2, (un peu plus que la superficie de 
la France).

Les terres indigènes quant à elles totalisent 1,2 millions de 
km2 (15 % du territoire national, ou deux fois la France), dont 
la grande majorité en Amazonie. Dans certaines régions, dont 
certaines sont précisément celles qui nous concernent, comme le 
Roraima (à la frontière du Venezuela) ou la cabeça do cachorro, ces 
réserves occupent plus de la moitié du territoire, au point que les 
habitants non-indigènes disent (non sans exagération et quelque 
mauvaise foi), se sentir à l’étroit dans leurs « réserves de Blancs ».

Figure 4  – Terres protégées
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La région est donc très encadrée par les politiques de protec-
tion de l’environnement, mais celles-ci sont parfois contrecar-
rées par d’autres, jugées économiquement ou politiquement plus 
importantes par les autorités et la société brésilienne, notamment 
les assentamentos, ces zones de colonisation où l’on installe des fa-
milles de paysans sans terres. Ces zones se situent massivement 
en Amazonie, où la terre est abondante et bon marché, et leur 
localisation donne à penser que le Brésil continue, par moments 
et par endroits, à mener une véritable politique de conquête pio-
nnière, notamment dans cette région, en contradiction ou en 
conflit avec ses politiques de protection de l’environnement.

Parmi ces dernières, l’une des plus importantes a été le 
« Programme-pilote pour la préservation des forêts tropicales du 
Brésil », souvent désigné sous le sigle PPG7. Conçu à l’origine, 
en 1990-1991, dans une optique de conservation des forêts, 
ce programme ambitieux associait les pays du G7 et l’Union 
Européenne (qui ont donné 250 millions de dollars pour le 
financer), la Banque Mondiale (qui gèrait le programme) et le 
gouvernement brésilien (qui le concevait et l’exécutait). Si l’on 
fait le bilan spatial de son action, on voit bien qu’il se concentrait 
davantage dans les zones encore intactes, notamment l’Extrême 
Nord, que sur les régions menacées par les avancées pionnières, 
aux marges méridionales et orientales de l’Amazonie.

Le programme a progressivement évolué, jusqu’à mettre 
au premier plan le développement durable, partant du principe 
qu’assurer aux populations locales les moyens de vivre décemment 
était le meilleur moyen de réduire les déboisements. Composé de 
plusieurs sous-programmes (politique des ressources naturelles, 
délimitation des terres indigènes, actions démonstratives avec des 
ONGs, etc.) il a produit des effets intéressants en amenant le gou-
vernement fédéral et les gouvernements des États amazoniens à 
prendre davantage en compte la dimension écologique dans leurs 
politiques amazoniennes, en soutenant des expériences intéres-
santes (dans le domaine de l’agro-foresterie, par exemple). Mais il 
est clair qu’il a peu pesé face à d’autres actions publiques, dotées de 
moyens autrement importants. Un de ses principaux sous-ensem-
bles, le programme de gestion environnementale intégrée (SPRN), 
se concentrait sur des zones stratégiques, qui traçaient deux vastes 
couloirs Nord-Sud, du Roraima au Mato Grosso et de l'Amapá au 



151

Jadson Porto; Durbens Nascimento (Orgs).

Tocantins, ce qui montre que ces États se souciaient déjà des effets 
environnementaux des axes de transports qui les traverseront dans 
les prochaines années.

Car d’autres programmes menés par l’État ont une tout autre 
finalité, continuer à intégrer davantage l’Amazonie au reste du Bré-
sil. C'était l’un des objectifs majeurs du programme Brasil em Ação 
(« Brésil en action »), l’une des plus ambitieuses politiques lancées 
par le gouvernement du Président Fernando Henrique Cardoso lors 
de son premier mandat, de 1996 à 1998, et prolongé après sa réé-
lection en 1998. Une tout autre géographie est née avec cette action 
pionnière, qui agissait principalement au long des routes amazoni-
ennes et des nouveaux couloirs multimodaux de transport.

C’est notamment la stratégie spatiale de l'institut national de 
colonisation et de réforme agraire (INCRA), certainement le plus 
représentatif  d'une politique « pionnière ». Il installe des familles 
dans des assentamentos situés en majorité au long des routes de la 
région, sur leurs tronçons les moins consolidés, à la pointe extrê-
me de l'avancée pionnière. La concentration des familles et des 
terres occupées par les assentamentos est spécialement grande 
dans l’Extrême Nord, en Amapá, en Roraima, et sur la Transa-
mazonienne, sur son tronçon le moins occupé, entre Altamira et 
Humaitá. La logique qui sous-tend cette action peut ne plus être 
celle des années 1970, quand l'Institut était parmi les instruments 
les plus actifs d'une politique de colonisation de type géopolitique, 
mais elle est certainement en rapport avec le fait que la terre est 
moins chère dans ces zones que dans le Sudeste et le Sud

Quelle que soit la motivation, l'effet produit est toutefois le 
même : l'arrivée massive de famille peu préparées à travailler dans 
l’environnement difficile et fragile de l’Amazonie. Un des aspects 
qui marque une nette différence par rapport à la vieille politique 
de colonisation est le fait que les périmètres naissent aujourd'hui 
en grande partie en fonction des demandes et des revendications 
du « mouvement des sans-terre » (MST). Cependant la forme des 
parcelles, la façon d’installer les familles et les systèmes productifs 
mis en place fonctionnent toujours comme dont l'ancien modèle 
des projets de colonisation officielle. La priorité continue à être 
l'implantation de périmètres en Amazonie : leur nombre aug-
mente constamment et ils représentent déjà plus de 87 millions 
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d'hectares. Cela signifie que chaque année de nouvelles zones sont 
ouvertes, de nouveaux déboisements effectués, et que de nou-
veaux processus de perte de la biodiversité et de sols agricoles 
se déclenchent. Le phénomène touche la périphérie du Nord en 
deux endroits, au long de la route Manaus - Venezuela et en Ama-
pá, il est une des principales explications de l’afflux de population 
masculine dans ces régions. Et cette politique migratoire et fonci-
ère fait partie d’un plan plus général, qui affecte non seulement le 
destin de cet la frontière nord, mais aussi celui de tout le pays.

Figure 5 – Assentamentos dans la région Norte

CHANGEMENTS DE PERSPECTIVE STRATÉGIQUE

La pensée planificatrice des années 1970 et 1980 voyait le 
territoire comme un ensemble de zones, dont certaines devaient 
être développées par des politiques appropriées, et d’autres 
mises en réserve et protégées. Sous le régime militaire (1964-
1985), l'Amazonie avait été l'objet de grands programmes de 
planification (Figure 6): la politique de colonisation publique, 
pièce principale du programme d'intégration nationale (PIN); 
l'installation de la zone franche de Manaus (Suframa) un vas-
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te parc d’industries électroniques assis sur l’exemption de taxes 
d’importation; le programme Polonoroeste, pour la mise en va-
leur des régions traversées par la BR364 ; le complexe minier 
et métallurgie Grande Carajás, fondé sur la valorisation du plus 
gros gisement de fer de la planète et d'autres minerais de la ré-
gion. Bien qu’ayant des objectifs très différents ces programmes 
avaient un trait commun, la délimitation d'un périmètre défini 
pour leur action, où s'exerçait la juridiction de l'organisme chargé 
de les mener à bien.

