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RESUMO  
 
Esta pesquisa tem como objetivo central apontar a relação entre as Redes 
Geográficas e o nível de desenvolvimento do município de Oiapoque. Também 
identificamos as Redes Técnicas e de Serviços ou Comunicação presentes nessa 
porção do território, bem como os sujeitos e as relações estabelecidas a partir das 
Redes Geográficas a fim de entender o significado das ideias que definem o conceito 
de desenvolvimento. Para atingirmos esse objetivo, realizamos análise bibliográfica 
acerca dos conceitos centrais que sustentam essa tese, quais sejam, Redes 
Geográficas e Desenvolvimento, assim como, nos debruçamos sobre documentos, 
reportagens e acontecimentos vivenciados a partir das experiências cotidianas 
resultante do fato de residir em Oiapoque, e portanto, ter a oportunidade de estar 
presenciando a manutenção e o (re)surgimento de novas Redes, e a partir de um viés 
geográfico, dar ênfase a localização espacial desses velhos/novos  fenômenos. A 
análise realizada aos materiais bibliográficos, trabalho de campo e tabulação dos 
dados coletados nos levaram a entender que o atual estágio em que se encontram as 
Redes Geográficas em Oiapoque, são fruto de uma dialética relação de causa e efeito 
pertinentes a questões de caráter político, econômico e cultural, que engendram e 
moldam o espaço de acordo com os interesses daqueles que são economicamente 
hegemônicos, no caso específico de Oiapoque dos sujeitos ligados a economia de 
garimpo. A não homogeneidade das ações promovidas pelo sistema de produção 
capitalista e consequentemente pela influência das redes, acaba revelando 
territorialidades distintas na configuração espacial de Oiapoque, percebidas através 
das ações de indivíduos, tempos diferenciados que promovem tensões muitas vezes 
escamoteadas. Diante das situações das redes técnicas em Oiapoque, podemos 
perceber que suas conexões parciais, provocam o estabelecimento de uma rede de 
serviços e de comunicações que são acessadas de forma diferenciadas e que 
produzem temporalidades distintas nessa porção do território. O atual momento pelo 
qual passa o município de Oiapoque é de estrema importância para entendermos se 
as mudanças estruturais que estão acontecendo irão modificar ou não os índices de 
desenvolvimento, bem como se os modelos adotados para tal finalidade são os mais 
adequados para uma porção tão específica do território. Essa situação/condição 
comprova a nossa Tese de que as Redes Geográficas no município de Oiapoque 
condicionam e são condicionadas pelo nível de desenvolvimento, pois não são 
capazes por si só de promover mudanças qualitativas nas áreas sociais (Educação, 
Saúde, Emprego e Renda), fundamentais para a melhoria na condição de vida da 
população. Assim é fundamental que a implementação destas Redes sejam 
acompanhadas de políticas públicas, que assegurem oportunidades sociais, mesmo 
que condicionadas a um modelo de produção concentrador, expansionista e 
excludente. 
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ABSTRACT 
 

