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Que significado assume a fronteira em Roraima? Como se processou a delimitação 

dessa fronteira? Essas são questões norteadoras de um debate sobre o espaço fronteiriço 

roraimense e cujas respostas são necessárias para lançarmos algumas luzes na 

compreensão do espaço local. 

Nesse trabalho buscamos contribuir com o Estado e a região, buscando torná-los 

mais conhecidos como parte de um conjunto regional, nacional e internacional. Utilizamos, 

como procedimentos metodológicos, o levantamento bibliográfico e censitário de 

documentos que tratam do assunto, a análise de mapas, cartas e imagens da área e, a 

aplicação de questionários e entrevistas a pessoas envolvidas com a temática. O trabalho 

se divide em quatro partes: na primeira refletimos a fronteira tríplice, na segunda parte a 

delimitação da fronteira, na terceira as relações fronteiriças e encerramos com as 

considerações finais. 

A região de fronteira no estado de Roraima - Brasil, formada pelas terras do rio 

Branco em conjunto com a Gran Savana venezuelana e com as savanas do Rupununi 

guianense, áreas diretamente limítrofes, constitui o espaço em foco nessa reflexão. 

Configurando-se como um espaço pouco populoso e pouco povoado, entrecortado por 

reservas indígenas, por áreas de preservação ambiental, áreas militares, de produção 

agrícola, além de núcleos urbanos, esse espaço se organiza dentro de uma realidade que o 

individualiza. 

  Essa área permaneceu toda ela como periferia extrema, conquistada politicamente, 

é certo, mas não tornada em front econômico estável e permanente (BARROS, 1995, 

p.192).  

 É uma área que pode ser considerada como refúgio dos últimos indígenas 

contatados. Para o Monte Roraima, inspirações como a de the lost world (o mundo perdido) 

foram imaginadas pela sua distância e isolamento, realidade que pode ser considerada, em 

alguns aspectos, na atualidade. 

                                                 
1 UFRR/USP 
prfsgeo@ig.com.br 
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Esse espaço ainda continua caracterizado como uma periferia dos três países que, 

entretanto, se integra através de projetos políticos cujo objetivo é modificar sua atual 

configuração. 

 Neste trabalho, a demarcação da fronteira é descrita para entender o processo que 

desencadeou a configuração atual da fronteira no Brasil e na Região. Em seguida, os 

esforços por intermédio dos programas que promovem a integração do Brasil, através de 

Roraima, com esses países vizinhos, buscando uma integração comercial regional são 

apresentados em conjunto com uma demonstração dos elementos que constituem esse 

espaço e o caracteriza. 

Eixo temático: Geografia histórica e historia da geografia na América Latina. 

Modalidade escolhida: Comunicações livres 

Refletindo a fronteira tríplice 

“As fronteiras apresentam-se no imaginário social como um limite. Há nessa visão 

uma perspectiva de orientação geopolítica, que pensa a fronteira como um limite 

burocrático-administrativo (...). As fronteiras são mais do que isso. (...) são também 

elementos simbólicos carregados de ambigüidades, pois, ao mesmo tempo em que 

impedem, permitem ultrapassar” (MÉLO, 1997, p.68 e 69). 

Em Roraima, as fronteiras caracterizam-se como um eixo de integração além da 

floresta amazônica, onde as pequenas cidades, vilas e povoados, podem ser definidos como 

os centros operacionais desses novos arranjos e que, segundo FARRET, (1997, p.109), ‘ 

“(...) cumpriu (...) o papel de ponto de apoio às “estratégias de sobrevivência das áreas de 

fronteira (...)” ’. 

 Distante dos grandes centros produtores mundiais e nacionais, a natureza se 

destaca pela exuberante floresta e pelo cerrado, pelos caudalosos rios, pelos grupos étnicos 

que a habita: essa área configura-se pela predominância de aspectos naturais, sem deixar 

de estar inserido no mundo global. Esse espaço da fronteira internacional é marcado por 

funções do meio natural, típicos da área, mas que também se integram através do meio 

técnico e do meio técnico cientifico informacional. 