Un de ces programmes portait spécifiquement sur les fron-
tières septentrionales, le Projeto Calha Norte, conçu en 1985 dans 
une logique de défense des intérêts nationaux dans la « Zone 
de Frontière », et visait « l'occupation et le développement de 
l'Amazonie Septentrionale ». Il couvrait prioritairement un sec-
teur de 1,2 millions de km2 pour laquelle il prévoyait des zones 
de colonisation et des infrastructures (160 kilomètres de routes 
au long des frontières avec la Guyane française, la Guyana, le 
Suriname, le Venezuela et la Colombie). Tous ces projets avaient 
été mis en sommeil en 1990-1991 dans l’attente des résultats du 
zonage ecológico-economique qui devait alors être mené pour 
déterminer l’usage optimal de chaque région.

Le programme a été relancé en 1997, en raison de l'aggravation 
de certaines tendances préoccupantes qui apparaissent dans ces 
régions. Parmi celles-ci figurent l’hémorragie démographique 
affectant les secteurs les plus éloignés et l'intensification des pro-
blèmes liés au trafic de drogue. Considéré par le gouvernement 
fédéral comme une stratégie bien adaptée à la région, Calha Norte 
menait des actions dans deux directions: le développement ré-
gional et la défense de la souveraineté nationale et de l'intégrité 
territoriale. Par le biais d’un accord avec la Fondation Getúlio 
Vargas a été lancée une planification stratégique pour les com-
munes de la région : chaque commune ou sous-région devait 
se voir doter d’un « Plan de Développement Local Intégré et 
Durable ». Ce modèle de gestion donne la priorité, pour l’usage 
des faibles ressources disponibles, au renforcement de la sur-
veillance de la frontière, et à la protection de la population de la 
région, qui manque encore des infrastructures de base dans les 
domaines de l’éducation, de la santé, des transports et d’autres 
activités indispensables au développement de la citoyenneté. 
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La continuité du programme Calha Norte est toutefois une ex-
ception, sans doute due à sa situation dans une zone « sensible ». 
La règle était plutôt à l’abandon de toute politique de planifica-
tion régionale, probablement parce que celle-ci était identifiée 
aux années de plomb du régime militaire. Au milieu des années 
1990 elle fit toutefois un remarquable retour, mais cette fois dans 
un contexte différent – la collaboration entre secteur public et 
secteur privé – et avec une base conceptuelle nouvelle, la notion 
d’« axe national d’intégration et de développement ». Privilégier 
et renforcer certains axes majeurs était déjà une des idées prin-
cipales du programme Brasil em ação (« Brésil en action »), qui 
avait marqué une nette rupture et un retour à des pratiques per-
dues depuis longtemps.

Figure 6 – L'Amazonie dans les 1er e 2e PND

À côté de très importants volets sociaux (emploi, santé, 
logement, crédit), représentant au total 26 milliards de Reais57, 
ce programme incluait un très vaste programme de construction 
ou d’amélioration d’infrastructures de transport (routes, voies 
navigables, ports), énergétiques (lignes électriques, gazoducs) et 
3 À l’époque le Real et le dollar étaient pratiquement à parité
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de télécommunications. Au total le montant des investissements 
en infrastructures devait dépasser 44 milliards de Reais. La seule 
construction du gazoduc reliant le gisement de gaz d’Urucu à 
Manaus et Porto Velho représentait à lui seul 1 635 millions de 
Reais, soit plus de six fois le montant du PPG7. Le programme 
s’est poursuivi au cours du second mandat de Fernando Henrique 
Cardoso, sous la forme du Programa Avança Brasil, décliné pour 
les quatre années 2000-2003 par le plan pluriannuel. 

L'évolution des priorités spatiales du plan Brasil em Ação se re-
flète bien dans les résultats de l'appel d'offres conjoint (BNDES 
/ Ministère de la Planification et du Budget) pour l’étude des axes 
nationaux d'intégration et de développement : ces axes étaient 
centrés sur de grands projets d'infrastructures du programme, et 
vice-versa. Les études commandées par le BNDES ont élaboré 
des scénarios qui s'étendaient jusqu'en 2007, et portant sur les ré-
seaux, l'infrastructure, les flux économiques, les flux d'information 
et de connaissance et la dynamique sociale. 

Parmi les produits attendus figurait une étude de la « zone 
d’influence des axes », celle-ci a effectivement été produite par le 
consortium Brasiliana, qui a remporté l’appel d’offes. La figure 
n° 7 montre que, outre ce travail, le consortium avait pris, en ce 
qui concerne l'Amazonie, une initiative intéressante en transfor-
mant le tracé et même la nature des axes. Des neuf  axes natio-
naux, quatre croisaient l'Amazonie, les axes « Ouest », « Madeira-
-Amazonas », « Araguaia-Tocantins » et « sortie vers les Caraï-
bes ». La première transformation a consisté dans l'élargissement 
de l’axe Madeira-Amazonas, en y incorporant des zones consi-
dérées comme d' « intérêt stratégique ». Cette extension, qui a 
inclus dans cet axe le Nord de l’Amazonas, le Nord et le Sud du 
Pará, altèrait l'idée même d’axe, le transformant en une surface, 
et même une surface de grandes dimensions.

La seconde transformation portait sur la « Sortie vers les Ca-
raïbes » en l’incorporant dans un nouvel ensemble appelé « Arc 
du Nord », qui intègrait plusieurs « zones propices à l'intégration 
internationale ». Grâce à la construction de tronçons routiers re-
liant le Roraima et l’Amapá à la route côtière des trois Guyanes, 
il formait un anneau continu qui unissait les deux États brési-
liens et les trois pays (ou département) voisins dans un unique 
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ensemble, qui correspond à peu près à l’ensemble guyanais. Le 
tronc principal de l’axe devait être la route Manaus – Boa Vista 
– Caracas, dont devrait se détacher à Normandia un rameau vers 
Georgetown, la capitale du Guyana.

On pourrait être tenté d’y voir un renouveau de l’ « impéria-
lisme brésilien » qui inquiétait tant ses voisins dans les années 
1970, mais sans doute est-il plus juste de penser que, comme les 
autorités brésiliennes l’assurent, le temps n’est plus à la conquête 
et à la satellisation des voisins, mais à la coopération régiona-
le. Dans le cas de la Guyane française le changement de ton 
est manifeste et au lieu d’être considérée comme un scandaleux 
héritage de l’époque coloniale, elle est aujourd'hui vue comme 
une porte d’accès à l’Union Européenne, avec qui se mènent des 
coopérations décentralisées (Guyane – Amapá) et d’État à État.

Quoi qu’il en soit, c’est bien la construction de routes qui ou-
vre des possibilités de contacts et d’échanges, et qui est la partie 
essentielle des nouveaux « axes ». Et la nouveauté, par rapport 
aux politiques d’« intégration nationale » des années 1970 est 
l'ouverture de liaisons routières avec les pays voisins, jusqu'alors 
impossible étant donné les distances et les difficultés de pénétra-
tion dans les forêts denses qui en couvrent la plus grande partie.

Aujourd'hui, on circule normalement sur la route qui relie 
Manaus à Caracas, via Boa Vista, avec la Bolivie, des accès faci-
les existent déjà, par le Mato Grosso et d’autres, moins établis, 
sont ouverts via le Rondônia. L'accès au Pérou (et au-delà au 
Pacifique) se fait raisonnablement bien via Assis Brasil, dans le 
Sud de l’Acre, sans attendre les liaisons prévues via Cruzeiro do 
Sul. Des voisins amazoniens du Brésil, seule la Colombie n'a pas 
aujourd'hui d’accès routier, et personne ne semble pressé d’en 
construire un, étant donné la situation politique de ce pays. Avec 
la Guyane française, l’ouverture à la circulation du dernier tron-
çon manquant côté français, entre Saint-Georges de l'Oyapock 
et Regina a rendu possible la connexion de Macapá avec trois 
Guyanes, et la récente construction du pont sur l'Oyapock chan-
ge la perpective des échanges avec la Guyane française.
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Figure  7  – Les «axes nationaux d'intégration et de 
développement» en Amazonie

LE PONT SUR L'OYAPOCK

Ce pont relie désormais la France au Brésil, à la suite d’une 
décision qui relève plus de la géopolitique que d’une quelconque 
logique économique. Le samedi 28 mai 2011 la jonction entre les 
deux tronçons du tablier a été effectuée, mais à la fin de l’année 
2012 il reste à effecteur les travaux sur les voies d’accès à Saint 
Georges de l’Oyapock (côté français) et Oiapoque (côté brési-
lien). La date d'inauguration dépendra ensuite des calendriers 
politiques des dirigeants français et brésiliens – et l'ouverture à la 
circulation pourrait ne pas se faire avant 2013. 