The main objective of this research is to identify the relation between Geographic 
Networks and Oiapoque’s level of development. We also identified the Technical and 
Service Networks or Communication present in this part of the territory, as well as the 
subjects and relations established from the Geographic Networks in order to 
understand the meaning of the ideas that define the concept of development. In order 
to reach this goal, we carried out a bibliographical analysis about the central concepts 
that support this thesis, namely, Geographic Networks and Development, as well as 
focusing on documents, reports and events experienced daily resulting from the fact of 
residing in Oiapoque; and therefore having the opportunity to be witnessing the 
maintenance and (re) emergence of new Networks: thus, from a geographical bias, 
being able to emphasize the spatial location of these old / new phenomena. The 
analysis of the bibliographical materials, fieldwork and tabulation of the data collected 
led us to understand that the Geographic Networks’ current situation in Oiapoque is 
the result of a dialectic relation of cause and effect pertinent to political, economic and 
cultural issues that engender and shape the space according to the interests of those 
who are economically hegemonic; in Oiapoque’s specific case, those linked to the 
mining economy. The non-homogeneity of the actions promoted by the capitalist 
production system and consequently by the influence of the networks reveals different 
territorialities in the spatial configuration of Oiapoque, which are perceived through the 
actions of individuals or differentiated times that often promote retracted tensions. In 
view of the technical networks’ situation in Oiapoque, we can see that their partial 
connections result in the establishment of a network of services and communications 
that is accessed in different ways and that produces different temporalities in this part 
of the territory. The municipality’s current situation is of great importance to understand 
whether the structural changes that are taking place will modify the development 
indexes, or whether the models adopted for that purpose are the most suitable for such 
a specific portion of territory. This situation / state proves our thesis that the Geographic 
Networks in the municipality of Oiapoque both condition and are conditioned by the 
level of development, since they are not capable of promoting themselves qualitative 
changes in social areas (Education, Health, Employment and Income), essential for 
improving the population’s living conditions. Thus, it is fundamental that the 
implementation of these networks be accompanied by public policies that ensure social 
opportunities, even if conditioned to a concentrative, expansionist and even excluding 
model of production, 
 
Keywords: Geographic Networks; Development; Oiapoque. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RÉSUMÉ 

 

L'objectif principal de cette recherche est d'identifier la relation entre les réseaux 
géographiques et le niveau de développement de la municipalité d'Oiapoque. Nous 
identifions également les réseaux techniques et de services ou de communication 
présents dans cette partie du territoire, ainsi que les sujets et les relations établies à 
partir des Réseaux Géographiques, afin de comprendre le sens des idées qui 
définissent le concept de développement. Afin d'atteindre cet objectif, nous avons 
effectué une analyse bibliographique sur les concepts centraux qui sous-tendent cette 
thèse, à savoir, Réseaux Géographiques et Développement, ainsi que des documents, 
rapports et événements vécus au cours des expériences quotidiennes résultant du fait 
de résider à Oiapoque, et par conséquent, nous avons l’oportunité d’être temoin de la 
maintenance et  la (ré) émergence de nouveaux Réseaux, et partant d’un biais 
géographique, de mettre en évidence la localisation spatiale de ces anciens / 
nouveaux phénomènes. L’analyse des documents bibliographiques, le travail sur le 
terrain et la tabulation des données recueillies nous ont permis de comprendre que 
l’état actuel des Réseaux Géographiques à Oiapoque ce sont le résultat d’une 
dialectique relation de cause et effet pertinentes pour des questions d’ordre politique, 
économique et culturel, qui engendrent et façonnent l'espace en fonction des intérêts 
de ceux qui sont économiquement hégémoniques, dans le cas spécifique d'Oiapoque 
des sujets liés à l'économie minière. La non-homogénéité des actions promues par le 
système de production capitaliste et, par conséquent, par l'influence des réseaux, 
révèle territorialités différentes dans la configuration spatiale de l'Oiapoque, perçues à 
travers les actions des individus, des moments différenciés qui favorisent des tensions 
souvent rétractées. Au vu de la situation des réseaux techniques à Oiapoque, on peut 
constater que leurs connexions partielles provoquent la mise en place d’un réseau de 
services et de communications auxquels on accède de manières différentes et qui 
produisent des temporalités différentes dans cette partie du territoire. L’actuel moment 
par lequel passe la municipalité d’Oiapoque est de grande importance pour 
comprendre si les changements structurels en cours modifieront ou non les indices de 
développement ainssi que les modèles adoptés à cet effet conviennent le mieux à une 
partie aussi spécifique. du territoire. Cette situation / condition prouve notre Thèse 
selon laquelle les Réseaux Géographiques de la commune d’Oiapoque conditionnent 
et sont conditionnés par le niveau de développement, puisqu’ils ne sont pas capables 
en mesure de promouvoir des changements qualitatifs dans les domaines sociaux 
(Éducation, Santé, Emploi et Revenus), fondamental pour améliorer les conditions de 
vie de la population. Il est donc fondamental que la mise en œuvre de ces Réseaux 
soit accompagnées de politiques publiques, garantissant des opportunités sociales, 
même si elles sont conditionnées par un modèle de production concentratif, 
expansionniste et excluant, 
 
