
CAPÍTULO 6

OS ARRANJOS TRANSFRONTEIRIÇOS DE CONSERVAÇÃO 
DA NATUREZA

Rebeca Steiman1

Oficina arco Norte: apresentação 5. Foto: Equipe Fronteiras Ipea.

Bom dia! Muito obrigada pelo convite. É uma oportunidade muito interessante 
para mim, e para Letícia Ribeiro também, participar desse processo de interlocução 
com o Ministério da Integração Nacional (MI), em parceria com o Grupo Retis,2 e 
agora com os pesquisadores e profissionais do Ipea e os atores locais aqui presentes.

Foi-me solicitado que apresentasse a realidade local, e eu fiz a opção por 
mostrar um pouco da realidade regional, no entanto, pensando na Amazônia. 
Então, a ideia era apresentar um pouco a caracterização regional, não tanto da 
Amazônia, mas de todo o arco Norte, pois eu acredito que a realidade amazônica 

1. Professora do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A apresentação pode 
ser vista por meio do seguinte link: <http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&i
d=33287&Itemid=424>.
2. O Grupo Retis é formado por pesquisadores doutores, doutorandos, mestres, mestrandos e bolsistas de iniciação 
científica, e atua, desde 1994, no Departamento de Geografia da UFRJ com o apoio de outras instituições e participação 
de pesquisadores associados. Disponível em: <http://www.retis.igeo.ufrj.br/>.
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permeia o contexto e as condições materiais do arco, mas não são interligadas, 
como bem disse o secretário Alexandre sobre essas potencialidades de conexão e as 
perspectivas geográficas voltadas para fora. Esta, por sua vez, é uma peculiaridade 
da faixa de fronteira bastante desenvolvida no arco Sul.

Há uma enorme convergência, também, dos temas que foram apresentados 
hoje de manhã, e acho que não poderia ser diferente. Acho, também, que 
seria uma potencialidade interessante mostrar para as pessoas que conhecem a 
realidade regional.

Então, o arco Norte que a gente geralmente pesquisa da faixa de fronteira, 
a gente chama de arco indígena, justamente pela importância dessa população 
nesse arco (mapa 1).

MAPA 1
Arco Norte: mapa básico

Arco Norte – 
Mapa básico 

Cidades gêmeas
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Faixa de fronteira
Limites estaduais
Limites 
internacionais

Fonte: Grupo Retis.
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução e cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das 

condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

Esse arco se estende do Amapá até o Acre, incorporando muitas vezes a 
totalidade de alguns estados, como, por exemplo, Roraima. Isso é um problema 
ou talvez uma solução: em primeiro lugar, porque representa uma enorme 
federalização na faixa de fronteira, principalmente na Amazônia. Mais importante: 



Os Arranjos Transfronteiriços de Conservação da Natureza  | 81

nesta faixa, muitas vezes, o território está diretamente sob medida de alguma 
instância federal, presença maciça institucional ou influência federal, e há uma 
relação de ambiguidade da própria população local com o governo federal. Muitas 
vezes, a população direciona suas demandas e suas necessidades muito mais para 
a esfera federal do que para os governos estaduais. Eu acho que isso pode não 
ser verdade para Roraima, mas, por exemplo, é verdade para a Amazônia, mais 
desconcentrada, pois raramente os governos estaduais olham para o contexto 
da fronteira nesses estados.

Há, também, uma segunda consequência dessa incidência federal: uma 
parte da faixa de fronteira está sujeita a regras específicas de uso dos solos e 
decomposição do capital de trabalhadores e de empresas. Isso gera, muitas 
vezes, o desejo em parte dos atores locais e regionais de se retirarem.

Nem todas as tentativas de revisão da extensão da faixa de fronteira, ao 
longo de dez anos, obtiveram êxito, sobretudo do arco Sul. Todavia, esta revisão 
se mostra particularmente relevante no caso do arco Norte, justamente por esta ser 
mais ampla. É verdade que, muitas vezes, essa atuação é uma crítica. Por exemplo, 
no arco Sul, houve uma intensa mobilização contra essa extensão, de 150 km, e a 
favor de aumentar o investimento nesta área.