La genèse de ce pont a été longue. Lors de sa rencontre à 
Saint-Georges de l’Oyapock, le 25 novembre 1997, avec le prési-
dent brésilien Fernando Henrique Cardoso Jacques Chirac avait 
déclaré «J’ai dit au Président Cardoso que […] les choses étaient 
bien parties et que l’an 2000 ne serait pas franchi sans que l’on 
puisse aller du Venezuela à Buenos Aires par la route et sans 
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difficulté, il s’en est réjoui ». En réalité, la décision n’a été con-
firmée par le comité interministériel d’aménagement et de dé-
veloppement du territoire (CIADT) que le 18 décembre 2003, 
et l’accord franco-brésilien « relatif  à la construction d’un pont 
sur le fleuve Oyapock et de la liaison routière reliant la Guya-
ne et l’État de l’Amapá » n’a été signé que le 15 juillet 2005, à 
l’occasion de la visite du président Luiz Inácio Lula da Silva en 
France. Cet accord a ensuite été ratifié par le Brésil en 2006 et 
par la France le 18 janvier 2007.

L’appel d’offres relatif  à la construction du Pont a été ensuite 
été lancé fin novembre 2008. La commission intergouvernemen-
tale réunie à Paris le 29 avril 2009 a retenu le groupement brésil-
ien EGESA/CMT pour la construction du pont sur l’Oyapock. 
Le contrat entre le DNIT (Département National des Infra-
structures Terrestres) et l’entreprise Egesa Engenharia S/A a 
été signé le 29 juin 2009 et publié au Journal Officiel du 2 juillet 
2009. L’ordre de service de démarrage des travaux a été donné 
le 13 juillet 2009, mais des travaux complémentaires de fouilles 
archéologiques ont été nécessaires, ralentissant les travaux des 
fondations de l’ouvrage. 

Pourquoi un pont aussi grandiose alors que l’on n’attend 
qu’un trafic très limité, qui aurait très probablement pu être ab-
sorbé sans difficulté – à un coût infiniment moindre - en renfor-
çant le service des bacs qui assuraient déjà la traversée ? Cela ne 
s’explique que dans une perspective géopolitique régionale de 
liaison entre le Brésil et ses voisins du Nord.
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Figure 8  – Le contact Guyane française – Amapá

Ces voisins se sont longtemps méfiés de son expansionnisme, 
notamment la France qui s’est longtemps abstenue de construire 
la liaison routière de 80 km entre Régina (déjà reliée à Cayenne) 
et Saint Georges de l’Oyapock. Ce n’est que plusieurs années 
après le retour de la démocratie au Brésil, après la période de la 
dictature militaire, que les travaux ont été entrepris, et ils n’ont 
été achevés qu’en 2003. Avec leur conclusion, l’axe RN1 / RN2 
assure désormais la liaison sur 450 kilomètres entre Saint Lau-
rent du Maroni et la frontière du Surinam, à l’Ouest, et Saint 
Georges de l’Oyapock et la frontière brésilienne, à l’Est. Avec 
la construction du pont, la route côtière constitue donc désor-
mais un maillon d’une « panaméricaine atlantique », doublant 
celle qui parcourt le continent, sur le versant Pacifique, de la 
Terre de Feu à l’isthme de Panama. Il faut toutefois noter que 
le Brésil n’avait pas attendu pour se doter d’une autre sortie vers 
les Caraïbes, l’ouverture de la route BR174, Manaus – Caracas 
permettant déjà la liaison Venezuela – Buenos Aires que Jacques 
Chirac imaginait passant par la Guyane.
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Mais cet axe guyanais n’est pas pour autant inutile pour le 
Brésil, il est inclus dans les projets d’aménagement à l’échelle 
continentale d’« Arc Nord », rejoignant l’axe de la BR174 à 
l’ouest. Cet axe ne rejoint toutefois pas Belém et l’axe amazo-
nien du côté oriental, il reste un obstacle à franchir entre Macapá 
et Belém, la vallée de l’Amazone. On peut se faire une idée des 
distances en question si l’on se rappelle que l’île de Marajó, qui 
en occupe l’embouchure, a sensiblement la taille – 40 000 km2 – 
des Pays Bas…

La conclusion des travaux sur ces axes et les investissements 
associés, publics et privés, provoqueront sans nul doute des change-
ments qui transformeront profondément la situation de l'Amazonie, 
ou du moins des quelques « couloirs » qui la traverseront, tandis que 
d'autres parties resteront intactes. Ces investissements constituent 
un zonage de fait, qui fait des interminables discussions théoriques 
sur le sujet un débat sans grande importance: au lieu de vouloir à 
toute force fixer la « vocation » de chaque région, l'attention devrait 
être focalisée, en vérité, sur les points critiques, ceux où les nouve-
aux axes croisent des territoires protégés, des unités de conserva-
tion, des terres indigènes ou zones importantes pour la conserva-
tion de la biodiversité. 

On remarquera que les axes imaginés par les théoriciens de 
la géopolitique militaire, il y a un peu plus de trente ans, ont été 
presque tous réalisés, même si le contexte a changé radicalement, 
on ne parle plus de conquête et de satellisation, mais de coopéra-
tion transfrontalière et d'intégration continentale. Quelques axes 
ont été privilégiés, et les infrastructures prévues se concentrent 
en grande partie au long de deux d’entre eux. Le premier est 
d'orientation sud/nord, l'axe Araguaia-Tocantins et l'autre sud-
-est/nord-ouest, celui qui lie, via Cuiabá, Manaus et Boa Vista, 
São Paulo (et donc le Mercosud) aux Caraïbes : les investisse-
ments approuvés dessinent un nouvel axe continental qui offre 
une alternative - passant par le territoire brésilien - au principal 
axe nord/sud actuel, la Route Panamericaine, qui relie la Terre 
de Feu au Panama.

Les travaux en cours, dignes héritiers, par leur ambition et 
leur ample vision spatiale, de ceux qui avaient été lancés dans les 
années 1970, remettent l'Amazonie au centre du continent. Ils 
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en font , au lieu d'un espace marginal, d'un no man's land, un nou-
veau centre, un noeud de connexion reliant des pays qui vivaient 
jusque là en se tournant le dos. Les prises de positions commu-
nes et les accords récemment passés par les pays de la Grande 
Amazonie, en matière d'environnement par exemple, semblent 
indiquer que le moment de l'intégration est venu.