Mots-clés: Réseaux Géographiques; Développement; Oiapoque 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa resulta de inquietações adquiridas a partir de agosto de 2015, 

quando inicio atividades como docente na Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), 

no município de Oiapoque. Na ocasião me deparei com um cenário do qual não tinha 

muito conhecimento, exceto por leituras realizadas sobre a Região amazônica, mas 

que não me deram a dimensão exata da realidade vivida por esse povo, 

principalmente das especificidades dessa porção do território brasileiro. 

A partir de então, diante da sinalização da realização de uma pesquisa de 

Doutorado, optei por pensar na elaboração de uma pesquisa, que de certa forma, 

fosse importante para a atual realidade em que se encontra o município de Oiapoque, 

identificando possibilidades, que viessem a contribuir para amenizar as mazelas 

daqueles que me receberam com tanto acolhimento. 

Juntamente com minha experiência em me tornar professor universitário, e 

consequentemente me tornar morador da cidade de Oiapoque, surgiu à oportunidade 

de ingressar no doutorado interinstitucional realizado em parceria entre UNIFAP e a 

Universidade Federal de Goiás – UFG.  

O projeto proposto para a seleção de doutorado teve como principal objetivo 

analisar a problemática da energia elétrica no município, um dos maiores problemas 

enfrentado pelos moradores na atualidade. Assim, ingressei no Doutorado com a 

proposta de pensar o modelo energético adotado no município (Sistema Isolado) e 

suas consequências para a economia de Oiapoque. 

Durante as aulas do doutorado, algumas reflexões incitadas por professores e 

por colegas de turma, me levaram a ampliar a discussão para questões mais 

abrangentes, que oferecessem maiores possibilidades de compreensão dos 

problemas existentes no município. Foi nesse momento que, comecei a perceber que 

havia um conjunto de fatores, que na minha visão, era responsável por tornar o 

município de Oiapoque carente do que usualmente se denomina de 

"desenvolvimento".  

Além da energia elétrica, percebi que existiam outros entraves ao caminho de 

Oiapoque no sentido de chegar ao tão sonhado desenvolvimento, dentre os quais, se 

destacam a atual situação da BR 156, e as consequências para os setores de 

alimentícios, educação, saúde, comunicação (telefone e internet). 
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Concomitantemente a esse processo, tive acesso a discussões que tratavam 

da problemática do desenvolvimento através da implementação das chamadas 

“Redes Geográficas”.  

Como as leituras em sua maioria sempre tratavam das técnicas do ponto de 

vista de lugares centrais, ou dos lugares mais importantes da economia nacional, 

resolvi me dedicar ao trabalho de estudar a influência das redes geográficas em um 

lugar que está longe de ser central do ponto de vista das relações capitalistas 

hegemônicas. 

Com o fim do período de cumprimento dos créditos das disciplinas e com um 

maior amadurecimento teórico sobre uma temática, nova para mim naquele momento, 

realizei uma reestruturação no projeto que passou a ter a função de analisar a relação 

entre o atual estágio das redes geográficas em Oiapoque e sua influência no nível de 

desenvolvimento do município. 

No ano de 2017, no período entre março e dezembro, tive a oportunidade de 

realizar um estágio docência na UFG em Goiânia, onde pude ter mais acesso a meu 

orientador e aos debates realizados naquela instituição. Foi um período enriquecedor 

para obtenção de bibliografias acerca dos temas propostos e direcionamentos que 

acabaram resultando na apresentação do projeto no Seminário da Pós-Graduação em 

Geografia. 

