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Falar da fronteira brasileira é falar de diversas fronteiras. Em sua extensão, ela não 
só se avizinha de diferentes países, como percorre paisagens, culturas e interesses 
econômicos que demarcam especificidades e fazem emergir muitas divisas. 
Distintos de outras regiões do país, nesses locais se desenvolvem relações mais 
complexas, em mais níveis escalares; em sua diversidade e hibridismo culturais, há 
extensas áreas com baixa densidade demográfica e alta concentração de pobreza. 
A fronteira possui modelo próprio de organização e um complexo arcabouço legal, 
mas ainda não foi possível minimizar a ambiguidade entre encontro/acolhimento 
e limite/isolamento.

Desde o Tratado de Tordesilhas (1494), o território brasileiro vem sofrendo 
alterações que representaram as grandes mudanças no perfil e na extensão da 
fronteira com os países sul-americanos. Atualmente, o Brasil possui fronteira com 
dez deles – todos, excetuando Equador e Chile –, envolvendo onze Unidades 
da Federação (UF). A faixa de fronteira3 oeste compõe-se de 588 municípios, 
abrange 27% do território nacional e divide-se em três grandes arcos:4 Norte,5 
Central6 e Sul.7

Diante de tantas diferenças e peculiaridades ainda pouco conhecidas e 
estudadas, o Estado brasileiro tem procurado implementar políticas públicas que 
abarquem as suas fronteiras como forma de enfrentar os desafios da mobilidade, 
segurança e integração com seus vizinhos. Nos últimos anos, o Ministério da 
Integração Nacional (MI) realizou várias ações nesse sentido, entre as quais 
se destacam o Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira (PDFF), 

1. Técnico de planejamento e pesquisa na Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur) do 
Ipea; e coordenador da pesquisa Fronteiras do Brasil.
2. Profissional sênior na Dirur/Ipea.
3. Faixa de 150 km de largura, definida pela Lei no 6.634/1979.
4. Ver Brasil (2005).
5. Abrange os estados de Roraima, Acre, Amazonas, Pará e Amapá.
6. Refere-se aos estados de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
7. Fazem parte Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
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envolvendo os três arcos, e a criação dos comitês estaduais de fronteira,8 que dão 
suporte técnico à implantação das ações do governo federal.

Uma importante avaliação de governança do conjunto de políticas públicas 
para o fortalecimento da faixa de fronteira foi feita pelo Tribunal de Contas da União 
(TCU) (Brasil, 2015). Foram avaliados a institucionalização, os planos e objetivos, 
a participação social, a capacidade organizacional, a coordenação e a coerência.9

Com relação à institucionalização, o TCU observou que:

o disciplinamento é realizado por meio de decretos do Poder Executivo, com a 
consequência de que as ações governamentais direcionadas à faixa de fronteira ficam 
sujeitas às prioridades estabelecidas em cada governo. Não há, assim, uma política 
nacional integradora de todos os entes, com a identificação de responsabilidades e 
redução de sobreposições e lacunas de competências. O Plano Estratégico de Fronteiras 
(PEF), instituído em 2011, deixou de evidenciar as funções a serem exercidas por 
cada órgão (Brasil, 2015).

Quanto aos planos e objetivos:

foi detectada a existência de fragilidades na lógica de intervenção integrada. O Plano 
de Desenvolvimento Regional e Sustentável para a Faixa de Fronteira – Plano Brasil 
Fronteira, de responsabilidade do Ministério da Integração Nacional (MI), ainda não 
foi oficializado. Em sentido contrário, os onze estados fronteiriços já apresentaram 
seus planos de desenvolvimento e integração. Na avaliação do TCU, a inexistência 
de um projeto que permita visualizar a coordenação de todos os componentes da 
política pública, como insumos, atividades, produtos, efeitos e impactos, inviabiliza 
a adoção de ações que caracterizem uma lógica de intervenção das políticas federais 
para a faixa de fronteira (Brasil, 2015).

Sobre a participação social:

é limitada, seja pela ausência de transparência dos rumos da política, seja pelo 
desconhecimento da possibilidade do exercício dos direitos. Dos onze estados 
fronteiriços, apenas seis têm disposições expressas sobre a oportunidade de participação 
social, mas condicionadas a convite (Brasil, 2015).