Il n'est pas évident que de telles mutations n’apportent que des 
avantages à l’Extrême Nord brésilien, les nouveaux axes peuvent 
créer des «effets tunnels» dans ces régions ou, pire, être le point 
de départ de graves impacts écologiques et sociaux. Mais elles 
amèneront, sans aucun doute, à prêter attention à une région qui 
souffre encore d’une grave marginalisation dans l’espace natio-
nal, avec tout un cortège d'effets négatifs pour leurs habitants. 
Cet Extrême Nord redevenu un centre change, et change vite, il 
se connecte aux régions voisines, mais en naîtra-t-il une identité 
régionale, une communauté avec les autres Guyanes? Comme l’a 
montré Emmanuel Lézy, les cinq guyanes ont de toute évidence 
des points communs, dans leurs milieux naturels, leur histoire, 
les problèmes qu’ils doivent affronter, comme l’intégration de 
groupes sociaux aussi variés que les Indiens, les orpailleurs, les 
migrants plus ou moins clandestins. Les ouvertures amorcées, 
les nouvelles circulations qui se mettent en place amèneront-
-elles à des prises de conscience d’une situation commune, d’un 
destin commun ?
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EXPECTATIVAS DA FRONTEIRA DA AMAZÔNIA 
SETENTRIONAL: A BUSCA PELA INTERAÇÃO DO 

PLATÔ DAS GUIANAS 

Jadson Luís Rebelo Porto

INTRODUÇÃO

Como avaliar a construção da interação da fronteira da 
Amazônia setentrional pela recente articulação criada en-

tre Brasil e Guiana Francesa, seja pela sua inserção nas dinâmicas 
econômicas multiescalares (regional, nacional, global)? A partir 
desta reflexão, partimos da hipótese de que a construção do es-
paço relacional dessa fronteira tem sido assentada nas expecta-
tivas de novos usos, novas territorialidades e novas articulações 
espaciais do Platô das Guianas.

Até o início do século XX, as interações eram eminentemen-
te locais, embora houvesse ações que afetassem relações diplo-
máticas franco-brasileiras. Após a década de 1940, posturas as-
sentadas na ideologia da defesa nacional, quando foram criados 
os entes federativos territórios federais, a exemplo do Amapá, 
inseriu esse espaço em uma nova visão de uso do território e da 
fronteira: um espaço juridicamente delimitado, com ações e po-
líticas públicas orientadas pelas diretrizes do Estado, sem a parti-
cipação local; o reduzido diálogo entre os dois lados da fronteira, 
o lado brasileiro e as demais; a criação e instalação de infraestru-
tura para a maior inserção desses espaços na economia mundial.

No último decênio do século XX, outro cenário se constrói; 
a interação espacial Brasil-França, mediante a construção da 
ponte sobre o rio Oiapoque, conectando esses dois países pelo 
estado do Amapá e pela Guiana Francesa. Esse linde é a maior 
entre todas as fronteiras da França no mundo. É o ponto de 
contato entre programas internacionais de integração regional 
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da União Europeia e a América do Sul (Programa de Integração 
sul-americana – Iirsa e o Interreg europeu). Tal situação estimula 
a construção da relação inversa da fronteira brasileira, característica 
esta única no Brasil.

O estado do Amapá se localiza na fronteira com a Guiana 
Francesa e o Suriname, na foz do rio Amazonas. É um dos entes 
federativos autônomos mais recentes do Brasil (juntamente com 
Roraima e Tocantins, transformados em estados pela Constitui-
ção Brasileira de 1988) e apresenta-se em um processo de cons-
trução de sua organização e ordenamento espacial. 

Para explicar a hipótese aqui considerada, este artigo está as-
sim composto: inicialmente, uma breve discussão sobre a origem 
e evolução espacial amapaense, como uma invenção de um es-
paço fronteiriço; em seguida, discutir-se-ão algumas expectativas 
de novas articulações da fronteira setentrional. Por fim, refletir-
-se-ão os ajustes espaciais como estimuladores da interação da 
fronteira e consolidadores da condição fronteiriça amapaense.

ORIGEM E EVOLUÇÃO ESPACIAL AMAPAENSE: 
A INVENÇÃO DE UM ESPAÇO FRONTEIRIÇO

Porto (2010c) interpreta que o espaço amapaense é um es-
paço inventado externamente. A busca pela defesa do território 
não teve por objetivo principal atender às necessidades locais, 
mas as externas. As articulações internacionais desse espaço vêm 
desde o período colonial, seja pela inserção de franceses, ingleses 
e holandeses na foz esquerda do rio Amazonas, seja na busca 
de suas riquezas naturais (madeira, drogas do sertão, ouro), seja 
pela atuação de empresas internacionais na exploração de suas 
riquezas minerais, ou seja pela criação do ente federativo terri-
tório federal.

A primeira entidade federativa território federal foi o atual es-
tado do Acre, em 1904. Até a Constituição Brasileira de 1937, o 
território federal caracterizava-se como uma adição ao espaço 
nacional, submetido diretamente à união, com a vocação de se 
converter em estado-membro da federação. Na década inicia-
da em 1940, implantaram-se mais seis deles no Brasil, todos na 
fronteira, entre eles o Amapá. 



167

Jadson Porto; Durbens Nascimento (Orgs).

Para Porto (2003), a experiência dos territórios no Brasil per-
durou por 84 anos (1904-1988) e serviu como instrumento de 
indução à organização do espaço econômico regional sob a tu-
tela do governo federal, em ações como: destinação de recursos 
e investimentos públicos na instalação de infraestruturas, a fim 
de criar condições de acesso a economias externas e materializar 
as condições de se ampliar as vantagens competitivas regionais; 
gestão territorial, ao criar e instalar unidades de conservação e 
terras indígenas, bem como demarcar área de influência militar 
(Projeto Calha Norte) e, mais recentemente (2005), criar um pro-
grama específico para o desenvolvimento da faixa de fronteira. . 

Acrescente-se a isso a exploração manganesífera no Amapá 
(1947-1997), que garantiu a esse ex-território federal uma dupla 
invenção territorial: a de um espaço tutelado pelo governo fede-
ral e, o outro, na vocação econômica da mineração. 

EXPECTATIVAS DE NOVAS ARTICULAÇÕES FÍ-
SICAS EM VELHAS INTERAÇÕES ESPACIAIS CONS-
TRUÍDAS: A FRONTEIRA SETENTRIONAL EM 
CONSTRUÇÃO

Segundo Porto et al. (2007, p.188-199), as criações/construções 
de condições espaciais capazes de instalar próteses e um sistema de 
engenharia58 que possibilitaram a diversificação produtiva do seu 
espaço produziram também ajustes que originam uma nova con-
figuração territorial. Esses autores entendem por próteses os atos 
elaborados externamente e implantados localmente, os quais im-
põem novos ritmos ao meio primitivo. Essas próteses podem ser 
de vários modelos e que transformam e reconfiguram um espaço já 
existente (Quadro 1).

Por “ajustes espaciais”, Porto et al. (2007), entendem as adapta-
ções que são efetivadas no espaço, visando a garantia da instalação, 
existência, fluidez, manifestação e reprodução do capital. 

1 Os sistemas de engenharia são entendidos aqui como “um conjunto de instru-
mentos de trabalho agregados à natureza e de outros instrumentos de trabalho 
que se localizam sobre estes, uma ordem criada para e pelo trabalho” (SANTOS, 
1997, p.79).

1
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A instalação de próteses no espaço amapaense vem desde o pe-
ríodo colonial. A própria colonização desse espaço impôs novos 
ritmos às dinâmicas espaciais preexistentes e aos seus moradores, 
seja pelo modelo de exploração dos produtos naturais amazônicos, 
pela sua ocupação e modelos de defesa (construção de fortes), pelo 
modelo administrativo de seu território (povoados, vilas, cidades, 
capitanias, províncias, estados, territórios federais), seja pelo domí-
nio territorial com demarcações fronteiriças acordadas em tratados 
internacionais em processos de conquista e compras de terras de 
países vizinhos (Acre). 

Quadro 1 – Modelos de próteses instalados no espaço

PRÓTESES MANIFESTAÇÕES

Jurídicas

Normas que: criam, regulam e regulamentam uma sociedade; configu-
ram suas dinâmicas econômicas, políticas e administrativas; delimitam 
espaços (municípios, estados, territórios federais, unidades de con-
servação, reservas indígenas), (re)criando territórios.