Após essa etapa, que foi de grande valia no sentido de direcionamentos e 

rumos que a minha pesquisa poderia tomar, comecei a realizar um trabalho de campo 

que consistiu em entrevistar agentes públicos, privados, associações, sindicatos, 

cooperativas e outras organizações, para obter discursos e dados que me dessem 

respaldo para formular minha tese, no sentido de compreender de que forma como as 

redes estabelecidas em Oiapoque são (ou não) responsáveis pelos dados 

econômicos e sociais  encontrado até aquele momento em nosso campo. 

As bibliografias propostas no interior dessa pesquisa nos permite afirmar que 

no tocante ao “desenvolvimento”, existe consenso entre as mais diversas correntes 

política ideológica quanto a importância das redes na promoção das transformações 

desejadas em determinados setores da sociedade.  

Dentre os vieses apontados como vetores de desenvolvimento, estão os que 

compõe as chamadas Redes Técnicas, principalmente nas áreas de Energia Elétrica, 

Modais de Transportes e Sistemas de Comunicação. É notório entre os mais diversos 

autores, que dedicaram suas pesquisas a compreender a complexidade acerca do 
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conceito de desenvolvimento, que a disponibilidade e a eficácia dessas redes é um 

dos fatores primordiais capaz de colocar um país ou uma empresa em condições de 

hegemonia em relação aos demais.  

No entanto, ao analisarmos o caso brasileiro e suas especificidades, fica 

notória a disparidade em relação ao nível de acesso a estas redes tidas como 

essenciais a vida na atualidade. Essa situação acabou por promover em diferentes 

escalas, uma cadeia de articulação, (re)criando no Brasil verdadeiros lugares 

especializados, estando os lugares periféricos, a margem desta realidade. É sobre 

essa problemática, que nos debruçamos em nossa análise, já que o objeto de estudo 

dessa pesquisa é um município periférico, localizado em uma região periférica, em um 

país periférico, no sistema mundo capitalista moderno-colonial (PORTO-

GONÇALVES, 2017)  

Após a alegria da conquista de me tornar professor efetivo em uma 

Universidade Federal, e a tão calorosa e respeitável recepção em Oiapoque, fui 

impactado pela percepção de que as “Amazônias” de Bertha Beker e Carlos Walter 

Porto-Gonçalves deixaram de ser meras abstrações teóricas e começaram a fazer 

sentido na minha cabeça de ex-morador do Cerrado no interior do agora longínquo 

Mato Groso do Sul. 

Concomitantemente às novas descobertas, vieram as implicações a que teria 

que me submeter ao me tornar um morador da cidade de Oiapoque. Os constantes 

apagões de energia elétrica; a BR156 e seus atoleiros e obras de asfaltamento 

intermináveis; além das constantes vezes em que não conseguia realizar uma 

chamada telefônica; e a internet que só podia ser acessada de alguns lugares 

específicos, também deixava de funcionar devido a alguma árvore que caíra sobre a 

rede de fibra ótica instalada de forma adaptada na floresta amazônica. 

Diante destas implicações, surgiu a oportunidade de abordar essa temática 

no formato de uma tese de doutorado, o que implicou em desafios que são igualmente 

difíceis e importantes.  

Dentre esses desafios, destacamos a necessidade de discutir as redes sob 

uma perspectiva geográfica, fato que por si só já implica em cartografar um Espaço 

de formas extremamente complexas, que possui distintas territorialidades, as quais 

resultam em relações de ordenamento por poderes que (re)produzem distintas 

temporalidades que coexistem numa relação de constante negociação. Além do 

desafio de abordar as redes numa escala distinta da usualmente aplicada ao tema, ou 
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seja, não falaríamos de lugares centrais em algum contexto, mas de um lugar 

periférico na maior parte dos sentidos. 

