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INTRODUÇÃO

Não se pode analisar os Territórios Federais somente como ação política, pois não 
abrange a sua real atuação, mas que se deve ter por pressuposto a inclusão dos seguintes 
aspectos: o uso de suas potencialidades naturais, geográficas, geopolíticas e políticas em 
um  mundo  configurado  em  rede;  as  suas  interdependências  com  os  demais  entes 
federativos e suas respectivas temporalidades, integrantes de um mundo em constante 
conflito entre o global e o local; sua organização e ordenamento espacial; a gestão do 
seu espaço mediante  os  aspectos  de ordenamento,  a  configuração  e  o  planejamento 
territorial; e as suas relações e conflitos internos (PORTO, 2005; 2006).

A hipótese a ser considerada neste artigo é a de que a (des)configuração do espaço 
amapaense  se  deve  à  construção  das  suas  dinâmicas  territoriais,  as  quais  foram 
efetivadas sob orientações de políticas públicas e no interesse do capital internacional, 
ambos voltados para o uso do potencial ambiental que o Amapá oferece e na busca pelo 
seu  “desenvolvimento”,  ligam-se  às  criações/construções  de  condições  espaciais 
capazes  de  instalar  próteses2 e  um  sistema  de  engenharia3 que  possibilitaram  a 

1 Trabalho produzido como um dos temas de discussão da pesquisa financiada pelo Edital Pró-Defesa 
/Capes (2008).
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2  Entende-se por próteses, os atos elaborados externamente e implantados localmente os quais impõem 
novos ritmos ao meio primitivo. Essas próteses podem ser de vários modelos e que transformam e 
reconfiguram um espaço já existente (PORTO, et. al., 2007).

3  Os sistemas de engenharia são entendidos aqui como  “um conjunto de instrumentos 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: 79).
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diversificação  produtiva  do  seu  espaço,  produzindo  também  ajustes  espaciais4 que 
originam  uma  nova  configuração  territorial  e  estimularam  um  processo  de 
criação/construção  que  garantiram  a  criação,  o  planejamento,  a  organização  e  a 
instalação  de  mecanismos  proporcionadores  da  (des)construção  espacial,  a  fim  de 
atender aos interesses e objetivos externos ao ritmo e vivência locais.

Com a inserção de investimentos externos no espaço amapaense, várias condições 
deveriam  ser  instaladas  para  que  o  processo  de  produção  no  Amapá  pudesse  ser 
estimulado,  tais  como:  a  criação  de  instrumentos  jurídicos  que  regulamentassem  o 
território; a escolha da vocação mineral como carro-chefe do uso do seu território; a 
instalação de infra-estrutura e; a atração de mão de obra para a ocupação de fronteira. 

O escopo deste trabalho será de analisar os dilemas territoriais que estimularam o 
processo de (des)configuração do espaço amapaense e os ajustes espaciais executados 
para a melhor manifestação do capital. As questões orientadoras para este trabalho são 
as  seguintes:  Quais  foram  os  impactos  da  (des)configuração  espacial  da  faixa  de 
fronteira  amapaense  à  medida  que  próteses  e  sistemas  de  engenharias  foram 
implantados  em  seus  territórios?   Como  se  comportam  os  dilemas  territoriais  dos 
municípios da faixa de fronteira amapaenses?

A  (DES)CONFIGURAÇÃO  DO  ESPAÇO  AMAPAENSE:  A 
CRIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE AJUSTES ESPACIAIS 

Segundo Porto et. al. (2007), a instalação de próteses no espaço amapaense vem 
desde o período colonial.  A própria colonização deste espaço impôs novos ritmos às 
dinâmicas  espaciais  pré-existentes  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  domínio 
territorial  com  demarcações  fronteiriças  acordadas  em  tratados  internacionais  em 
processos de conquista e compras  de terras de países vizinhos (Acre).  Esses autores 
identificaram alguns modelos de próteses que atuaram nesse espaço e que em muito 
colaboraram para a atual configuração espacial amapaense. 

Com a instituição do Território Federal do Amapá (1943), foram criadas diretrizes 
políticas  e  administrativas,  infra-estruturas  e  incentivos  para  o  desenvolvimento  de 
atividades  econômicas  (pelo  Governo  Federal),  principalmente  voltadas  ao  setor  do 
extrativismo  mineral,  “que  em  muito  contribuiu  para  a  estruturação  econômica 
amapaense e para sua organização espacial” (PORTO, 2003, p. 115); e a função da 
União foi criar “ajustes espaciais”,  a fim de instalar condições para que o capital  se 
manifestasse e ganhasse movimento a partir  de um sistema de redes informacionais, 
sendo as  redes  entendidas  como  “um meio de produzir  o  território” (RAFFESTIN, 

4  Por “ajustes espaciais” entende-se as adaptações que são efetivadas no espaço, visando a garantia da 
instalação, existência, fluidez, manifestação e reprodução do capital (PORTO, et. al., 2007).
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1981 apud MACHADO, 1998, p. 45). 