Institucionais
Instituições que garantem a criação e manifestação das próteses ju-
rídicas, ajustando-as pela sua revisão, atualização, modernização ou 
revogação.

Tecnológicas
Técnicas e tecnologias que impõem novos ritmos à sociedade primi-
tiva, acelerando o tempo (de lento para rápido) de dinamismo dessa 
sociedade.

Infraestrutural

Sistemas de engenharia (porto, rodovia, ferrovia, aerovia) construídos 
a fim de garantir a intensidade da mobilidade do capital sobre o espaço 
geográfico. Sua construção implica em antecipação espacial.

Administrativas
Modelos de administração (econômico, territorial) impostos pelas pró-
teses tecnológicas e institucionais.

Trabalhistas
Ocorrência de novos ritmos impostos pela maquinização, tecnifização, 
divisão do trabalho e flexibilização.

Educacionais
Modelos de visões de mundo que obrigam a periferia conhecer e repro-
duzir os conhecimentos, valores e ritmos do centro.
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Dos modelos de próteses identificados no Quadro 1, para o 
caso amapaense chama-se a atenção aos seguintes:

a) Próteses jurídicas: a criação da Capitania do Cabo Norte 
(1616); a transformação da Vila de Macapá em cidade 
(1858); o acordo entre Brasil e França (1901); a criação 
de municípios; a criação do território federal do Amapá 
(1943) a partir do modelo acreano (1904); as normas de 
regulamentação nos territórios, com destaque ao decreto 
411/1969; a transformação do território federal em estado 
(Constituição de 1988); a Constituição Estadual (1991); as 
normas de regulamentação do Estado.

b) Próteses institucionais: a criação de municípios; a criação 
do território federal do Amapá (1943); a transformação 
do território federal em estado (Constituição de 1988); a 
criação da Câmara de Vereadores, da Assembleia Legislativa, 
de secretarias, das universidades (federal e estadual) e de 
órgãos de representação de classe.

c) Próteses administrativas: a criação de cargos dos poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário nas esferas municipal, 
estadual e federal.

d) Próteses tecnológicas: implantação de técnicas e tecnologias na 
exploração de produtos naturais e na implantação de modelos 
de agricultura de produtos importados de outras regiões. 
Destacam-se, neste contexto, os processos de mecanização na 
mineração, na pesca e na exploração madeireira.

Segundo Couto et al. (2006, p.11), a dinâmica dos ajustes es-
paciais ocorrida no Amapá foi implantada e estimulada pelo uso 
de redes e a sua mobilidade no espaço amapaense, os quais foram 
estimulados pela instalação de sistemas de engenharia e redes de 
próteses tecnológicas nesse espaço. Estes seriam responsáveis 
pela criação de um cenário propício apenas à exploração, e não 
ao desenvolvimento que condenou o Amapá a ser apenas um 
grande negócio (não havendo o interesse de desfazê-lo), man-
tendo seu atraso em relação aos outros estados da federação. 
Por outro lado, essa dinâmica está diretamente ligada aos movi-
mentos de criação destruidora que se manifestaram pela atuação 
desses fatores e suas influências sobre a expansão e mobilidade 
informacional no espaço amapaense. 
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Com a instituição do território federal do Amapá (1943), fo-
ram criadas diretrizes políticas e administrativas, infraestruturas 
e incentivos para o desenvolvimento de atividades econômicas 
(pelo governo federal), principalmente voltadas ao setor do ex-
trativismo mineral, “que em muito contribuiu para a estrutu-
ração econômica amapaense e para sua organização espacial” 
(PORTO, 2003, p.115). 

Couto e Porto (2006), por sua vez, esclarecem que a inser-
ção do setor energético na segunda metade do século XX e a 
construção de uma rede de sistemas de engenharia (estradas, fer-
rovias, hidrelétrica, porto), com elevada participação do Estado 
nas obras, possibilitou a criação de condições para a manifes-
tação de ajustes espaciais. Com a criação da rede de próteses, 
tornou-se possível o aumento do consumo e da distribuição de 
energia, assim como a diversificação das atividades produtivas,59 
principalmente na exploração mineral, com elevada participação 
do capital internacional.

A função da União foi criar “ajustes espaciais” mediante a 
intensidade da magnitude do Estado. Ou seja, criaram-se condi-
ções para que o capital se manifestasse e ganhasse movimento. 
Assim, Couto et al. (2006) informam que a instalação da Indús-
tria e Comércio de Minérios S./A. (Icomi) engajou esse ex-terri-
tório na economia global, caracterizando a gênese da exploração 
de recursos minerais (manganês) em larga escala na Amazônia 
com tecnologia moderna no período de 1957 a 1997. 

Quanto à construção de redes infraestruturais no espaço 
amapaense, estas são aqui entendidas como “um meio de pro-
duzir o território” (RAFFESTIN, 1981 apud MACHADO, 1998, 
p.45). Logo, a rede é proteiforme, móvel e inacabada, e é dessa 
falta de acabamento que ela tira sua força no espaço e no tempo: 
se adapta às variações do espaço e às mudanças que advêm do 
tempo. A rede faz e desfaz as prisões do espaço, tornado territó-
rio; tanto libera quanto aprisiona. É o porquê de ela ser o “ins-
trumento” por excelência do poder (RAFFESTIN, 1981, p.204).

2  Sobre a atuação do capital internacional no Amapá, vide Porto (2003; 2006); Silva 
e Porto (2005); Porto et al. (2007). 

2
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Partindo desse ponto de vista, “a densidade e a diversidade 
das redes presentes no espaço geográfico seriam um fator essen-
cial para determinar os limites do território” (Machado, 1998, 
p.46). Assim, “desenho, construção e utilização de uma rede 
dependem dos meios à disposição (energia e informação), dos 
códigos técnicos, sociopolíticos e socioeconômicos, assim como 
dos objetivos dos atores” (RAFFESTIN, 1981, p.204).

Devido à nova configuração territorial do espaço amapaen-
se, alavancado pela criação/construção de condições (PORTO, 
2007) e pela ação dos ajustes espaciais (COUTO et al., 2006), 
tornava-se necessário ampliar a infraestrutura do setor energéti-
co para haver a possibilidade de desenvolvimento, valorização e 
produção de novos territórios. 

Segundo Superti, Porto e Martins (2011), desde a década de 
1960, a construção de condições para a articulação da Amazô-
nia ao cenário nacional, via rodoviária, tem sido estimulado. A 
mobilidade, que até então era feita pelos rios, recebe uma alter-
nativa: pela rodovia. Como consequência disso, novos espaços, 
não alcançados pela rede hidrográfica, são ocupados, as cidades 
deixam de depender das dinâmicas fluviais em sua fluidez de 
relações socioeconômicas. Assim, novas configurações espaciais 
e de políticas públicas foram criadas, a fim de se adequarem às 
novas dinâmicas espaciais e geográficas impostas pelo capital in-
ternacional, dentre eles os Planos Plurianuais (PPA).

Desde a Constituição de 1988, os PPA tornaram-se obrigató-
rios e passaram a compor o arcabouço constitucional pelo qual 
as políticas públicas estatais de médio e longo prazo voltaram a 
ser discutidas. Contudo, foi apenas no o governo FHC que o es-
tado brasileiro, pós regime militar, retoma efetivamente o papel de 
planejamento das ações governamentais para o território nacional 
com o PPA Brasil em Ação (1996-1999).

