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Resumo: O presente trabalho trata de questões referentes às interações entre imobilização do 

território e conflitos de sobreposição de áreas protegidas do município de Oiapoque no estado mais 

preservado do Brasil. As discussões referem-se à sobreposição de unidades de conservação versus 

territórios quilombolas, populações tradicionais e terras indígenas, em cheque os abusos que 

provocam a desterritorialização e intensificam os conflitos quando pensado a imobilidade territorial. 

Foi objetivo deste, levantar discussões que gere a mobilização de cobrança dos órgãos públicos 

competentes a uma correção que proporcione a compensação às populações tradicionais, pois 

através da sobreposição de áreas especiais os conflitos são gerados pelos procedimentos ineficazes 

que antecedem à sua criação no descumprimento da legislação vigente, e, analisar na dinâmica 

territorial do município de Oiapoque a imobilização territorial quanto ao desenvolvimento das 

atividades de infraestrutura publica e socioeconômica. Almeja-se dar subsídios importantes para a 

elaboração de plano de ação focado em um diagnostico abrangente que proporcione a inserção 

dessas populações tradicionais visando conciliar legitimamente a conservação ambiental dessas 

áreas e o desenvolvimento da qualidade de vida dessas populações tendo as medidas 

compensatórias e mitigadoras incluídas nesse processo de politica pública. O procedimento 

metodológico utilizado para a pesquisa empírica foi por meio de revisão de literaturas e analise de 

dados secundários como entrevistas in loco, sendo realizada no período de setembro a novembro de 

2014. Os resultados obtidos revelam que os conflitos gerados por falta de liberdade de acesso, dá 

margem ao processo de desterritorialização, e são frequentes em função da forte fiscalização, pois 

se considera a sobreposição de áreas protegidas, além disso, a oferta de básicos serviços públicos, 

necessários à promoção da cidadania, são precários, a falta de área territorial no município implica 

até mesmo na dificuldade de execução de projetos infraestruturais. Conclui-se, portanto que 

medidas de intervenção devem ser mais ágeis para que possa existir de fato o ordenamento da 

ocupação e plano de realojamento dessas populações, isto resultaria na minimização da degradação 

ambiental e, assim de fato as áreas protegidas cumpririam seu objetivo e dispostos previstos em lei, 

focalizando o direito de compensação dessas populações tradicionais, por conta da imobilização do 

território que corresponde diretamente a perdas sociais. 
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