Corroborando para  a  permanência  dessas  próteses,  Couto  et.  al. (2006,  p.  11) 
indicam que a dinâmica dos ajustes espaciais ocorrida no Amapá foram implantados e 
estimulados pelas 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 
neste espaço. Os quais 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) mantendo seu atraso em relação aos 
outros estados da federação. 

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

Após a criação do Território Federal do Amapá três períodos econômicos indicam 
as ações dos setores privados e públicos na aplicação de investimentos, repercutindo no 
aumento do movimento migratório, na sua urbanização, na sua reorganização espacial e 
na  sua  inserção  na  economia-mundo.  Ei-los  (PORTO,  2003):  gênese,  estruturação 
produtiva  e  organização  espacial  (1943-1974);  planejamento  estatal  e  diversificação 
produtiva (1975-1987); estadualização e sustentabilidade econômica (após 1988). 

Em  todos  esses  períodos  foram  criadas  condições  para  a  maior  e  melhor 
mobilidade do capital no espaço amapaense, seja na instalação de redes que garantisse a 
fluidez informacional; seja na formação e estruturação das atividades econômicas e a 
organização  espacial  amapaense,  capitaneadas  pelas  atividades  minerais;  seja  nas 
tentativas  de  organização  espacial,  que  garantissem  a  atuação  e  a  valorização  dos 
investimentos  instalados.  Por  outro lado,  no que se  refere  à  instalação  propostas  de 
planejamento  ao  espaço  amapaense  percebe-se  somente  intenções  elaboradas  pelos 
dirigentes,  pois  ainda  hoje  há  fortes  vínculos  das  propostas  de  investimento  e  de 
desenvolvimento às decisões do Governo Central (PORTO, 2006, p. 23).

A partir  da  Constituição  Brasileira  de  1988,  o  Amapá  passa  a  ser  Estado  da 
Federação, por esse motivo, as análises aqui apresentadas partirão do pressuposto de 
que um Território Federal é um embrião de Estado, e que o Amapá é um Estado em 
construção, e que este Estado possui suas pedras angulares amalgamadas a uma rede de 
próteses tecnológicas e em sistemas de engenharia.

Partindo das considerações feitas acima, as “criações destruidoras” ocasionadas 
pelos  ajustes  espaciais,  impulsionado  pela  construção  de  infra-estrutura  e  das  redes 
informacionais,  que  provocaram a  fluidez  dos  sistemas  de  engenharia.  Mesmo com 
esses  fatores  o  Amapá  não  conseguiu  obter  um  desenvolvimento,  pois  o  setor 
residencial é o que mais cresce, provocando uma crise no setor de produção do Estado 
(seja este energético ou industrial) (COUTO, et. al., 2006). 

Esses  autores  identificam  o  comportamento  de  cinco  fatores  que  afetaram  os 
ajustes  espaciais  amapaenses:  a  diversificação  da  economia;  a  influência  do  setor 
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governamental; a ação do capital internacional; a questão ambiental; e a configuração 
espacial do Amapá decorrente da articulação dos fatores acima citados. 

Desses, a questão ambiental tem chamado bastante atenção. Até o início da década 
de 1980, o cenário amapaense era atraente para novos investimentos, no que se refere à 
disponibilidade territorial. Contudo, a partir da instituição das questões ambientais, este 
espaço passou a causar o efeito de restrição em função da instalação de unidades de 
conservação e reservas indígenas no espaço amapaense. Hoje 72% da área deste Estado 
são protegidos.

Quanto ao contexto rodoviário, duas se destacam: a BR-156 e a AP-210. Ambas 
são de fundamental importância por se constituírem nos principais elos de interligação 
da malha rodoviária do Estado. No caso da BR-210, sua importância é estratégica por 
circundar a maior reserva ambiental de floresta tropical do mundo, o Parque Nacional 
Montanhas  do  Tumucumaque.  Já  BR-156,  é  a  espinha  dorsal  do  Estado,  possuindo 
“cerca de 850 km de extensão (ligando o estado de Norte a Sul), mas grande parte não  
é  pavimentada  o  que  inibe,  e  muito,  o  transporte,  sobretudo  nos  meses  chuvosos 
(jan/jun)” (SILVA; RÜCKERT, 2005, p. 16), as duas rodovia juntas totalizam 1.267 
km, e não atingem 50% de sua extensão pavimentados.