No novo contexto histórico e econômico em que o Brasil se 
encontrava em meados da década de 1990 (amplo processo de 
inserção brasileira na economia global, nas reformas liberais e na 
estruturação dos blocos econômicos), algumas propostas foram 
adotadas pelo governo brasileiro para ampliar a competitividade 
brasileira no cenário internacional (a exemplos do plano Brasil em 
Ação, o Avança Brasil e o Plano de Aceleração do Crescimento 
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– PAC I e II) via modernização produtiva e pela retomada dos 
grandes investimentos de infraestrutura.

No entendimento de Superti, Porto e Martins (2011), ao anali-
sarem os investimentos em infraestrutura, ressaltam que era impe-
rativo a promoção da integração física do País as nações sul-ame-
ricanas. No Brasil, assim como na América do Sul, a ampliação 
do comércio regional e o aumento da participação no comércio 
global passaram a ser entendidos como elementos indispensáveis 
para o desenvolvimento econômico. A integração representava a 
ponte entre a regionalização e a globalização das economias sul-
-americanas. Isso, por sua vez, exigia um sistema de infraestrutura 
eficiente capaz de garantir competitividade e permitir a exploração 
de novos espaços de acumulação de capital.

Quanto ao contexto amazônico, a integração de mercados 
fez com que essa região ocupasse uma posição central diante das 
estratégias do estado brasileiro, seja pela conexão física com seis 
outros Estados sul-americanos60 e com o Departamento Ultra-
marino Francês – a Guiana Francesa, pela dimensão continental 
que a Amazônia possui (mais de 60% do espaço brasileiro), seja 
por sua biodiversidade. Tal condição eleva a potencialidade da 
região à enésima potência, se forem inseridas técnicas e tecnolo-
gias no uso de seu território. Isso torna suas fronteiras interna-
cionais importantes espaços estratégicos. 

Esses recursos naturais inexplorados da região têm desper-
tado interesse do grande capital e das redes internacionais por 
seu forte potencial de capitalização desde períodos coloniais. 
Contudo, a retomada da concepção de fronteira de recursos e 
dos projetos de infraestrutura econômica na região amazônica no 
pós-1990 ressurgiu em contraste à luta de movimentos sociais lo-
cais de preservação ambiental e melhoria das condições de vida 
das comunidades amazônicas, à atuação de ONGs ambientalistas 
nacionais e internacionais e à tendência crescente de políticas pú-
blicas estatais preservacionistas que marcaram o período imediato 
pós regime militar. 

3 Através de seu espaço amazônico, o Brasil faz fronteira e é interligado por infra-
estruturas (viárias ou energéticas) com: Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guia-
na e Suriname.

3
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No último decênio do século XX, a busca por novas arti-
culações globais e a modernização das redes de articulação das 
empresas ampliam-se a conectividades espaciais, revê-se a racio-
nalidade ambiental, redefine-se o papel do Estado e (re)constro-
em-se redes técnicas que dinamizam as estruturas do espaço e 
suas relações de poder. Dentro desse novo cenário, a Amazônia 
reforça o seu significado do ponto de vista estratégico, dada a 
potencialidade de sua biodiversidade.

Nesse contexto, a fronteira setentrional brasileira, principal-
mente o trecho que envolve o estado do Amapá e a Guiana Fran-
cesa, Departamento Ultramar pertencente à França, possui uma 
posição estratégica para os seus respectivos territórios nacionais, 
seja pela defesa de suas fronteiras, pela posição geográfica (lito-
rânea, amazônica, na foz do rio Amazonas), pela proximidade 
com os países industrializados, pela condição portuária amapa-
ense privilegiada, pela porta de entrada da União Europeia (UE) 
na América do Sul, o que possibilita para ambos, Brasil e Fran-
ça, não só a união entre mercados dos países sul-americanos do 
Platô das Guianas, como também contatos econômicos entre o 
Mercado Comum do Sul (Mercosul) e União de Europeia (fator 
este favorecido pela nova condição que o Brasil adquiriu no pri-
meiro decênio do século XXI).

O planejamento do Estado incluiu, também, a Amazônia na 
perspectiva macroeconômica de inserção do País no mercado 
supranacional. Sua forma de organização e articulação das ações 
dava-se por meio dos Eixos Nacionais de Integração (Enid). 
Esses eixos balizaram a organização espacial das ações estatais 
considerando o território nacional com um espaço geoeco-
nômico aberto, delimitando regiões de planejamento que não 
respeitavam necessariamente o recorte político-administrativo 
(SUPERTI et al., 2011; PORTO et al., 2011). Segundo Curado 
(2010, p.84), a função principal da execução das ações previstas 
no estudo dos eixos era a “integração entre as economias regio-
nais e destas com os mercados internacionais, aspecto elevado 
à condição de peça fundamental para o desenvolvimento e o 
crescimento econômico do país”. 

Programas internacionais de integração espacial vêm sendo 
estimulado na América do Sul. Por um lado se destaca a Inicia-
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tiva de Integração Regional Sul-Americana (Iirsa), 61 envolvendo 
toda a América do Sul, exceto a Guiana Francesa. Para o caso 
amapaense, essa fronteira é contemplada com as seguintes obras: 
a) asfaltamento da BR-156; b) construção da ponte binacional 
sobre o rio Oiapoque; e c) modernização e ampliação do Porto 
de Santana (vide www.iirsa.org). Por outro lado, a Guiana Fran-
cesa também tem sido envolvida nessas ações de integração ao 
ser inserida no programa Interreg IV, por meio do Programa de 
Operação Amazônica.62 

A origem dessas novas construções e reformatações dessa 
fronteira inicia com a criação do território federal do Amapá 
(1943), a inserção da Guiana Francesa na política europeia (ao 

4  Segundo Superti, Porto e Martins (2011), o Iirsa é um projeto pan-americano de 
doze países da América do Sul que projeta a integração da região para formar uma 
unidade. A estrutura sistêmica e logística para essa integração é o desenvolvimento 
da telecomunicação, do transporte e da energia por meio de políticas territoriais ao 
longo da América do Sul. O projeto prevê a formação de corredores de exporta-
ção mediante a construção de infraestruturas interligadas com o objetivo de supe-
rar os gargalos históricos de conectividade entre os países e viabilizar o aumento 
dos fluxos comerciais no mercado sul-americano e deste com o mercado mundial. 
O comércio se configura como elemento aglutinador para a composição da uni-
dade regional. O conjunto dos projetos de investimento foi organizado a partir de 
dez eixos de integração, que são: Eixo Andino; Eixo Peru-Brasil-Bolívia; Eixo de 
Capricórnio; Eixo Mercosul-Chile; Eixo Andino do Sul; Eixo Escudo das Guianas; 
Eixo do Amazonas; Eixo Interoceânico Central; Eixo Hidrovia Paraguai-Paraná; e 
Eixo do Sul. Através de seu espaço amazônico, o Brasil faz fronteira e é interligado 
por infraestruturas (viárias ou energéticas) com: Bolívia, Peru Colômbia, Venezue-
la, Guiana e Suriname. Para Thery (2005, p.46), com o Iirsa, a “Amazônia torna-
-se o centro do continente, em vez de ser a periferia dos países que a compõem, 
mesmo não sendo a parte do continente onde passam os fluxos mais densos [...]”.

5 Esse programa marca a cooperação territorial da política de coesão europeia 
(2007-2013) para a Guiana Francesa, designada pela França como autoridade de 
gestão do programa em nome do conjunto dos seus parceiros franceses na Amé-
rica do Sul, ou seja, Suriname e os estados brasileiros do Amapá, Amazonas e 
Pará (França, 2007). O seu objetivo estratégico de cooperação transfronteiriça é o 
“desenvolvimento territorial das zonas transfronteiriças, a proteção e a valorização 
do patrimônio natural e cultural amazônico, o desenvolvimento das atividades eco-
nômicas transfronteiriças e a coesão social” (BRUXELAS, 2008, p.1).