Para MAZZEI (1999, p.3), “[e]ssa integração entre os países amazônicos tem se 

manifestado sobretudo na interligação física, nas parcerias econômicas e tecnológicas, e 

nas políticas de exploração conjunta de recursos.” 
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A globalização que, segundo OLIVEIRA (1997, p.4)2, “está relacionada à 

internacionalização dos lugares, das coisas, das idéias e dos indivíduos(...)”, é vivenciada 

nesse espaço de fronteira. Pequenos espaços urbanos (a exemplo de Uiramutã, Bonfim, 

Normandia, Pacaraima, Amajari, no lado brasileiro; Santa Elena do Uairen, San Francisco 

de Uirani, na Venezuela; e Lethen, na Guiana) estruturam-se como o urbano na fronteira 

entrelaçado com a floresta, com o “lavrado”3, com os diferentes grupos étnicos, com 

diferentes povos de origens variadas, provenientes da Índia, África, Europa, assim como de 

todo o Brasil, pois o processo migratório para o estado de Roraima se intensificou nas duas 

últimas décadas do século XX. 

 A fronteira nessa área tem um papel delimitador, que burocraticamente divide o 

cidadão habitante dessa vasta região. Mas a fronteira demarcada não impede o 

deslocamento do povo, que se movimenta entre os territórios delimitados, ultrapassando 

rios, montanhas, se desviando dos marcos, que não se tornam impedimentos. As “barreiras” 

impõem regras, estipulam tempo, definem o consumo, porém dificilmente impedem os 

acessos. A flutuação das moedas em função do dólar varia e isso estabelece o poder de 

compra, sinalizando quando e onde é melhor comprar: no Brasil, na Venezuela ou na 

Guiana. A economia local, portanto, se relaciona com a global, pois a cotação do dólar é 

importante na fronteira tríplice; ela define os mercados, tornando a fronteira também 

globalizada. 

 A fronteira tríplice se configura na atualidade como uma zona de relações 

internacionais entre três países, que compartilham o suporte despretensioso instalado e 

praticam um comércio formal e informal. 

 A fronteira, de acordo com COSTA (1992, p.52), analisando a geografia política 

clássica a partir de Camille Vallaux, 

(...) devem ser concebidas muito mais como zonas que como linhas formais. A zona-

fronteira constituiria assim, antes de tudo, uma área que se destina simultaneamente às 

interpenetrações e às separações entre os Estados, assumindo desse modo, 

respectivamente, um conteúdo econômico (o incessante movimento de mercadorias e bens 

em geral que circulam amplamente) e político (os territórios sob jurisdição de cada Estado). 

Pela sua natureza complexa, as fronteiras constituiriam antes de tudo uma “zona viva”, 

sejam elas naturais (quando se identificam com um dos elementos físicos), ou artificiais 

(linhas formais). 

                                                 
2 Texto elaborado pelo Prof. Dr. José Aldemir de Oliveira/UA (Universidade Federal do Amazonas), a 
partir de palestra proferida na Universidade Federal de Roraima, como parte do Curso de 
Especialização em Relações Fronteiriças no período de 30/10 a 01/11/1997. 
3 Denominação regional para o cerrado. 
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Essa interpretação reforça a realidade da fronteira entre o Brasil, a Venezuela e a 

Guiana, constituintes da Amazônia Legal Internacional e que, nessa zona viva de fronteira, 

na América do Sul, compartilham da realidade local. 

A delimitação da fronteira 

 Analisando a política demarcatória, a intenção de formalização de qualquer fronteira 

obedece a fases seqüenciais, tais como: negociação, delimitação, formalização de um 

tratado, demarcação, densificação e, finalmente, a inspeção permanente (FREITAS, 1998, 

p.155). 