Já na capacidade organizacional:

o Tribunal verificou que os órgãos responsáveis pela segurança da região 
apresentam baixo grau de investimentos e carência de recursos humanos, materiais 

8. Instituído pela Portaria Interministerial no 200/2004. Em sua maioria, organizam-se a partir de decretos estaduais que 
designam seus respectivos membros, objetivando identificar e priorizar os problemas e as oportunidades para a atuação 
do poder público, dialogando com instituições atuantes na faixa de fronteira do respectivo estado. Essas demandas 
locais são sistematizadas, e, a partir delas, são elaboradas propostas de ações e formulados Planos Regionalizados de 
Desenvolvimento e Integração Fronteiriços (PDIFs) (Brasil, 2010). 
9. Segundo o relator do processo, ministro Augusto Nardes, “apesar de não haver estimativas governamentais exatas 
sobre quanto o país perde em face de crimes transfronteiriços, algumas iniciativas extraoficiais chegam a definir prejuízos 
anuais da ordem de R$ 100 bilhões”. Disponível em: <http://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-avalia-governanca-
em-acoes-de-faixa-de-fronteira.htm>. Acesso em: 21 set. 2017.

http://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-avalia-governanca-em-acoes-de-faixa-de-fronteira.htm
http://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-avalia-governanca-em-acoes-de-faixa-de-fronteira.htm


Introdução  | 15

e financeiros, a exemplo de aeronaves, sistemas de comunicação interoperáveis, 
instalações físicas e cães farejadores. Isso realça a vulnerabilidade daquele espaço 
territorial e contribui para agravar sua condição de ambiente propício aos ilícitos 
relacionados ao tráfico de drogas e de armas, entre outros crimes típicos de regiões 
fronteiriças. O TCU identificou, no entanto, a existência do Sistema Integrado de 
Monitoramento de Fronteiras (Sisfron), conduzido pelo Exército Brasileiro (EB), 
que tem por base uma rede de sensores colocados sobre a linha de fronteira a fim 
de produzir informações para a tomada de decisões. A previsão de implantação 
em toda a faixa fronteiriça é de dez anos, ao custo estimado de aproximadamente 
R$ 12 bilhões (Brasil, 2015).

Finalmente, na coordenação e coerência no âmbito do PEF, a serem exercidas 
pelos ministros de Estado, da Justiça e Segurança Pública, da Defesa e da Fazenda:

segundo o TCU, não há definição clara dos papéis e responsabilidades dessas instituições 
coordenadoras. Também não existe critério para designação de comando relativo às 
operações conjuntas ou para os colegiados no gerenciamento das ações. Na avaliação 
do tribunal, é necessária a definição de instrumentos que permitam a construção 
de arquitetura interorganizacional eficiente para que as áreas de responsabilidade 
estejam claras e sob supervisão de agências públicas situadas na própria fronteira, 
encarregadas de exercer a liderança (Brasil, 2015).

Diante de tais observações, visando o fortalecimento da faixa de fronteira, o 
Tribunal fez sugestões de melhorar as políticas públicas:

• à Vice-Presidência da República;

• à Casa Civil da Presidência da República;

• ao Ministério das Relações Exteriores (MRE);

• aos coordenadores do Plano Estratégico de Fronteiras, envolvendo os 
ministérios da Defesa, Fazenda, Justiça e Segurança Pública; e

• ao coordenador da Comissão Permanente para o Desenvolvimento e 
Integração da Faixa de Fronteira (Cdif ) do MI.

Como pôde ser observado, e dadas a complexidade e a diversidade das 
fronteiras, ainda há muito a ser realizado. Neste sentido, o projeto Fronteiras do 
Brasil, desenvolvido em parceria entre Ipea e MI, vem buscando aprofundar os 
conhecimentos sobre o tema, tendo como objetivos:

• organizar informações e produzir um conjunto sistemático de estudos que 
compreendam aspectos econômicos, sociais, ambientais e de governança 
em relação aos municípios localizados na faixa de fronteira brasileira e 
seus vizinhos sul-americanos;

• caracterizar e analisar os arranjos transfronteiriços;
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• analisar e avaliar as políticas públicas ora em curso na faixa de fronteira 
brasileira e as relações transfronteiriças; e

• organizar oficinas temáticas regionais para debater questões e hipóteses, 
e conhecer mais detidamente a realidade local da fronteira, visando 
contribuir para a melhoria das políticas públicas sobre esses locais.