Diante desta perspectiva, estabelecemos como objetivo desta pesquisa 

apontar a relação entre as Redes Geográficas e o nível de desenvolvimento do 

município de Oiapoque. Buscando compreender o significado das ideias que definem 

o conceito de desenvolvimento identificamos as Redes Técnicas e de Serviços ou 

Comunicação presentes nessa porção do território, bem como os sujeitos e as 

relações estabelecidas a partir das Redes Geográficas. 

Os caminhos metodológicos escolhidos para tal tarefa se pautaram na 

preocupação de produzir uma pesquisa com referenciais bibliográficos que dessem 

conta de fornecer entendimentos sobre os conceitos estruturantes dessa tese, Redes 

Geográficas e Desenvolvimento.   

Esses caminhos foram fundamentais para comprovar nossa hipótese de que 

que as Redes Geográficas no município de Oiapoque condicionam e são 

condicionadas pelo nível de desenvolvimento, pois não são capazes por si só de 

promover mudanças qualitativas nas áreas sociais (Educação, Saúde, Emprego e 

Renda), fundamentais para a melhoria na condição de vida da população. 

Para dar conta da forma como a temática das redes é abordada pela 

Geografia, foram fundamentais os diálogos com vários geógrafos que tratam do tema, 

principalmente, Roberto Lobato Corrêa, de quem emprestamos o conceito de Rede 

Geográfica. Tendo em vista, que o conceito de rede não é de uso exclusivo da 

Geografia, o acesso a autores de outras áreas como no caso das ciências sociais foi 

de fundamental importância, como os escritos de Manuel Castells no livro “Sociedade 

em Redes”, que contribuiu muito para ampliar as análises dos contextos sociais que 

influenciam e são influenciados pelas redes. 

Outro debate central nessa tese diz respeito ao conceito de Desenvolvimento, 

o qual para análise utilizamos das pesquisas de autores de dentro e de fora da 

Geografia, como Carlos Walter Porto-Gonçalves, Paul Singer, Trotsky, Sen que foram 

foram fundamentais para entender o desenvolvimento e o ideário que orbitam entorno 

desse conceito. 

Para mensurar o nível de desenvolvimento de Oiapoque, optamos pela 

utilização do Índice Firjan de Desenvolvimento dos Municípios brasileiros (IFDM), que 

se baseia em dados das áreas da saúde, educação, emprego e renda, criando para 

tal quatro classificações: Baixo desenvolvimento (resultados inferiores a 0,4 pontos), 
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Desenvolvimento regular (resultados compreendidos entre 0,4 e 0,6 pontos), 

Desenvolvimento moderado (resultados compreendidos entre 0,6 e 0,8 pontos) e Alto 

desenvolvimento (resultados superiores a 0,8 pontos). 

Como forma de dar ênfase ao contexto social das Redes Geográficas, 

realizamos entrevistas com aplicação de questionários semiestrurados a 

representantes de órgãos governamentais e empresas privadas, responsáveis por 

implementar e/ou gerir o funcionamento de Redes Técnicas ou de Serviços e 

Comunicação. O intuito desses questionários foi de realizar a captação de 

informações sobre o estado das redes técnicas bem como o de entender como se dá 

a relação entre Estado e capital privado no tocante a implementação, gestão e 

fiscalização das Redes Geográficas. 

A utilização do questionário semiestruturado foi uma tentativa de oportunizar 

a identificação de algum fato ou característica importante nos discursos desses 

indivíduos que não surgiriam por questões direcionadas somente a uma área 

específica. Por consequência algumas visões e informações importantes surgiram de 

falas em momentos de descrição de atividades realizadas por esses entrevistados ou 

quando estão descrevendo alguma situação do cotidiano de suas vidas. 

Também foram ouvidos representantes de associações, sindicatos, 

cooperativas e outras organizações, a fim de entender como essas entidades 

enxergam se relacionam com as redes geográficas de Oiapoque. 

Realizamos ainda capturas de imagens fotográficas, de satélite bem como 

mapeamento das Redes Geográficas uma vez que havia pouco material cartográfico 

disponível sobre Oiapoque.  