 Ao longo de séculos, de ocupação européia, na América do Sul, vários esforços 

diplomáticos foram realizados para estabelecer suas bases territoriais. O Tratado de 

Tordesilhas, de 17 de junho de 1494, o Tratado de Madri, de 1750 e o Tratado de Santo 

Idelfonso, de 1777, iniciaram a formação territorial do Brasil e do continente.4 Merecem 

destaque: em 1807, a viagem de Alexander von Humboldt, o Tratado de Caracas em 1859, 

o Tratado do Rio de Janeiro em 1928, os Protocolos de 1905, 1912 e 1928, o Tratado de 

Londres de 1901, o Tratado de Roma de 1904, a Convenção Especial e Complementar de 

1926 e os Acordos de 1930 e 1932 que conseguiram estabelecer a atual fronteira. 

Esse imenso território colonizado por portugueses e espanhóis, teve, ao longo do 

tempo, diferentes formas de penetração e ocupação. Havia, segundo COSTA, (2001, p.27), 

“ (...) permanente indefinição quanto aos limites entre os dois grandes domínios (...).” 

Considerando o Tratado de Tordesilhas, o espaço da atual Amazônia Legal, de 

acordo com a linha divisória, era quase todo espanhol antes do processo de interiorização 

que resultou no atual território brasileiro. 

O domínio português na região foi formalizado a partir de diferentes fatos históricos, 

entre eles a fundação do Forte do Presépio em 1616, que originou a cidade de Belém, a 

criação do estado do Maranhão em 1621 e a nova conquista do rio Amazonas por Pedro 

Teixeira em 1634. Como Portugal estava sob o domínio espanhol, com a sucessão das 

famílias reais entre 1580 e 1640, esta conquista se consolidou a partir da União Ibérica. 

Com relação especifica, às terras do rio Branco, atual Roraima, vários embates entre 

os colonizadores ocorreram para apossarem dessas plagas, tendo Portugal conseguido 

formalizar sua posse na área. Presume-se que a estratégia de Portugal dominar esse 

espaço está relacionada ao rio Branco que, sendo afluente do rio Negro e tendo sua foz 

localizando-se próxima da antiga capital da Província de São José do Rio Negro – Barcelos 

–, facilitava o deslocamento de Norte a Sul de possíveis invasores que, a partir da atual 
                                                 
4 Prefácio de José Sarney ao livro Fronteira Brasil/Venezuela, encontros e desencontros, de Aimberê 
Freitas, 1998. 
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Guiana e Venezuela, navegando pelos rios Uraricoera ou Tacutu e desaguando no Branco, 

poderiam ocupar a região ou invadir a citada capital da Província. 

Dessa maneira, a partir da Capitania de São José do Rio Negro, atual Amazonas, 

foram enviados engenheiros para estudar e mapear o rio Branco, que começou a receber a 

introdução de gado na região do “lavrado”5, já que haviam relatos da entrada de 

estrangeiros na área. 

Devido a problemas entre os padres carmelitas e os holandeses em 1750, que 

adentravam a região pelo rio Branco a partir das Guianas, percebeu-se a necessidade de 

fortificar a área, o que desencadeou a construção do Forte de São Joaquim em 1775, marco 

administrativo e militar português na área. 

Esse forte simbolizava uma forma de fronteira implantada para a proteção de 

Barcelos, capital da província de São José do Rio Negro, o que possivelmente explique a 

ocupação desse espaço pelos portugueses, que configura o atual estado de Roraima. 

Atualmente, conforme FREITAS (1998, p.92), esse forte “(...) tem apenas valor 

histórico, já que, sob o ponto de vista da defesa das fronteiras, a tecnologia transformou Boa 

Vista, localizada a 32Km de distância do antigo Forte São Joaquim, em uma cidade capaz 

de promover a defesa do estado de Roraima por terra e pelo ar.” 

Formalizado o domínio português na área, o estabelecimento dos primeiros limites 

entre Portugal e Espanha, posteriormente reconhecidos através do Tratado de Limites e 

Navegação de 1859, se deu com a viagem de Alexander von Humboldt, em 1807, para a 

América do Sul. 