A primeira ação do programa de trabalho conjunto, a oficina Fronteiras 
do Brasil: uma análise de políticas públicas,10 foi realizada em 15 e 16 de junho 
de 2016, no Ipea, em Brasília. Na sequência das atividades, escolheu-se o arco 
Norte como sede da realização de uma segunda oficina de trabalho,11 e visitas de 
campo a arranjos transfronteiriços da região. A terceira oficina,12 no arco Central, 
foi realizada nos dias 28 e 29 de junho de 2017, em Corumbá, Mato Grosso do 
Sul, com o apoio institucional da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
(UFMS) – campus do Pantanal, e a quarta oficina,13 no arco Sul, foi realizada 
nos dias 22 e 23 de novembro de 2017, em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, 
com o apoio institucional da prefeitura de Uruguaiana e do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (Senac).

A escolha inicial do arco Norte deveu-se por este compreender uma região 
com especificidades menos contempladas na agenda de pesquisa sobre o tema. É a 
área com maior presença de terras indígenas, que exigem tratamento específico, 
além do reconhecimento de sua concentração de pobreza, da questão ambiental, 
da presença de grupos religiosos em suas comunidades indígenas. Também há a 
preocupação quanto à integração dessas áreas com outros setores da sociedade, 
facilitando a mobilidade, a prestação de serviços essenciais, como saúde e educação, 
ausentes devido ao isolamento das comunidades, e acima de tudo visando ampliar 
o diálogo entre a Fundação Nacional do Índio (Funai) e os governos estaduais e 
municipais, para que sejam elaboradas estratégias para essas áreas de fronteira. 
A presença indígena deu mais sentido à opção pela realização da oficina em Roraima 
e de uma das atividades de campo em Pacaraima, município situado inteiramente 
em uma terra indígena.

Outros temas, também, motivaram a escolha prioritária da região, 
principalmente de forma a contribuir para o término de obras e o redirecionamento 
de projetos de infraestrutura econômica a partir dos interesses e necessidades das 
populações fronteiriças. Destacam-se os projetos relativos às ligações interoceânicas 
Atlântico-Pacífico, assim como o avanço na ocupação de áreas florestadas, os 
interesses nos recursos naturais e as dificuldades quanto à segurança e à defesa em 

10. Ver Ipea (2017) e Pêgo et al. (2017).
11. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/convites_2016/pdfs/161121_oficina_arco_norte_programacao.pdf>.
12. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/dirur_fronteiras-do-brasil_arco-central_folder_22_6.pdf>.
13. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=31687>.
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tão grande extensão fronteiriça. No âmbito populacional, a região encontra-se sob 
maior pressão de movimentos migratórios, entre os quais se ressalta a entrada de 
haitianos pelo Acre e, atualmente, a elevada presença de venezuelanos em Roraima, 
particularmente em Boa Vista, até Manaus.

A publicação Fronteiras do Brasil: uma avaliação do arco Norte traz o relato, 
na íntegra, das palestras e dos debates ocorridos durante a oficina de trabalho 
homônima, realizada nos dias 23 e 24 de novembro de 2016, em Boa Vista,14 
como atividade da parceria Ipea/MI, contando com o apoio do governo do estado 
de Roraima15 e as observações do trabalho de campo.

A oficina teve como objetivo levantar questões e hipóteses e conhecer melhor 
a realidade local da fronteira amazônica, visando contribuir para a melhoria das 
políticas públicas sobre fronteiras. Teve, também, a participação de representantes de 
instituições de todos os estados integrantes do arco Norte, assim como autoridades 
e funcionários internacionais.

Contou com pesquisadores do Brasil e do exterior em painéis de apresentações, 
debates e nos trabalhos em grupo. Complementarmente à oficina, a equipe realizou 
visitas técnicas aos arranjos transfronteiriços Bonfim (Roraima)-Lethem (Guiana) 
e Pacaraima (Roraima)-Santa Elena de Uairén (Venezuela), e entrevistou agentes 
públicos do estado de Roraima e da prefeitura de Pacaraima.

Para os deslocamentos e o assessoramento sobre as áreas visitadas, foi relevante 
o apoio do Instituto Federal de Roraima (IFRR)16 na visita técnica a Pacaraima-Santa 
Elena de Uairén e na visita a Bonfim-Lethem, além do auxílio de Waldemarisa 
Vieira Gomes e Valdeiza Gomes, irmãs voluntárias, moradoras de Boa Vista. Essas 
atividades nortearam as principais conclusões e sugestões de aperfeiçoamento e 
proposição de políticas públicas sobre o tema.