Todavia, alguns atores locais e regionais estão se mobilizando justamente para 
a manutenção da faixa de fronteira, visando à atuação de recursos dos governos 
federal e estaduais. É o caso, por exemplo, das cidades gêmeas. Muitas cidades têm 
tentado alterar sua categoria e passar a ter este status, mesmo sem ter esse tipo de 
relação. Então, é importante considerar essas especificidades e as relações da faixa 
de fronteira, principalmente as do arco Norte.

Como apresentado, o arco Norte é uma região de baixíssima densidade 
demográfica, com menos de dois habitantes por quilômetro quadrado (mapa 2), 
sendo considerado um imenso vazio. Como a professora Alessandra Rufino 
chamou atenção, há habitantes nesses espaços, inclusive com a presença de projetos 
territoriais. Mesmo assim, há um discurso em torno desse vazio, que muitas vezes 
é mobilizado para se passar sobre esses grupos e habitantes, frequentemente em 
desfavor deles.

Na fronteira do arco Norte, encontram-se vários aglomerados urbanos 
pequenos e a maior parte das cidades não ultrapassa 15 mil habitantes. É recorrente 
haver nelas uma situação muito precária quanto aos equipamentos urbanos, 
destacando-se, sobretudo, a deficiência de infraestrutura, que já é insuficiente para 
grande parcela da população do arco em geral.
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MAPA 2
Arco Norte: densidade demográfica (2010)

Fonte: Grupo Retis.
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução e cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das 

condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

Do ponto de vista populacional, há um enorme contingente indígena 
no arco Norte (mapa 3), sendo muito expressivo em alguns municípios 
e representando mais de 50% da população. Entre esses, o município de 
Oiapoque e outros têm conseguido eleger representantes indígenas em câmaras 
municipais, e até mesmo um prefeito. Os indígenas estão pensando em 
estratégias para se inserirem na sociedade, se fazerem ouvir. Mas há, também, 
uma predominância de terras indígenas que possuem identidade territorial por 
causa da predominância étnico-cultural dentro e fora delas, além da mobilidade 
de transferência, que, muitas vezes, é muito antiga, porque há indígenas dos dois 
lados da fronteira. Eles são, por conta desse movimento milenar, precursores 
das relações transfronteiriças, conhecem muito bem o outro lado e ajudam a 
estruturar e conciliar interesses e características de ambos os lados da fronteira. 
Então, isso de eles serem considerados uma ameaça é um estigma do próprio 
processo de integração fronteiriça.
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MAPA 3
População e terras indígenas (2010)

População indígena e 
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Fonte: Grupo Retis.
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução e cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das 

condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

O cerne da apresentação de hoje é que, em termos geográficos, o que se tem 
como uma característica bastante linear do arco Norte da faixa de fronteira é o 
fato de ele ter passado a concentrar arranjos transfronteiriços de conservação da 
natureza. Na Amazônia, eu identifiquei doze desses arranjos, que são objetos de 
políticas internacionais, nacionais e regionais de conservação de áreas limítrofes 
com conteúdo jurídico internacional. Essas unidades de conservação potencializam 
algum tipo de solução espacial que está sendo implantada em áreas de fronteira, 
começando pela região que divide o arco Central e o arco Oriental da Venezuela. 
A caracterização dessas áreas – que têm presença bastante expressiva de organizações 
internacionais – procura acomodar diferentes visões da natureza, seja ela planejada, 
frágil ou forte, mas na visão utilitarista, o que influencia o seu financiamento externo.

Há uma enorme diferença entre as unidades de conservação do Brasil e o 
bioma da Amazônia na questão do financiamento externo. No caso de Rondônia, 
por exemplo, de onde eu acabei de retornar, é gritante a diferença entre as unidades 
de conservação que recebem recursos humanos, financeiros e técnicos do projeto 
do arco daquelas que não os recebem. No caso do contexto internacional, há 
uma espécie de laboratório de experiências de governança global com ideias sobre 
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como lidar com esse tipo de solução espacial por excelência de forma a testar 
mecanismos de governança.