  Esse tratado era definido por um divisor de águas entre duas bacias hidrográficas, a 

do rio Orinoco e a do rio Amazonas, o que desencadeou longas discussões. Partiu-se para a 

identificação das nascentes dos rios e a construção de marcos de fronteiras que, ao se 

definir a direção das águas, assim se determinariam quais terras pertenciam ao Brasil ou à 

Venezuela. Só que esse trabalho foi dificultado pelo difícil acesso à floresta e pelas fortes 

chuvas que assolam essas áreas na maior parte do ano. No presente os marcos são 

intervisíveis em uns poucos trechos, principalmente entre as cidades de Pacaraima, no lado 

brasileiro, e Santa Elena de Uairen, no lado venezuelano. 

 Na segunda metade do século XIX, várias comissões foram criadas para demarcar a 

linha de fronteira. 

  Em 1912, após o Brasil tornar-se República, foi assinado um novo Protocolo de 

Limites entre o Brasil e a Venezuela que se estendeu durante três décadas. 
                                                 
5 Lavrado é uma denominação regional para cerrado. 
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 Nova fase demarcatória, ocorreu de 1965 a 1970, faze em que os trabalhos até 1968 

atingiram a extensão de 1.356Km sobre os quais foram assentados 231 marcos, 

estabelecendo uma fronteira a partir de Leste para Oeste, do marco tri-nacional Brasil-

Venezuela-Guiana até o marco internacional das coordenadas geográficas de 3°40’29’’ 

Norte e 62°44’30’’ Oeste. 

 Na fase mais recente, os trabalhos de densificação estão em andamento, sendo que, 

até 1993, tinham sido erguidos 1770 marcos. É possível que no adensamento entre as 

cordilheiras de Pacaraima e do Parima, possa haver alguma mudança na linha de fronteira 

entre os dois países, onde os dois podem perder ou ganhar algum espaço de sua superfície, 

mas, acredita-se, isso não pode comprometer as boas relações entre os dois países (Figura 

01). 

 Com relação à República Cooperativista da Guiana, em meados do século XIX, o 

Governo Imperial do Brasil protestou contra a indevida penetração inglesa na região do 

Pirara – ao Norte e Oeste dos rios Cotingo e Tacutu. 

 Em 1901 foi assinado em Londres o Tratado de Arbitramento, no qual o Brasil e 

Inglaterra submetem o litígio ao arbitramento do rei da Itália. O laudo proferido em Roma, 

em junho de 1904, determinou que a fronteira entre o Brasil e a Guiana Britânica seguisse 

por uma linha que, partindo do Monte Yakontipu, iria na direção leste, pelo divisor das 

águas, até a nascente do rio Maú. Depois de proferido o laudo, o reconhecimento sobre a 

fronteira constatou que o rio Cotingo não nasce no Monte Yakontipu, porém no Monte 

Roraima, mais a Oeste, como havia sido constatado pela Comissão Brasileira de Limites 

com a Venezuela em 1884, ficando indefinido a delimitação da fronteira entre o Monte 

Yakontipu e o Monte Roraima. 

 Essa situação somente foi resolvida em 22 de abril de 1926, por ocasião da 

assinatura de uma “Convenção Complementar e de um Tratado Geral de Limites”. 

 Em 18 de março de 1930, foi aprovado o Protocolo de Instruções para demarcação 

dessa fronteira. No dia 30 de abril de 1930, foi constituída a Comissão Mista Demarcadora 

de Limites Brasil-Guiana que iria levantar e demarcar a fronteira entre os dois países, 

obedecendo ao acordo e convenção assinados em Londres no ano de 1926. Essa fronteira 

permaneceu em litígio de 1841 a 1904, e o acordo de Londres prejudicou o Brasil que 

perdeu uma área de 19.630 km², na região das nascentes dos rios Maú e Tacutu. 

Em 1932 foi também acertado por Troca de Notas Reversais, um acordo para a 

delimitação de áreas ribeirinhas na fronteira entre os dois países, onde se estabeleceu com 

clareza critérios para a adjudicação de ilhas e o 
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Figura 01 – Fronteira Brasil/Venezuela entre os municípios de Pacaraima e Santa Elena de 

Uairen. 

 

Pacaraima – Brasil   Santa Elena de Uairen - Venezuela 

acompanhamento das alterações do leito ou talvegue de rios fronteiriços. Em seguida foi 

dado o início da construção de marcos. Em janeiro de 1939 esse trabalho foi concluído, 

quando foi assinada a Ata da Décima Primeira e última conferência da Comissão Mista, 

aprovando a descrição da fronteira com seus respectivos apêndices, mapas e coordenadas 

de marcos. 

