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Características



estende-se por cinco 
estados amazônicos, 
alguns dos quais 
incidem integralmente 
em Faixa de Fronteira 
(AC, RR);

maior largura da Faixa 
de Fronteira em 
virtude do tamanho 
dos municípios 
amazônicos total ou 
parcialmente 
inseridos.



baixa densidade 
demográfica (< 2 
hab/Km2);

elevada concentração 
em aglomerados 
urbanos, sobretudo 
nas capitais.



predomínio indígena: 
- população,
- território (terras 

indígenas),
- identidade territorial 

(importância étnico-
cultural indígena 
dentro e fora das TIs).

mobilidade 
transfronteiriça muito 
antiga, com povos que 
habitam dos dois lados 
do limite político 
internacional.



Arranjos
transfronteiriços 
de conservação da 
natureza: 

resposta a uma
agenda internacional, 

meio de captação de 
recursos externos; 

acomodação de 
diferentes visões da 
natureza;

laboratório de 
mecanismos de 
governança global.



Limite político como barreira ecológica?

papel estratégico atribuído à faixa de fronteira: 

dificuldade de acesso, políticas restritivas para 

compra e uso de terras e a realização de 

determinadas atividades econômicas, 

povoamento esparso  colaboração indireta

para a preservação de ecossistemas

Fonte: BRASIL. MJ. SENASP, 2016.



Arranjos transfronteiriços de 
conservação: 

Novos arranjos institucionais, através 
da consolidação de novas parcerias.

- Organizações não governamentais 
Internacionais e nacionais,
- Povos indígenas,
- Iniciativas regionais,
- Grandes corporações 

internacionais,
- Governos subnacionais, 
- Governos nacionais.



Indígenas passam de 
habitantes a co-gestores, 
em contrapartida se 
comprometem com a 
conservação da 
biodiversidade.



Dilemas



Interdição de acesso
• Implantação de zonas-tampão, através da 

criação de unidades de conservação e do 
reconhecimento de terras indígenas para 
reduzir custos de vigilância, ampliar a área 
sob proteção e coibir o avanço de frentes 
pioneiras extrativas e agropecuárias.

• Deslocamento geográfico para a fronteira de 
um problema pervasivo ao conjunto do 
território.

• Investimento em sistemas remotos de 
vigilância e monitoramento.

Vivificação das fronteiras
• Implantação de unidades militares associadas 

a projetos de colonização.

• Unidades de Conservação e Terras Indígenas 
vistas como passiveis de ingerência externa e 
como ameaça à segurança nacional.

• Investimento na indústria da defesa: armas, 
veículos e outros equipamentos de grande 
porte.

• Fortalecimento (e expansão) do Programa 
Calha Norte.

Forças Armadas tem sido cada vez mais 
chamadas a atuar contra ilícitos ambientais.



Interdição de 
acesso:

41% das Unidades
de Conservação da 
Faixa de Fronteira.

90% da área das 
UCs da FF.

Cerca de 1/3 das 
UCs da Amazônia.

Governos FHC e 
Lula.



Vivificação de 
Fronteiras:

Programa Calha Norte
– vertentes civil e 
military;

Extensão da área de 
abrangência.



Conservação da Natureza
Ampliação das pressões e ameaças sobre as 
unidades de conservação e terras indígenas + 
falta de efetividade de sua implantação: 

• Desmatamento e poluição ambiental pelo 
avanço de frentes extrativas (madeira e 
minérios) e  agropecuárias.

• Fragmentação da paisagem e perda da 
biodiversidade.

Imobilização do Território
Avanço das áreas protegidas sobre outras 
modalidades de uso do solo:

• Concessões florestais, fazendas, zonas de 
amortecimento, áreas comunitárias de 
conservação.

• Conflitos de terra.

• Criminalização de usos ancestrais, 
inviabilização do modo de vida, deslocamento 
para a ilegalidade.

• Sobreposição com terras indígenas.

Sistemas agro-silvo-pastoris?



Recomendações



- Conhecer o território, conhecer a população
Conhecer o território é condição para a eficácia de qualquer política territorial.  Reduz o risco de 
generalizações que ignoram a diversidade e a complexidade do conteúdo social dos lugares de 
fronteira e da conexão entre os lugares (BRASIL. MJ. SENASP, 2016).

- Conceber arranjos espaciais que possam acomodar diferentes projetos territoriais do Arco 
Norte.

Construir alternativas viáveis de vida social, econômica e cultural  para a população.
Concentrar iniciativas no ambiente urbano.
Promover o uso econômico de porções do território fronteiriço através de sistemas intensivos de 
produção.
Fomentar áreas de conservação de base comunitária.