Segundo Silva e Rückert, (2005, p. 16-17), estima-se que com a pavimentação da 
BR -  156  os  municípios  do  Norte  do  estado  serão  beneficiados,  pois  os  custos  de 
deslocamento  minimizados rebaterão diretamente no preço dos produtos locais,  bem 
como  o  fluxo  intermunicipal  de  todo  o  seu  território.  Esta  pavimentação,  aliada  à 
construção  da  ponte  binacional  entre  Oiapoque  (Brasil)  e  Saint  George  (Guiana 
Francesa), surge também o projeto de criação de integração interestadual por uma ponte 
ligando Laranjal do Jari (AP) ao Distrito de Monte Dourado, Município de Almerim 
(PA), sobre o rio Jari.

Esta  ponte  é  de  grande  interesse  regional.  Vale  mencionar,  que  a  região  do 
extremo sul do Amapá (Mazagão, Laranjal do Jari e Vitória do Jari), é caracterizada 
como  zona tampão, sendo este termo  “aplicado às zonas estratégicas onde o Estado  
Central restringe ou interdita o acesso à faixa de fronteira, criando parques naturais 
nacionais, áreas protegidas ou áreas de reserva” (BRASIL, 2005, p. 145), ou seja, o 
governo pode criar uma dicotomia espacial de conflito entra as determinações da lei, e o 
povoamento local.

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;  e  a  atuação  do  capital  internacional  na  exploração  de 
comodities, com o estímulo do Estado, no uso do território. 

Esses condicionantes integram uma gama de relações complexas que garantem a 
criação, o planejamento, a organização e a instalação de mecanismos proporcionadores 
da (des)construção espacial,  a fim de atender aos interesses e objetivos externos em 
contra-posição ao ritmo e vivência locais. A partir de então, verifica-se que uma vez 
criada, constrói-se; uma vez construída, mantêm-se, atualiza-se, moderniza-se.
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A criação/construção das próteses objetiva atender um determinado objetivo. Para 
se  atingir  este  objetivo,  mudanças  são necessárias  no contexto  original,  impondo-se 
novas  realidades.  Tal  situação  remete  à  reflexão de que houve criações  de cenários 
propícios apenas para exploração e não ao desenvolvimento, cujos reflexos no espaço 
amapaense condenaram este Estado a ser apenas um grande negócio e mantendo seu 
atraso em relação aos outros estados da federação. 

Neste contexto, a dinâmica do ajuste espacial no Amapá está diretamente ligada 
aos movimentos de (des) construção e (des) territorialização espaciais, seja pelas redes, 
seja  pela  criação/construção  de próteses  dos  mais  variados  modelos.  Exigindo,  com 
isso, condições para ajustes espaciais. Essa situação foi a responsável pela criação de 
um cenário propício apenas a exploração e não ao desenvolvimento.

DILEMAS  TERRITORIAIS  AMAPAENSES:  A  INVENÇÃO  DE 
PALIMPSESTOS ESPACIAIS

Em 1943 foi criado o Território Federal do Amapá, com área desmembrada do 
Estado  do  Pará5.  A  partir  de  então,  alguns  aspectos  sobre  o  uso  do  seu  território 
começam a ser construídos, seja para se pensar as políticas públicas, seja para se investir 
recursos  privados  externos  com aval  do setor  público.  As transformações  efetivadas 
após essa criação evidenciou a necessidade de se estudar: o uso de suas potencialidades 
em um mundo configurado em rede; as suas interdependências com os demais entes 
federativos e suas respectivas temporalidades; sua organização e ordenamento espacial; 
a gestão do seu espaço; e as suas relações e conflitos internos.

 Segundo Porto (2003; 2005a), os motivos da criação do Território Federal  do 
Amapá  foram:  Questões  geopolíticas;  a  extração  mineral,  notadamente  aurífera;  a 
influência de políticos locais; a criação do Território Federal do Acre; as características 
regionais norte do Pará; a proposta pela Comissão Nacional de Redivisão Territorial na 
década de 1930; justificativa militar; a propaganda do  interesse da defesa nacional; e 
jurídica (Constitucional).

 Para  que  isso  ocorresse,  a  atuação  do  Governo  Federal  foi  de  fundamental 
importância ao se apresentar como centralizador das decisões, planejador, legislador e 
executor  de  propostas  de crescimento  econômico  sobre os  mais  variados  pontos  do 
Brasil.  Acrescente-se  a  isso,  a  exploração  manganesífera,  que  garantiu  àquele  ex-
Território  Federal    uma  dupla  invenção  territorial:  a  de  um  espaço  tutelado  pelo 
Governo Federal e, o outro, na vocação econômica da mineração. 