 Em 1966 ocorreu a independência e o surgimento da Republica Cooperativista da 

Guiana e em 1994 o assunto da fronteira comum foi abordado, por ocasião da realização da 

primeira conferência da nova Comissão Mista Brasileiro-Guianense de limites, que acordou 

a realização de uma inspeção geral dos marcos (Figura 02). 

As relações fronteiriças 

As relações entre países se efetivam através de acordos e parcerias, estando essas 

plagas estrategicamente localizadas próximas ou distantes umas das outras. Alguns 

acordos são firmados a partir de necessidades individuais ou coletivas ao longo da história 

desses lugares. Alguns se renovam ou seguem novas estratégias políticas, tais como a 

criação de blocos econômicos regionais ou continentais, que são iniciativas que acenam 

para a formulação de novas parcerias entre as nações. 
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Ao se falar sobre as relações entre o Brasil, a Venezuela e a Guiana, essas se 

fortaleceram no decorrer do século XX. 

Pelo lado do Brasil, a transferência da capital do País para o Planalto Central em 

1960, período em que se iniciou a interiorização do desenvolvimento nacional, assim como a 

construção das rodovias Belém-Brasília, Brasília-Acre e mais recentemente, da rodovia Br-

174, foram iniciativas que aproximaram o Brasil de seus vizinhos ao Norte. 

 A Venezuela interessou-se pelo Sul do seu território, inaugurando em 1961 a 

moderna cidade de Puerto Ordaz e a hidrelétrica de Guri, no rio Caroní, além da criação do 

Parque Canaima, no município da Gran Sabana, estado de Bolívar, que valorizou a área 

para a prática do turismo nacional e internacional. 

Figura 02 – Fronteira Brasil/República Cooperativista da Guiana 

 

← GUIANA      BRASIL → 

Rio Tacutu, ao fundo o Planalto das Guianas 

Também em 1973, com a inauguração da carretera que interliga o norte venezuelano 

ao Brasil, as relações comerciais se intensificaram inclusive porque, com a pavimentação da 

BR 174 concluída em 1997, ligando Manaus e Boa Vista à fronteira com a Venezuela, esses 

países se conectaram. Cruzando o parque Canaima, assim como as cidades de Santa 

Elena de Uairen, Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar, até o litoral, seja em direção a Puerto La 
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Cruz ou Caracas, o deslocamento de brasileiros e venezuelanos intensificou-se, 

possibilitando a importação e a exportação de mercadorias entre os dois paises, inclusive do 

Pólo Industrial de Manaus. 

Empresas de ônibus ligam as cidades de Manaus e de Boa Vista com a Venezuela 

com freqüência diária e, dependendo do período do ano, é possível deslocar-se para o litoral 

caribenho. 

Esse deslocamento entre as cidades de Manaus e Boa Vista para a Venezuela era 

dificultado pela precariedade da estrada, o que impossibilitava essas parcerias, embora não 

prejudicasse algumas práticas ilegais, como o comércio de gasolina que, devido ao baixo 

preço desse combustível na Venezuela, inferior ao preço praticado no Brasil, intensificava e 

intensifica a entrada e saída de brasileiros naquele país, onde abastecem seus veículos, 

além de outros recipientes para comercializarem esse combustível em Roraima. 

Dessa forma, percebendo a integração da região, concordamos com MAZZEI (1999, 

p.15), quando afirma que “(...) a rede de transporte é, ao mesmo tempo, um grande desafio 

e uma condição sine qua non de desenvolvimento, cooperação e integração da região”. 

 MAZZEI (1999, p. 16) ainda destaca “a necessidade de se pensar e planejar uma 

rede de transportes no contexto amazônico de caráter intermodal, isto é, que explore as 

diversas modalidades – hidrovias, rodovias, ferrovias, aeroportos (...)”. 