Para maior compreensão dos dados coletados, estruturamos este trabalho em 

três capítulos.  

              No intuito de apontar a relação entre as redes geográficas e o 

desenvolvimento do município de Oiapoque, objetivo central proposto nesta pesquisa, 

no primeiro capítulo buscamos compreender a influência dos fatores econômicos e 

sociais no atual estágio de desenvolvimento do município de Oiapoque. Para tal, 

dividimos este capítulo em três subitens. 

Inicialmente, realizamos um diagnóstico socioeconômico, identificando a 

localização e diversidade sociocultural do município de Oiapoque, assim como os 

encontros e tensões existentes entre os diferentes sujeitos sociais residentes naquela 

porção do território.  
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No subitem, 1.2, realizamos um diagnóstico da situação da educação e da 

saúde no município, uma das principais problemáticas enfrentadas pelos moradores.  

Já no subitem 1.3, buscamos identificar os indicadores econômicos, no intuito de 

compreender os limites e as potencialidades para o desenvolvimento sociocultural e 

econômico de Oiapoque.  

Diante da expressiva diversidade sociocultural existente, entendemos que 

tanto os dados das áreas sociais, como educação e saúde, como os indicadores 

econômicos, precisam ser alvos de políticas públicas por parte do Estado, que precisa 

rever a maneira pela qual se relaciona com essa população. 

No segundo capítulo, realizamos uma análise sobre as Redes Geográficas, 

Desenvolvimento e Temporalidades: configurações em escala Local. Para tal, é dado 

ao Estado atenção especial na forma como se insere na implementação e 

gerenciamento das Redes Geográficas, uma vez que nele residem as contradições de 

classes e frações de classe que se configuram em formas diferenciadas de relação 

com as redes, cabendo a ele mediar esses conflitos.  

Assim, bucamos compreender o desenvolvimento e as Redes Geográficas em 

Oiapoque, a partir do teor das ideias que compõe o conceito de desenvolvimento, 

imaginado pelos diferentes indivíduos que compõe a sociedade em questão, e o papel 

do Estado na estruturação dessas relações, que muitas vezes acabam sendo 

negociadas do ponto de vista de alguns habitantes.  

 Realizamos ainda algumas reflexões acerca da organização socioespacial do 

município de Oiapoque, suas estruturas fixas, os fluxos delas derivadas, assim como 

os sujeitos que se inserem nas relações cotidianas que redefinem esse espaço. Nesse 

sentido, identifica-se que o debate entorno do que se espera para Oiapoque muitas 

vezes fica esvaziado e acaba prevalecendo o dualismo baseado em concepções mais 

"modernizadoras” frente a uma outra visão mais "conservadora", que tem suas bases 

materiais e culturais ligadas a economia de garimpo responsável pelas características 

mais presentes no cotidiano da cidade de Oiapoque.  

No capítulo 3, abordamos o atual estágio de desenvolvimento do município 

de Oiapoque, apresentando dados e mapeamento dos   desafios que tangem a 

prerrogativa entorno de pensar os caminhos tomados pelo poder público e sociedade 

para desenvolver o município e por consequência melhorar a condição de vida da 

maior parcela da população. Aqui buscamos demonstrar a situação em que se 

encontram as redes técnicas no município, bem como as atuais mudanças por que 
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passam as redes técnicas, principalmente as que compõe tripé que sustenta essa 

análise: energia, transporte e comunicação.  

Assim, no primeiro subitem, intitulado Oiapoque, um município isolado e no 

escuro: a escolha por um modelo de Geração e Distribuição de energia elétrica e suas 

consequências locais, nosso esforço se deu no sentido de pensar a materialização no 

espaço das relações estabelecidas pelas redes em Oiapoque, seja na escolha por um 

modelo de geração e distribuição de energia elétrica, e suas consequências locais, ou 

na construção e funcionalidade da Ponte Binacional e seus  limites e potencialidades 

para o desenvolvimento do município de Oiapoque, ambas atravessadas pela 

condição da BR 156, principal acesso ao município de Oiapoque,  iniciada no ano de 

1976, mas que se encontra em obras até os dias atuais.  De maneira geral, identifica-

se que a relação estabelecida entre os diferentes indivíduos que compõe essa 

sociedade e essas redes geográficas evidencia as tensões e temporalidades distintas 

que essa relação constrói.  