5 Os Territórios Federais foram resultados de ações que conduziram à formação de estruturas capazes de 
inseri-los em um mundo globalizado e em rede; que envolveram relações de políticas econômicas; que 
expuseram  condições  para  atender  as  elites  locais  delimitando  um espaço  juridicamente  definido  e; 
territorializando suas relações de poder (PORTO, 2005b).  Sobre os Territórios Federais, vide Medeiros 
(1944;  1946);  Mortara  (1944);  Benevides  (1946);  Capes (1957);  Rosa (1972);  Temer  (1975);  Mayer 
(1976); Freitas (1991) e; Porto (2003).
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 Após a criação do Território Federal do Amapá, as ações dos setores privados e 
públicos repercutiram nos seguintes aspectos: no aumento do movimento migratório, na 
sua  urbanização  e  na  sua  reorganização  espacial;  na   formação  e  estruturação  das 
atividades  econômicas;  na  implantação  de  infra-estruturas;  estímulo  ao  setor  do 
extrativismo  mineral,  que  no  caso  amapaense  ocorreu  com  o  Grupo  CAEMI 
(Companhia Auxiliadora de Empresas de Mineração) 6.

Ressalte-se, também, as transformações pelas quais o Amapá vem passando desde 
a  Constituição  de  1988,  que  abrangem  os  âmbitos  político,  econômico,  político-
administrativo, a gestão territorial e a política ambiental. Para o objetivo deste artigo, 
destacamos os seguintes:

- Político-administrativo: A invenção do Território Federal foi uma grande oportunidade 
para  atender  às  elites  locais,  mas  foram  substituídos  por  administradores  de  outras 
regiões, chamados de Governadores e pelo capital externo. Estes impuseram novos ritmos 
a este espaço. No que tange à estadualização, este fato implicou em uma nova relação 
dessa  unidade  com  o  federalismo  brasileiro,  não  mais  subordinado  às  decisões  do 
Governo Central. A criação de novos municípios gerou novas elites; a implantação de 
gestão territorial a partir de áreas protegidas retirou do espaço amapaense a sua área de 
expansão (A exceção das reservas Indígenas, que atende à população local, as demais são 
de espaços  planejados e implantados  externamente  às dinâmicas  locais,  ou seja,  uma 
invenção). Enquanto Território, as terras do Amapá pertenciam à União, pois havia gestão 
institucional do Incra, do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), da 
Funai e do Exército. Após a sua estadualização, essas terras continuam na União, porém 
com uma participação ampliada das Unidades de Conservação, sob a responsabilidade do 
IBAMA/MMA e a busca por delimitar as terras estaduais (em 2008, o Governo Federal 
transferiu mais de 3 milhões de hectares das terras do Incra para o Estado). 

- Gestão e política ambiental: Segundo Porto (2005a), as primeiras preocupações do 
poder  público  com relação  à  gestão  dos  recursos  naturais  no  espaço  amapaense  são 
remetidas aos primeiros anos após a criação do Território Federal do Amapá. São elas: o 
manganês localizado na Serra do Navio (AP) foi identificado como  Reserva Nacional 
pelo Decreto Lei n. 9.858/1946; o contrato de exploração do manganês assinado entre a 
empresa Sociedade Indústria e Comércio de Minérios Ltda - ICOMI e o Governo Central, 
via Território Federal (1947, revisto em 1950); o Decreto n. 35.701/1954, ao garantir as 
condições legais para se estudar o aproveitamento da força hidráulica do rio Araguari. 
Nas décadas  de 1960 e 1980, foram criadas  unidades  de conservação de restrito  uso 
econômico  e  reservas  indígenas.  A partir  da  década  de 1990,  Brito  (2003)  identifica 
vários diplomas legais que foram sancionados com a finalidade de fornecer suporte legal 
à gestão ambiental do Estado do Amapá, normatizando o uso da potencialidade natural. 
No biênio 2002/2003 se destacou pela execução de duas propostas de gestão do espaço 
amapaense que não passou por discussões pela sociedade amapaense: a criação do Parque 
Nacional Montanhas do Tumucumaque (2002), do Corredor da Biodiversidade no Amapá 

6 Na década de 1980 o Grupo CAEMI possuía o controle das seguintes empresas: Indústria e Comercio 
de Minérios S.A (ICOMI),   Bruynzeel Madeira S/A (BRUMASA); Companhia de Dendê e Palma do 
Amapá (CODEPA); Amapá Celulose Ltda (AMCEL), Jari Celulose; Caulim da Amazônia (CADAM) e; 
Compania Ferro-Liga do Amapá (CFA).
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(2003), e da Floresta Estadual  de Produção (2007). Essas três últimas propostas têm 
forçado realizações de debates sobre a organização e o uso do espaço amapaense, pois 
com mais de 70% de áreas protegidas, este estado tem poucas terras estaduais (11%) 
para  atuar.  Com isso,  busca-se  alternativas  econômicas  que  possam  se  adequar  às 
realizadas locais, principalmente quando se refere aos aspectos municipais (Tabela 1).