 Entre Roraima e Venezuela havia um vôo regular que foi cancelado pela pouca 

demanda devido aos altos preços praticados, mas, para a Guiana, é possível se deslocar 

através de uma companhia regional com freqüência de dois vôos semanais entre Boa Vista 

e Georgetown. 

Entre essas parcerias merece ser destacada o abastecimento de energia elétrica da 

cidade de Boa Vista e de toda a sua hinterlândia, a partir da hidrelétrica de Guri, na 

Venezuela, que substitui o antigo abastecimento feito por usinas termoelétricas sucateadas 

que freqüentemente deixavam os roraimenses às escuras e dificultava o comércio, os 

serviços e a administração pública local. 

 As relações entre o Brasil e a Guiana, também se intensificam. A Guiana que se 

voltou, por muito tempo, para o litoral, principalmente para o entorno de sua capital 

Georgetown, modifica sua política regional. 

A ocupação desse país foi sempre dirigida para a costa, com uma rede de contatos 

comerciais para exportação de produtos primários, como o açúcar. O que mais 

impressionava demograficamente na Guiana, na década de 50, era a extraordinária 
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concentração de 90% de sua população na região litorânea, sendo o padrão basicamente o 

mesmo atualmente (BARROS, 1995, p.165). 

 Segundo BARROS (1995, p.176), “[c]riou-se assim um mito de impenetrabilidade do 

interior, tornando as pessoas atemorizadas acerca das áreas que eram afastadas do litoral, 

ou melhor, afastadas das plantações e vilas”. 

 A integração territorial entre a Guiana e o Brasil, através de Roraima, terá início com 

a construção da rodovia que ligará Georgetown a Lethen e ao município de Bonfim, no lado 

brasileiro. Entre a capital da Guiana e a cidade de Lethen, o percurso é realizado em 

precárias condições, pois as estradas não são pavimentadas. Pelo lado brasileiro, a 

pavimentação da BR 401, que interligará Boa Vista a Bonfim, como também a construção 

das pontes sobre os rios Tacutu e Arraia, estão em fase de conclusão, e concretizarão o 

trânsito de brasileiros e guianenses, aumentando o comércio na faixa de fronteira. Esse é 

um dos projetos de estreitamento das relações bilaterais entre o Brasil e a Guiana. 

 Existe ainda um projeto para a interligação, a partir dessa rodovia, de Roraima com o 

Amapá, que, após a República Cooperativista da Guiana, cruzaria o Suriname e a Guiana 

Francesa, dirigindo-se até Macapá. 

A rodovia Perimetral Norte foi um projeto não concluído de interligação entre o Pará 

e Roraima e que seguiria em direção ao Oeste. Hoje essa estrada restringe-se a um trecho 

que liga Caroebe, São Luiz do Anauá e São João da Baliza à BR 174 e, conseqüentemente, 

a Boa Vista ou Manaus. 

A importância dessa integração rodoviária baseia-se no fato de a Guiana constituir-

se uma saída natural para a produção roraimense, que poderá ser escoada através do porto 

de Georgetown. Existem atualmente acordos de transporte de cargas e passageiros que 

tramitam na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal do Brasil. 

 O estado de Roraima começa a figurar no mapa do agrobusiness nacional e mundial 

sob o impulso da soja, cultura nova no estado e muito promissora para a região do extremo 

norte brasileiro. De acordo com o Governo de Roraima, não faltam mercados para a 

produção agropecuária e para a futura agroindústria de Roraima. Manaus representa um 

mercado de 2 milhões de habitantes e, além disso, temos um mercado de 25 milhões de 

pessoas na Venezuela. As Guianas e o Suriname representam outros 5 milhões de 

consumidores. Da mesma forma, a produção de milho, feijão e a piscicultura consolidarão 

novas parcerias. 

 Vários acordos entre o estado de Roraima e a Guiana estão sendo concretizados, 

principalmente por meio de empreendimentos agrícolas. Projetos do Governo Federal 

brasileiro, objetivando a integração entre os países vizinhos da América do Sul, se 
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consolidam. Brasil, Venezuela e Guiana são parceiros estratégicos pela localização 

geográfica, levando a considerar Roraima a porta de entrada desta integração. Essa 

efetivação reforma o antigo cenário, citado neste trabalho, de que esses territórios estavam 

de costas um para o outro; esses acordos marcam a realização efetiva do sonho de 

integração entre os três países. 