4

5
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ser reconhecida como ultraperiferia63 francesa (1987)64 e inserida 
nas políticas da União Europeia pelo Interreg III (2000) e IV 
(2007) 65, e na assinatura do Acordo-Quadro assinado em 1996 
entre Brasil e França e que estabelece uma série de medidas vi-
sando a cooperação transfronteiriça institucionalizada.

No Brasil, o único ponto de contato entre essas políticas de in-
tegração se localiza no município de Oiapoque, consolidada com 
a construção da ponte binacional sobre o rio Oiapoque. Essa con-
dição é estratégica para o estado do Amapá e para o Brasil.

Ressalte-se, também, que a integração da América do Sul e da 
UE tem por principal objetivo a inserção de espaços no contexto 
de uma globalização competitiva. Nesse contexto, as redes técni-
cas constituem a ponte de ligação entre globalização e regiona-
lização, como mostra o Iirsa (SILVA, 2009; CASTRO, 2009), o 
que influencia a dinâmica desses territórios fronteiriços Amapá 
e Guiana Francesa.
6 Para Santos (2011), o conceito de ultraperiferia começou a ser utilizado na UE 
após o Ato Único Europeu (assinado em Luxemburgo e em Haia/Holanda, em 
1986, que entrou em vigor em 1º de julho de 1987), e constitui um dos pilares 
fundamentais no qual se assenta o projeto de construção europeia, cujo objetivo 
é promover a harmonização territorial da Europa por meio de uma política de 
coesão econômica e social. Em 1992, pela assinatura do Tratado de Maastricht, 
reconhece-se, pela primeira vez, no âmbito político-institucional, o conceito de 
ultraperiferia. Em 1997, o Tratado de Amsterdã introduziu a base jurídica do con-
ceito de regiões ultraperiféricas (VALENTE, 2009). Visando alcançar o objetivo 
de harmonização territorial europeia por meio do desenvolvimento das RUP, essas 
regiões têm sido objeto de medidas específicas a seu favor e de outras iniciativas 
da UE (FRANçA, 2007; FORTUNA, 2009).

7 Segundo Fortuna (2009), a geografia econômica da União Europeia ultrapassou 
os limites do continente europeu a partir do momento em que a França incluiu 
os seus departamentos ultramarinos (dentre eles, a Guiana Francesa) como parte 
integrante do processo de integração da União, no início da década de 1990. 

8 Esse programa marca a cooperação territorial da política de coesão europeia 
(2007-2013) para a Guiana Francesa, designada pela França como autoridade de 
gestão do programa em nome do conjunto dos seus parceiros franceses na Améri-
ca do Sul, ou seja, Suriname e os estados brasileiros do Amapá, Amazonas e Pará 
(FRANã, 2007). O seu objetivo estratégico de cooperação transfronteiriça é o 
“desenvolvimento territorial das zonas transfronteiriças, a proteção e a valorização 
do patrimônio natural e cultural amazônico, o desenvolvimento das atividades eco-
nômicas transfronteiriças e a coesão social” (BRUXELAS, 2008, p.1).

6 7

8
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Assim, Porto e Santos (2012) ressaltam que o extremo nor-
te brasileiro é contemplado com políticas territoriais propostas 
pelo Iirsa, como também a Guiana Francesa é respaldada com 
uma série de políticas públicas de cunho territorial para sua fron-
teira com o Amapá. Porém, as políticas públicas do Iirsa não dia-
logam com aquelas propostas pela UE/França para sua região 
ultraperiférica,66 a Guiana Francesa, pois o Iirsa não contempla a 
Guiana Francesa, embora seja uma iniciativa de integração para 
América do Sul.

Com isso, novos planejamentos para a fronteira Amapá-
-Guiana Francesa estabelecem uma nova condição fronteiriça dire-
tamente ligada aos movimentos de (des)construções e (des)ter-
ritorializações; assim como à grande atuação do Estado, que no 
caso amapaense caracteriza-se por uma fraca fiscalização e mo-
nitoramento, diferente do que ocorre do lado francês; também 
à criação e construção de próteses dos mais variados modelos; 
à existência, configuração e intensidade de articulação das redes 
existentes, que por sua vez refletem cenários internacionais; às 
expectativas dos resultados na integração física entre Amapá e 
Guiana Francesa; e às restrições territoriais de uso desses terri-
tórios (PORTO, 2010a; 2010b).

Quanto aos eixos que abrangem diretamente os estados de 
Amapá e Roraima, neles se destacam os projetos de ligar por es-
tradas pavimentadas o Amapá à Guiana Francesa, ou seja, o Bra-
sil à França, país membro da Comunidade Econômica Europeia, 
e Roraima à Venezuela. Esse eixo permitirá o tráfego rodoviário 
entre Manaus e Caracas; naquele encontra-se uma rodovia fede-
ral que se inicia e termina no mesmo estado, a BR-156.

Ressalte-se, contudo, que no caso da BR-174, a conectivida-
de não significa ampliação do mercado brasileiro, pois a moeda 
venezuelana é desvalorizada em relação à moeda brasileira, fa-
9 Na Europa das políticas comuns de harmonização, a existência de regiões com carac-
terísticas singulares (afastamento, insularidade, pequena superfície territorial – exceto 
a Guiana Francesa –, relevo e climas difíceis, e dependência econômica em relação a 
um pequeno número de produtos) abriu caminho para que se admitissem políticas de 
exceção. É nesse contexto que surge o conceito de região ultraperiférica (1987), que 
serviu de ponto de partida para a definição de políticas específicas a seu favor (CEM, 
2005; FRANçA, 2007; FORTUNA, 2009). Esses espaços recebem todas as medidas e 
políticas administrativas estabelecidas pela União Europeia.

9
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zendo com que os produtos brasileiros se tornem mais caros. 
O que se tem observado na prática é a ida de brasileiros para 
adquirirem produtos na Venezuela, a exemplo de combustíveis.67 
Quanto à BR-156, a relação tende a ser inversa, pois a moeda 
brasileira é desvalorizada em relação à francesa. Com isso, tem-
-se a expectativa da vinda de franceses para adquirirem produtos 
no comércio amapaense.

Em outras palavras, com as novas formas de se pensar o de-
senvolvimento regional para a fronteira Amapá-Guiana France-
sa a partir de mecanismos de cooperação institucionalizados, a 
concepção e o tratamento dado ao espaço fronteiriço vem ga-
nhando gradativamente um novo sentido: a ampliação das redes 
globais na fronteira setentrional amazônica. 

Para Porto (2010b), o debate sobre a fronteira setentrional 
brasileira pautado nas relações transfronteiriças, na condição 
fronteiriça, no desenvolvimento da ultraperiferia, no uso sus-
tentável das potencialidades naturais desses espaços, nas suas 
vantagens competitivas e comparativas, na sua soberania e em 
sua articulação a um mundo globalizado e em rede merece uma 
atenção especial, que ainda não foi analisada com profundidade 
no contexto do Platô das Guianas.68

10 Em dezembro de 2011, enquanto o litro da gasolina era vendido a R$2,70 em 
Roraima, na Venezuela custava R$0,14 em Santa Helena, cidade limítrofe ao Brasil.

11 O Platô das Guianas compreende a região norte da Amazônia, com uma superfí-
cie de 1.787.100 km2, abrangendo a área total da Guiana Francesa, da Guiana e do 
Suriname e áreas parciais do Pará, do Amazonas, do Amapá e de Roraima, entre os 
rios Amazonas, Negro e Orinoco. No passado, essa denominação era dada a todo 
o norte amazônico (ROCQUE, 1968 apud SILVA, 2008, p.29).