O que vem chamando chamando atenção sobre o assunto é que quase 90% das 
terras amapaenses são terras federais, da União, ou seja, a regularização fundiária no 
Estado  do  Amapá  precisa  do  aval  de  órgãos  federais.  Com isso,  o  palimpsesto  de 
territórios  institucionais  cria  um  mosaico  de  territórios,  que  envolve  s  seguintes 
relações:  O Amapá é  um Estado,  composto  por municípios,  juridicamente  criados  e 
delimitados, porém sem territórios para gerir; As áreas protegidas são eminentemente 
federais, que ocupam mais de 50% do espaço amapaense. 

Atualmente o Amapá abriga em seu território 19 unidades de conservação, sendo 
doze delas sob a gestão do Governo Federal, cinco sob a responsabilidade do Governo 
do Estado do Amapá, e dois municipais (Serra do Navio); e cinco Reservas Indígenas7. 
Todas esses espaços distribuindo-se em territórios de quinze dos dezesseis municípios 
amapaenses (PORTO; CHELALA; ANDRADE, 2008).

Tabela 1 - ocupação das áreas protegidas por município amapaense

Município % da superfície do município de área 
protegida

TOTAL

Unidade de 
conservação

Área indígena

Amapá 46,54 - 46,54

Calçoene 40,87 - 40,87

Laranjal do Jarí 80,71 12,83 93,54

Macapá 3,54 - 03,54

Mazagão 31,15 - 31,15

Pedra Branca do Amapari 01,80 28,12 29,92

Pracuúba 46,48 - 46,48

Serra do Navio 72,33 - 72,33

Tartarugalzinho 02,26 - 02,26

Oiapoque 49,36 22,87 72,23

Fonte: Ricardo Pereira de Lima, Palestra “Agricultura e dinâmica de ocupação do território no Estado do 
Amapá”, proferida na Semana Acadêmica de Geografia, na Universidade Federal do Amapá, Macapá (2005).

7 Todas as áreas indígenas amapaenses estão rodeadas pelas UC’s no Estado do Amapá. Tal situação cria 
um cinturão  institucional  de  áreas  protegidas  ao  redor  dessas  reservas  indígenas  capazes  de inibir  a 
ocupação desordenada e conflitiva com os índios (PORTO; CHELALA; ANDRADE, 2008). 
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ÁREAS  PROTEGIDAS  NO  AMAPÁ:  A  RE-CONFIGURAÇÃO  ESPACIAL 
COM ESPAÇOS DE RESTRIÇÃO

 Enquanto Território Federal, o Amapá era administrado pela União e as questões 
ambientais ainda eram tratadas setorialmente pelo Governo Federal. Neste contexto, em 
1980, é decretada a primeira unidade de conservação federal do Amapá8 como resultado 
do  I  Plano  do  Sistema  Nacional  de  Unidades  de  Conservação  do  Brasil,  política 
coordenada  pelo  Instituto  Brasileiro  de  Desenvolvimento  Florestal.  Segundo  Brito 
(2003) a referência que marca a ação do governo territorial com a gestão ambiental local 
foi baseada em legislação federal com a criação em 14/12/1984 da Reserva Biológica da 
Fazendinha, localizada na área de expansão urbana do município de Macapá9.

  Três  aspectos  têm chamado as  atenções  sobre a  (des)configuração  territorial 
amapaense  quando  são  inseridas  as  áreas  protegidas  no  debate.  Desde  2000,  as 
expectativas  para  a  construção  da  ponte  sobre  o  rio  Oiapoque  (SILVA,  2008);  a 
retomada da mineração nos municípios de Serra do Navio e Pedra Branca do Amapari 
tem atraído um contingente populacional masculino intenso. Segundo Porto, Chelala e 
Andrade  (2008)  esses  municípios  possuem  ampla  integração  com  a  comunidade 
indígena e possuem terras demarcadas em seus territórios municipais. A reinvenção do 
uso  desses  espaços  implicará  em  conflitos  de  invasão  de  terras  e  no  aumento  da 
prostituição, já perceptível.