 A fronteira tríplice é marcada pela existência da savana como um outro tipo de 

vegetação além da floresta. Alguns projetos estão sendo firmados para incentivar uma maior 

integração tecnológica e do agronegócio nas savanas tropicais do norte da América do Sul. 

Atualmente discutem-se políticas e tecnologias diferenciadas para essa parte da região 

amazônica, coberta por savanas, lavrados ou llanuras e não por florestas. 

 A Venezuela possui 24 milhões de hectares de áreas cobertas por esse tipo de 

vegetação, a Guiana 2 milhões de hectares e o estado de Roraima, 3,6 milhões de hectares 

e em conjunto podem desenvolver projetos para a área. Por ser um ecossistema ácido e de 

baixa fertilidade natural, pode ser excelente à agroindústria mecanizada, pois a área é 

formada por terrenos planos. 

 Alguns projetos afirmam que, numa área de aproximadamente 8 milhões de hectares 

de campos naturais divididos entre Roraima, Venezuela e Guiana, pode se constituir numa 

cornucópia que abastecerá, além desses mercados, os de outros continentes. 

 Por estar à frente no domínio de tecnologias para exploração do lavrado e a partir do 

estado de Roraima, que precisaria resolver a sua questão fundiária, o Brasil poderia 

disseminar nos países vizinhos sua base cientifica e seus projetos em ecossistemas 

semelhantes. 

 O objetivo é a integração entre os países, que estarão aptos para trocar tecnologias, 

realizar intercâmbio de conhecimentos e experiências para o desenvolvimento da infra-

estrutura, levando em consideração a necessidade de aumentar a renda do produtor e 

manter a qualidade do meio ambiente. 

 O acordo binacional entre Brasil e a Guiana, contendo produtos isentos do imposto 

de importação no comércio entre os dois países, encontra-se em discussão, além da revisão 

de protocolos formalizados anteriormente. 

 Nessa configuração, MAZZEI (1999, p. 15) afirma que 

O espaço amazônico representa uma importante área de contactos entre as diversas 

realidades sul-americanas nos campos político, econômico, social, cultural e ambiental, 

podendo se constituir numa grande “zona de articulação e integração” por meio das 

integrações físicas e com a criação e o fortalecimento de fluxos que permitam a construção 
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de um cenário de “ ‘mesa de bilhar’, com novos canais de fluxos intra-continentais que 

poderiam ser postas em movimento num futuro próximo. 

Nesse circum-adjacente, cidades como Bonfim, Normandia, Uiramutã e Pacaraima 

caracterizam-se pela sua localização geográfica na fronteira tríplice Brasil, Guiana e 

Venezuela, próximas de cidade como Lethen e Santa Elena de Uairen (Figura 03). 

Em 1960 instalou-se o Primeiro Pelotão Especial de Fronteira em Bonfim, Brasil, 

mantendo um processo de guarda na fronteira internacional entre Brasil e a 

Figura 03 – A Fronteira Tríplice em Roraima – Brasil/Venezuela/Guiana 
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Guiana. A cidade de Lethen, habitada em média por 10.000 habitantes de diferentes 

origens, é um marco guianense nessa fronteira. 

 Pacaraima, município que se localiza na fronteira com a Venezuela, surge com a 

construção do Quartel no Marco de Fronteira BV-8 (Brasil – Venezuela de número 08) que 

originou a vila de BV8 e transformou-se na atual Pacaraima, um dos municípios-símbolo da 

fronteira setentrional brasileira. Do lado venezuelano, Santa Elena de Uairen concentra um 
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consulado brasileiro e a guarda nacional venezuelana, formalizando a fronteira daquele 

país. 