O secretário Alexandre citou o caso da mosca da carambola, entre Roraima 
e Guiana. Há casos na fronteira como o de Letícia (Colômbia), a montante, que 
joga resíduos a jusante da sede de Tabatinga, no Amazonas, gerando conflito 
internacional. Entretanto, é legítimo que esses mecanismos de governança global 
contribuem para resolução de conflitos transfronteiriços.

Muitos dos arranjos considerados nessa agenda de governança global, principalmente 
os transfronteiriços de conservação, são pautados pela ideia de que eles impedem a 
conservação dos diferentes ecossistemas existentes no período atual. No caso brasileiro, 
essas críticas não se aplicam, porque as unidades permitem de certa maneira a colaboração 
direta para a preservação de diferentes sistemas. Há as diversas regras de uso do solo, 
devido às várias legislações aprovadas, o que permitiu que o ajuste nessas integrações não 
fosse uma barreira ecológica. De um lado ou outro da fronteira tem sido interessante 
criar esses ajustes protegidos justamente porque essas áreas se mantêm em condições 
bastante interessantes do ponto de vista da formação do território nacional, ainda que 
haja focos de desmatamento e de degradação ambiental.

Esses novos arranjos transfronteiriços de conservação trouxeram em seu bojo 
novos acordos institucionais, como a flexibilização do uso de diferentes modalidades 
de uso do solo convivendo com a administração extrativa ou florestal, manejada 
junto à via tecnológica e intensiva, como, por exemplo, fazendas que protegem a 
fauna e a flora de abelhas e aves. Eles se tornaram mais inclusivos para os atores 
que fazem parte dessa finalidade de conservação e, em contrapartida, há novas 
parcerias possíveis que já estão sendo implantadas. A figura 1 mostra a atuação de 
uma organização regional transfronteiriça indígena chamada Canoa, que reúne os 
povos indígenas da Venezuela e do Brasil, concentrados no estado do Amazonas, 
principalmente, não com o objetivo de criar politicamente um novo território 
indígena no noroeste da Amazônia, mas, pelo contrário, para tentar identificar 
boas práticas de indígenas diferentes de um lado e de outro da fronteira. Assim, 
o intercâmbio entre povos tenta alavancar ajuda numa outra escala de integração.

Na Amazônia, há uma organização internacional e não governamental que 
atuou a serviço dos indígenas no sentido de promover seus direitos nessas áreas 
de conservação. É deveras interessante que haja muitas reservas, porque alguns 
grupos ambientalistas querem submeter as terras às leis de conservação da natureza.  
Na legislação brasileira, estas reservas não são criadas, mas, sim, reconhecidas pelo 
governo federal.

As terras indígenas têm sido importantes para a questão da conservação da 
natureza, mostrando que é possível perceber a extensão do território destes povos 
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no perímetro exato onde há terras de invasão. Dentro dos arranjos há situações 
interessantes: por exemplo, as associações de cultivos extrativos como a do caju 
em unidades de conservação.

FIGURA 1
Áreas protegidas e territórios indígenas no norte e no oeste amazônico

Fonte: Grupo Retis.
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução e cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das 

condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

Devem-se usar os novos atores e arranjos como uma forma de aprimorar os 
diferentes projetos territoriais do arco Norte, que estão longe de ser um vazio de ideias 
e de pessoas, no sentido de construção de alternativas diárias de vida social e territorial 
para a população, sendo que as cidades gêmeas devem concentrar essas iniciativas. 
Isso mostraria uma mudança na esfera federal sobre a importância da Amazônia.

Muito obrigada!

Bolívar Pêgo (moderador)3

Obrigado, professora Rebeca. Passamos à última, mas não menos importante, 
apresentação, desta vez pela professora Letícia, da UFRJ, que vai falar sobre a 
cadeia produtiva da madeira do Acre, na fronteira com a Bolívia.

3. Técnico de planejamento e pesquisa na Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur) do 
Ipea; e coodernador da pesquisa Fronteiras do Brasil.