O último aspecto se deve ao fato de que em nenhum momento houve discussões 
com  a  população  a  proposta  de  instalação  dessas  áreas  protegidas,  mas  sim  de 
determinação “de cima para baixo” na tomada de decisão. Além disso, as maiores UC’s 
em extensão estão sob a tutela do Governo Federal

Partindo de uma análise proposta por Porto, Lima e Brito (2005, p. 9) a expressiva 
porção do território  amapaense destinado à criação de UC’s e Terras Indígenas tem 
funcionado como fatores de expansão e restrição do território. Até a década de 1980, o 
espaço amapaense detinha a característica de ser uma área de expansão, pois somente 
uma pequena parte do Parque indígena do Tumucumaque restringia o uso do espaço 
amapaense. Após essa década, UC’s e RI foram criadas e instaladas. Com isso, Porto, 
Chelela  e  Andrade  (2008)  entendem  que  o  enfoque  da  restrição  analisa  a 
indisponibilidade  do  território  para  atrair  investimentos  em função  do  ordenamento 
jurídico imposto ao uso do espaço e de seus recursos com a institucionalização de áreas 
especialmente  protegidas.  A criação  e  instalação  efetiva  de áreas  protegidas  retiram 
terras do mercado, mas não os seus produtos naturais e evita ou retarda a sua ocupação, 
estimulando a urbanização, que no caso amapaense, concentra-se em Macapá e Santana. 

8 A primeira unidade de conservação institucionalizada no Amapá foi o Parque Nacional do Cabo Orange 
em 15 de julho de 1980. 
9 A  Lei  Estadual  n°  0392  de  11/12/2004,  transformou  a  UC  em  Área  de  Proteção  Ambiental  da 
Fazendinha.
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Esses  últimos  autores  também  identificaram  as  seguintes  características  e 
condições das UC's em território amapaense:

a) Aquelas localizadas na faixa de fronteira internacional do Amapá com o Suriname e a 
Guiana  Francesa,  onde  estão  os  Parques  Nacionais  do  Tumucumaque  e  do  Cabo 
Orange, foi cenário de disputas entre o Brasil e a França; de convergência de diferentes 
povos, onde vivenciam processos culturais e étnicos muito diferenciados; 

b) As terras da RDS do Iratupuru, da Esec Jari e da Resex Cajari no Sul do Amapá são 
unidades de conservação no Amapá não expressam apenas um contexto territorial de 
preservação e conservação dos recursos naturais no Amapá, mas abrigam os registros e 
a memória de diferentes fatos históricos e a territorialidade de povos indígenas e grupos 
humanos,  adensando  ainda  mais  a  complexa  e  rica  estrutura  sócio-ambiental  dos 
territórios que abrigam as UC’s no Estado;  

c)  A criação destas UC’s não resultou de um processo de construção democrática e 
participativa na discussão de políticas públicas de proteção da natureza, ao contrário, é 
expressão do Estado antidemocrático, que concebe a região dotada de um imenso vazio 
demográfico. Sem considerar a existência de moradores dentro dos limites da unidade 
de conservação que já residiam na área antes da criação dessas UC’s (DIAS, 2003);

d) Foram elaborados e  negociados dois instrumentos  jurídicos entre  o IBAMA e os 
pecuaristas com fazendas localizadas no interior e no entorno da Rebio Lago Piratuba 
visando minimizar  os  impactos  causados pela  população  de bovinos e  bubalinos  ao 
território da unidade10: O Termo de Ajustamento de Conduta - TAC com os pecuaristas 
e  Termo  de  Compromisso  a  ser  celebrado  entre  o  IBAMA  e  os  pecuaristas  com 
fazendas localizadas na margem esquerda do rio Araguari na porção sul da Rebio do 
Lago Piratuba. 

e)  Foram  identificados  conflitos  localizados  com  populações  de  pescadores  e 
agricultores  residentes  no  interior  do  Parque  Nacional  do  Cabo  Orange,  nas 
comunidades  de Vila do Taperabá e Vila Velha ao longo do rio Cassiporé;  com os 
pescadores  reunidos  na  Colônia  de  Pescadores  Z-03 no  Município  de  Oiapoque.  A 
institucionalização  deste  Parque  reduziu  o  território  destinado  à  atividade  pesqueira 
destes  trabalhadores,  cuja  prática  das  pescarias  na  região  é  desenvolvida  por  uma 
população de pescadores artesanais com o uso de embarcações de pequeno porte nas 
águas de jurisdição do Cabo Orange. Processo de exclusão semelhante ocorreu com os 
moradores  da Comunidade da Sucuriju,  no município  de Amapá.  Com a criação da 
Reserva Biológica do Lago Piratuba (1980),  foi  ignorado a existência  de moradores 
tradicionais  que acessavam os  lagos  da região  para o  desenvolvimento  da  pesca  de 
subsistência  e semi-industrial,  e que restringiu  o acesso aos lagos  da Reserva pelos 
pescadores do Sucurijú. Tal situação corroborou para a assinatura de um “Termo de 
Compromisso”, prevendo a permissão de acesso aos lagos pelos pescadores como um 
reconhecimento  do  direito  secular  e  histórico  daquela  comunidade  tradicional  em 
assegurar seus meios de sobrevivência cultural e material. Segundo Sautchuk (2006), 