 Com relação às reservas indígenas, como um elemento importante na fronteira, elas 

ainda enfrentam obstáculos à sua demarcação. Segundo o jornal Folha de Boa Vista, de 19 

de novembro de 2003, 

 Os índios habitantes das faixas de fronteira do estado de Roraima estão munidos de 

equipamentos de ultima geração, como o telefone Global Star, por conta de importante 

parceria com o SIVAM (Serviço de Vigilância da Amazônia). Qualquer registro de 

anormalidade nas comunidades é comunicado imediatamente à FUNAI e a Policia Federal. 

 Dessa forma, destacam-se o Projeto SIVAM e o Projeto Calha Norte, que participam 

da formalização dessa fronteira. Inaugurou-se recentemente o Pelotão de Fronteira do 

Exército no Município de Uiramutã, como um dos marcos na fronteira do Projeto Calha 

Norte, e em Boa Vista instalam-se os aparelhos para a formalização do SIVAM. 

Outra ênfase recai sobre as áreas de proteção ambiental, constituindo-se elemento 

de suma importância na fronteira tríplice Brasil – Venezuela – Guiana. 

Considerações finais 

 A fronteira em Roraima, pela localização geográfica do Estado, no extremo Norte do 

Brasil, limitando-se com dois países, insere-se no cotidiano da população. A relação com a 

fronteira, pelo difícil acesso e distância em relação ao restante do Brasil, lhe confere uma 

obrigação em relacionar-se com o externo. 

 Transpor a fronteira para a Venezuela ou para a Guiana é condição simples e quase 

obrigatória para o cidadão dessas plagas longínquas. 

Desde o passado, com o difícil acesso e as grandes distâncias dos centros urbanos 

brasileiros, apesar das poucas relações comerciais e políticas mantidas com a Guiana, o 

morador de Boa Vista mantinha relações comerciais com esse País, que possibilitava a 

burguesia local o acesso aos produtos ingleses. Georgetown era um centro capaz de suprir 

uma sociedade isolada de produtos, tais como tecidos, bebidas, gêneros alimentícios, 

dentre outros. 

Com a Venezuela as relações se davam pelas mesmas necessidades. Os biscoitos, 

o leite, o material de limpeza utilizado em Roraima era em grande parte importado desse 

País. 
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As fronteiras são impostas, mas a busca de liberdade é condicionante que impele 

ultrapassar o burocrático e sonhar com uma vida melhor e a migração se intensifica nessa 

fronteira, que é cruzada na busca de melhores condições de vida. 

O rio Grande, que divide o México dos Estados Unidos da América, é um empecilho 

natural, que se tornou fronteira vigiada para impedir a entrada de estrangeiros. O rio Tacutu 

é aberto e livre para a liberdade de ultrapassagem, o barquinho que liga Bonfim a Lethen na 

Guiana não é fiscalizado, pode-se entrar e sair sem ser incomodado. 

 Na Venezuela a imposição é mais agressiva, la guardia nacional é armada 

belicamente e moralmente. Ela amedronta os que entram e os que saem, todavia é apenas 

um faz de conta. É bom para a economia venezuelana que o brasileiro compre na fronteia, 

faz bem ao comércio local. Para Pacaraima, no lado brasileiro, é bom que os venezuelanos 

comprem no seu comércio por que esse se intensifica. 

 Para ir ao mar, os roraimenses têm como alternativa mais próxima o litoral guianense 

ou venezuelano. O mar do Caribe, na Venezuela, principalmente a cidade de Puerto La Cruz 

e a Isla Margarita são paraísos tropicais que possibilitam ao roraimense desfrutar das 

belezas naturais e das praias paradisíacas, pois as opções no Brasil são distantes e se 

tornam dispendiosas. 

  Assim sendo, a fronteira em Roraima está estabelecida, os marcos são definidos, os 

limites existem, a burocracia se regula através de leis, contudo, um povo que vive a 

contingência de virtualmente possuir três idiomas - português, inglês e espanhol - se 

relaciona, se entende e se entrelaça, embora seja conveniente dizer que essa união, 

pautada sobretudo por interesses comerciais, tem um limite. 

A fronteira existe, as diferenças permanecem apesar do contato. Ser brasileiro, 

venezuelano e guianense são modos de existência definidores de cada nação. 
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