A estrutura deste livro (volume 3) abrange cinco partes, envolvendo dez 
capítulos, além desta introdução, que se reportam à sequência das atividades 
desenvolvidas na oficina de trabalho. O capítulo 1 reproduz as palavras 
iniciais proferidas pelos integrantes da mesa de abertura, composta pela 
representante do MI, Aline Elaine de Lima Fagundes; do Ipea, Bolívar Pêgo; e 
do governo do Estado de Roraima, Alexandre Henklain, secretário de Estado de 
Planejamento e Desenvolvimento.

14. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/convites_2016/pdfs/161121_oficina_arco_norte_programacao.pdf>. 
15. Foi realizada no Centro Estadual de Educação Profissional Professor Antônio de Pinho Lima (CEPPAPL), então dirigido 
pela professora Terezinha Paula S. da Silva.
16. Com a participação do professor Raimundo Almeida Pereira e do motorista Jó Silva Barbosa. Neste trabalho de campo, 
a equipe Ipea/MI contou, também, com a participação do secretário de Estado Alexandre Henklain, da cônsul-geral da 
Guiana Shirley Melville e a secretária municipal de Pacaraima Socorro Maria Lopes.
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Nos capítulos 2 a 7, expõem-se os conteúdos das apresentações dos painelistas 
convidados,17 moderadas por Bolívar Pêgo, seguidas da síntese dos debates abertos aos 
participantes. Reúnem, pois, os seguintes temas: i) Políticas públicas e a fronteira na 
Amazônia, discorrido por Aline Elaine de Lima Fagundes, coordenadora-geral de 
Programas Sub-Regionais do MI (capítulo 2); ii) Sistema de defesa da Amazônia e a 
fronteira, pelo coronel Rezende Guimarães, do Ministério da Defesa (MD) (capítulo 3); 
iii) A fronteira amazônica e sua realidade econômica e social, por Alessandra Rufino 
Santos, professora da Universidade Federal de Roraima (UFRR) (capítulo 4); iv) Faixa 
de fronteira: infraestrutura e projetos integrados de desenvolvimento sustentável, pelo 
secretário de Estado Alexandre Henklain (capítulo 5); v) Os arranjos transfronteiriços 
de conservação da natureza, por Rebeca Steiman, professora da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ) (capítulo 6); e vi) A cadeia produtiva da madeira do Acre e 
de Pando, na Bolívia, por Letícia Parente Ribeiro, professora da UFRJ (capítulo 7).

Os debates nos grupos de trabalho estão no capítulo 8. Eles foram precedidos 
de uma orientação metodológica e desenvolvidos sob três temas: i) economia 
e desenvolvimento (grupo A); ii) gestão urbana (grupo B); e iii) defesa do 
território e integração entre os povos (grupo C). Cada grupo teve espaço para 
discussões específicas do tema e elaboração de relatório síntese das observações 
e proposições, que foi levado à plenária, onde, após apresentação, se seguiu um 
debate quanto às conclusões e aos ajustes das proposições e recomendações. 
Na mesma plenária foram sugeridos encaminhamentos e discutida uma agenda 
para a continuidade do trabalho.

O capítulo 9 relata a entrevista realizada com agentes públicos e os trabalhos de 
campo, sumarizando as principais observações colhidas durante as leituras do espaço 
dos dois arranjos transfronteiriços visitados (Bonfim-Lethem e Pacaraima-Santa 
Elena de Uairén), além de incluir uma nota sobre as abruptas mudanças nas relações 
fronteiriças Brasil-Venezuela, ocorridas dias após a visita à região.

Finalmente, o capítulo 10 reúne as principais contribuições e recomendações 
colhidas ao longo de todas as atividades. Ao final, encontram-se a lista de participantes 
e suas instituições (apêndice A), a lista de siglas e abreviaturas citadas na publicação 
(apêndice B) e as notas biográficas dos editores deste livro.

17. Os links de todas as apresentações estão disponíveis neste livro e as mesmas estão disponibilizadas no site do Ipea. 
Destaca-se que a qualidade das figuras, mapas e outros é diferente, podendo haver perda de qualidade no conteúdo 
de cada apresentação.
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