10 Segundo o SNUC, a Reserva Biológica é uma das categorias mais restritivas, dentre todas as UC’s.
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existe  registros  da  presença  de  moradores  na  região  desde  o  princípio  da  segunda 
década do século XX. Em relação ao Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque 
não  existem  assentamentos  humanos  em  sua  área,  à  exceção  do  povoamento 
denominado  de  Vila  Brasil11,  -  uma  pequena  comunidade  fundada  ao  longo  do  rio 
Oiapoque na faixa de fronteira internacional com a Guiana Francesa e na comunidade 
de Lourenço, em Calçoene, situado em sua área de entorno12.

f)  Todas  as  áreas  indígenas  amapaenses  estão  rodeadas  pelas  UC’s  no  Estado  do 
Amapá. Tal situação cria um cinturão institucional de áreas protegidas ao redor dessas 
reservas indígenas capazes de inibir a ocupação desordenada e conflitiva com os índios. 

g) Os Parques Nacionais do Cabo Orange e Montanhas do Tumucumaque desenvolvem 
diálogos e cooperação com os povos indígenas em diversos temas ligados à gestão de 
recursos naturais e fiscalização, além da participação de representações indígenas nos 
Conselhos Consultivos destas UC’s. Essa cooperação se justifica ainda pela extensa área 
territorial envolvida por essas áreas protegidas, constituindo-se numa barreira natural e 
jurídico-administrativa  de proteção contra  ameaça  e invasões a ambos  os territórios. 
Contudo,  isso  não  significa  nenhuma  garantia  efetiva  de  proteção  desses  territórios, 
embora o acesso e a exploração dos recursos naturais  destas áreas estejam sujeitos a 
procedimentos restritivos os quais cabe ao poder público a primazia de definí-los e zelar 
pelo seu cumprimento.     

Conforme análise de Porto (2003), a relevância das unidades de conservação no 
Estado é tão expressiva a ponto de impactar diretamente do desenvolvimento do Estado. 
Partindo de uma análise proposta por Porto et. al.  (2007, p. 9) a expressiva porção do 
território  amapaense  destinado  à  criação  de  Unidades  de  Conservação  e  Terras 
Indígenas  tem funcionado como fatores  de expansão e  restrição  do território.  Até a 
década  de  1980,  o  espaço  amapaense  detinha  a  característica  de  ser  uma  área  de 
expansão,  pois  somente  uma  pequena  parte  do  Parque  indígena  do  Tumucumaque 
restringia o uso do espaço amapaense.

Após essa década, UC’s e RI foram criadas e instaladas. Com isso, o enfoque da 
restrição analisa a indisponibilidade do território para atrair investimentos em função do 
ordenamento  jurídico  imposto  ao  uso  do  espaço  e  de  seus  recursos  com  a 
institucionalização de áreas especialmente protegidas. A criação e instalação efetiva de 
áreas protegidas retiram terras do mercado, mas não os seus produtos naturais. Para ter 
acesso a esses produtos, o domínio da terra deverá ser acompanhado pela regularização 
fundiária, institucionalizada, a fim de que se possa evitar o uso desenfreado e ilegal do 
território e dos produtos ali existentes.

11 Segundo o trabalho de Figueiredo  (2006,  p.  05-13),  Vila  Brasil  está  localizada dentro do Parque 
Nacional  Montanhas  do  Tumucumaque  no  médio  curso  do  rio  Oiapoque  em  frente  a  uma  reserva 
indígena em solo francês conhecida por Camopi. A população é de 164 pessoas, sendo 109 homens e 53 
mulheres. Em Vila Brasil circulam duas moedas o Real e o Euro.   
12 Discussões  sobre  os  aspectos  sócio-ambientais  no  entorno  do  Parque  Nacional  Montanhas  do 
Tumucumaque, vide Costa (2006).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Conforme observado, o Amapá é uma criação externa.  A sua origem enquanto 
Território  Federal  foi  assentada  em  uma  prótese  institucional;  a  exploração 
manganesífera,  a  partir  de  uma  prótese  tecnológica;  as  Unidades  de  Conservação, 
mediante  à  uma  prótese  jurídica,  dentre  outros  exemplos.  Essas  invenções  são 
identificadas pelo projeto de domínio, de gestão e do uso do território. 