10

11
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AJUSTES ESPACIAIS COMO ELEMENTO DE ES-
TÍMULO E CONSOLIDADOR DA CONDIÇÃO FRON-
TEIRIÇA AMAPAENSE 

A construção da condição fronteiriça amapaense teve maior efeti-
vidade após a instalação do ente território federal, em 1943, na região 
lindeira à Guiana Francesa. Essas Unidades Federativas, contudo, não 
se resumiram somente às suas experiências administrativas ou às suas 
políticas públicas. Há também outros fatores de análise que devem 
ser considerados para o melhor entendimento de suas participações 
nos cenários nacional e regional (PORTO, 2010 a; PORTO et al., 
2011), entre elas as pertinências, as transformações e as permanências 
daquelas ações no espaço amapaense e na fronteira.

Após a instalação do novo ente federativo, houve novos di-
namismos territoriais efetivados após a entrada de novos atores, 
elementos e categorias econômicas e políticas ao seu cotidiano, 
modificando o seu espaço e suas relações espaciais; e estimu-
lando novas organizações socioeconômicas com a inserção de 
infraestrutura (rodovia, ferrovia, porto, usina hidrelétrica).

Contudo, por mais que os territórios federais tivessem exis-
tido por 84 anos na realidade brasileira (1904-1988), não conse-
guiram estabelecer uma visão clara sobre o que significou essa 
experiência na organização espacial da região, e muito menos 
sobre as suas atuações no federalismo brasileiro. Mas as per-
manências deixadas nesses espaços, visando o fim das precarie-
dades política, econômica, institucional e político-administrativo 
para que se tornassem autônomas, estimularam o crescimento e 
o desenvolvimento dessas novas entidades federativas.

Foi a partir desses “estados em embrião” que os investi-
mentos foram estimulados e orientados para a reestruturação 
da fronteira setentrional. Esses investimentos acabaram por ca-
librar a intensidade de ajustes para o uso do território lindeiro 
pelo capital, para atender às suas necessidades e para manter-se 
articulado em rede. A região lindeira deixa de ser isolada, para 
ser articulada, organizada, conectada e acionada a/por/pelas no-
vas redes sociais e econômicas globais. Com isso, novos usos da 
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fronteira foram colocados em prática, notadamente após 1995 
(PORTO E SILVA, 2009; SILVA, 2008)

Gradativamente, essa fronteira se torna mais articulada e 
mais dinâmica; deixa de ser periférica para se tornar estratégica 
(PORTO, 2010b), embora não tenha perdido aquela condição 
fronteiriça de periferia. Nesse sentido, dependendo do foco de 
análise da fronteira da Amazônia, esta pode ser considerada ora 
como periférico/estratégica, ora como estratégico/periférica. 
Esta apresenta suas orientações embasadas nas ações propostas, 
em execuções, em articulações e investimentos do capital nesse 
espaço. Aquela apresenta forte reprodução de elites tradicionais 
e políticas que não querem mudar o status quo. 

Por outro lado, para o caso amapaense, a fronteira setentrio-
nal não se refere somente à fronteira continental, pois a articu-
lação efetiva que ocorre com a Guiana Francesa vai além da sua 
articulação física via infraestrutura (estimulada após meados da 
década de 1990). Essa conexão representa: interação com a zona 
do Euro; conexão imediata com o espaço da Otan; e proximida-
de com área científica de ponta, pela estação espacial de Kouru 
(estação esta que é integrante de estratégias científicas da União 
Europeia).

Acrescente-se, nessa reflexão anterior, que o Amapá é um 
espaço litorâneo, com um sistema portuário capaz de receber 
embarcações de 11 metros de calado (semelhante aos principais 
portos da América do Sul). Considerando que a partir dos por-
tos o mundo é o limite, as relações entre os espaços transconti-
nentais ocorrem sem que haja a conectividade imediata, ou seja, 
há uma conectividade relacional. Pelo Porto de Santana, o espa-
ço relacional do Amapá chega à China.

Seja qual for a construção da configuração da fronteira da Ama-
zônia Setentrional, as ações de políticas de investimentos e de pla-
nejamento executadas pelo Estado foram e são fundamentais para 
as (re)construções desse espaço lindeiro. 

Porto (2010a), por sua vez, entende que a condição fronteiriça 
amapaense está diretamente ligada aos movimentos de (des)cons-
trução e (des)territorialização; à grande atuação do Estado, porém 
com fraca fiscalização; à criação/construção de próteses dos mais 
variados modelos; à existência, configuração e intensidade de arti-
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culação das redes existente, as quais expressam reflexos de cenários 
internacionais; às expectativas de integração com a Guiana France-
sa; às suas restrições espaciais; e à sua posição na economia-mundo 
como fornecedora de commodities e consumidora de produtos in-
dustrializados.

Com as expectativas da integração física do Amapá com o 
Platô das Guianas, pela ponte sobre o rio Oiapoque, tem-se a 
perspectiva da mudança do eixo de conectividade da Guiana 
Francesa do Caribe para usar o sistema portuário de Santana; a 
relação fronteiriça com o vizinho francês será uma relação inversa, 
pois o Brasil, pelo Amapá, é vizinho à zona do Euro (moeda 
mais valorizada em relação ao Real), ou seja, as mercadorias são 
mais baratas neste lado da fronteira. 

CONSIDERAÇÕES  FINAIS

A execução dos ajustes espaciais no Amapá foi decorrente de 
dois condicionantes que realizaram atos de criação/construção 
que afetaram a apropriação e a configuração territorial amapaense: 

- A participação do governo federal na criação de condições 
para a mobilidade do capital no espaço amapaense, e implantar 
ajustes para melhor articular as redes criadas/construídas. Essas 
condições implicaram em implantar próteses, ajustes espaciais 
para que novas dinâmicas territoriais fossem executadas em as-
pectos multiescalares e multissetoriais.

- A atuação do capital internacional na exploração de comodi-
ties, com o estímulo do Estado, em novos usos do território, in-
serindo essa fronteira nas interações globais, notadamente com 
a exploração mecanizada de suas potencialidades minerais (man-
ganês, caulim, ferro e ouro). 

Com isso, a dinâmica dos ajustes espaciais no Amapá estimu-
lou movimentos de (des)construção e (des)territorialização da 
fronteira setentrional, mediante a entrada de novos atores públi-
cos e privados, atores esses que atuaram como transformadores 
das dinâmicas territoriais, detentoras de tempos lento e longo. Como 
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também possui forte dependência da participação do Estado na 
sua economia e nas políticas públicas, estimula intensa articulação 
com o cenário internacional, notadamente como fornecedor de 
commodities, exigindo, com isso, constantes reconstruções de ajus-
tes espaciais. Essa situação foi a responsável pela criação de um 
cenário propício apenas à exploração, e não ao desenvolvimento.

Nesse sentido, com as expectativas da interação física no/do 
Platô das Guianas, novos ajustes deverão ser criados, construí-
dos, desfeitos, refeitos, decorrentes da perspectiva de mudança 
do eixo de conectividade da Guiana Francesa do Caribe para 
usar o sistema portuário de Santana (Amapá); a relação comer-
cial fronteiriça com o vizinho francês será uma relação inversa, 
pois as mercadorias são mais baratas neste lado da fronteira; no-
vas relações diplomáticas deverão ser criadas entre Brasil e Fran-
ça, eis alguns exemplos: hoje, para entrar na Guiana Francesa, 
é necessária a concessão do visa pelo governo francês; os auto-
móveis brasileiros não podem circular pelas rodovias da Guiana 
Francesa; há problemas de movimentos migratórios de brasi-
leiros na Guiana Francesa; a entrada de produtos alimentícios 
brasileiros; entre outros.
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