Eis  algumas  reinvenções  ocorridas  e  que  estimularam  os  dilemas  territoriais, 
criando um processo de des/reconfiguração no espaço amapaense: 

a)  sobre a instalação de próteses e sistemas de engenharia:  da instalação da prótese 
institucional Território Federal, originou-se o Estado; da inserção de prótese tecnológica 
para exploração aurífera, novos minérios foram alcançados (do garimpo, à exploração 
mecanizada  e  industrial);  a  instalação  de  sistemas  de  engenharia  destinou-se  para  a 
circulação do capital, através do escoamento por ferrovia, rodovia, aerovia e portuária; 
do vazio demográfico para a macrocefalia urbana; 

b)  sobre  as  restrições  espaciais:  do  uso  da  natureza  à  invenção  da  área  protegida, 
criaram-se espaços de restrição; esses espaços de restrição quando observados da escala 
municipal,  são mais  retritivos,  pois  além desses  municípios  serem criadas  em áreas 
federais, são juridicamente delimitados, mas não passiveis de gestão do Prefeito. Com 
isso,  o  enfoque  da  restrição  analisa  a  indisponibilidade  do  território  para  atrair 
investimentos em função do ordenamento jurídico imposto ao uso do espaço e de seus 
recursos com a institucionalização de áreas especialmente protegidas. 

c)  sobre o uso do território:  com a nova dinâmica  do espaço amapaense  pós-1943, 
reconfigurações do uso do seu território foram traçados e inventados e reconfigurados 
da  subsistência  para  a  exportação.  A  partir  de  então,  essas  reinvenções  e  as  re-
configurações são infindáveis, pois o Amapá foi inserido na rede do mundo globalizado 
da escala industrial como inicialmente fornecedor de matérias primas (minérios) e, mais 
recentemente,  como  integrante  de  regimes  aduaneiros  especiais  (Área  de  Livre 
Comércio).

d) sobre as unidades de conservação: A origem dessas Unidades no Estado do Amapá 
foi  decorrente  de  uma  determinação  “de  cima  para  baixo”  na  tomada  de  decisão 
governamental nacional e daí o porquê das suas maiores extensões estão sob a tutela do 
Governo  Federal.  Essas  Unidades  não  expressam apenas  um contexto  territorial  de 
preservação e conservação dos recursos naturais, mas abrigam os registros e a memória 
de diferentes fatos históricos e a territorialidade de povos indígenas e grupos humanos, 
adensando ainda mais a complexa e rica estrutura sócio-ambiental dos territórios que 
abrigam essas unidades no Estado. 

e)  Sobre  as  Reservas  Indígenas:  A  criação  de  um  cinturão  institucional  de  áreas 
protegidas  ao  redor  das  Reservas  Indígenas  tem inibido  a  ocupação  desordenada  e 
conflitiva com os índios, como também desenvolvem diálogos e cooperação com esse 
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povos em diversos temas ligados à gestão de recursos naturais e fiscalização, além da 
participação de representações indígenas nos Conselhos Consultivos das Unidades de 
Conservação, inserindo-os nas discussões políticas da gestão do cinturão institucional 
que os protegem contra ameaça e invasões a essas áreas protegidas. 

f) sobre os conflitos: Quanto aos conflitos existentes com moradores residentes dentro 
dos limites das unidades de conservação, observou-se que a sua origem está na questão 
fundiária. Para tentar resolve-los, inventaram-se instrumentos jurídicos entre o IBAMA, 
moradores, ei-los: o Termo de Ajustamento de Conduta e Termo de Compromisso, que 
visam estabelecer regras e procedimentos para o uso do território nessas UC’s, até que 
seja  realizada  a  regularização  fundiária  da  área.  Foram  identificados  conflitos 
localizados com populações de pescadores e agricultores residentes no interior do Cabo 
Orange nas comunidades de Vila do Taperabá, Vila Velha ao longo do rio Cassiporé e 
na a Comunidade da Sucuriju.

O contínuo processo de des/reconfiguração do espaço amapaense foi construído a 
partir  das  orientações  estabelecidas  socialmente  construídas  pelos  poderes  público  e 
privados  externos  às  dinâmicas  locais,  instalando  próteses  jurídicas,  tecnológicas, 
institucionais capazes de impor novos ritmos de uso do território. É neste conflito entre 
o  externo  e  o  interno  nas  relações  sociais  de  poder  que  os  dilemas  territoriais  são 
expressos e se manifestam.
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