Por fim, entendemos que foi possível demonstrar que as características das 

Redes Geográficas que condicionam e são resultado das redes técnicas locais, 

(re)produzem hegemonicamente relações capitalistas de produção que se 

territorializam de maneiras distintas, formando diferentes temporalidades nesse local.  

Através dos dados e mapeamento realizados, é possível afirmar que o atual estágio 

de desenvolvimento de Oiapoque, acarreta em grandes desafios que tangem a 

prerrogativa entorno de pensar os caminhos tomados pelo poder público e pela 

sociedade a fim de melhorar os índices das áreas analisadas (Educação, Saúde, 

Emprego e Renda) e por consequência melhorar a condição de vida da população. 
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CAPÍTULO I : DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE 
OIAPOQUE 

 
1.1. Localização e diversidade sociocultural do município de Oiapoque: 

encontros e tensões  

 
O município de Oiapoque localiza-se no estado do Amapá (figura 1), região 

Norte do Brasil1. Com extensão territorial de 22.625,286 km² Oiapoque possui uma 

população estimada em cerca de 25.514 habitantes2, sendo que 17.319 residem na 

área urbana do município, e 8.185 na zona rural.  

Os primeiros habitantes desta porção do território são indígenas de quatro 

diferentes etnias: Karipuna, Galibi Kali’na, Galibi Maworno e Palikur3. Estes quatro 

povos ocupam três Terras Indígenas, demarcadas e homologadas: Uaçá, Juminá e 

Galibi (figura 2), que juntas abrangem 23% da extensão territorial do município de 

Oiapoque. Apesar do contato existente com os moradores não indígenas do 

município, estas comunidades mantêm seus valores étnicos, históricos e culturais.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Criado em 1945, através da Lei 7.578, até a atualidade a maior parte das terras do município são 
formadas por terras devolutas, situação que impede ou burocratiza muitas ações em nível do poder 
público local. 
2 IBGE (2017). Disponível em: cidades.ibge.gov.br.  Acessado em 26/08/2017.  
3 Sobre as principais características destas comunidades, ver Vidal (2007). 
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Figura 1– Mapa de localização do município de Oiapoque
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Figura 2 – Mapa de localização das Terras Indígenas do município de Oiapoque 
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Além dos povos indígenas, outra parcela da população residente no município 

é formada por imigrantes, oriundos de diversos lugares do Brasil, em especial de 

cidades do interior do Pará, Maranhão, Piauí e Ceará.   

Por estar localizado na fronteira com a Guiana Francesa (mapa 1), o município 

possui uma população flutuante, que tenta acessar os garimpos da região ou, muitas 

vezes, entrar de forma clandestina no departamento ultramarino vizinho, situação que 

gera muitos dos conflitos na relação entre ambos.  

De acordo com Arouck (2000, p.75): 

[...] não há no Brasil qualquer estatística sobre a saída de brasileiros 
para a Guiana francesa, nem o governo francês sabe informar o 
número exato de brasileiros que lá residem uma vez que a grande 
maioria imigrou ilegalmente. Estimativas da imprensa brasileira 
calculam em 25 000 o número de brasileiros na Guiana. Se 
considerada esta cifra, os brasileiros constituiriam algo como um terço 
da população total do departamento da Guiana francesa que segundo 
o último dado censitário possui 140 000 habitantes. O consulado do 
Brasil em Caiena possui o registro de 10 000 brasileiros documentados 
e estima em 8 000 os chamados flutuantes.  
 

Para Silva (2005), o constante fluxo migratório transitório existente no 

município de Oiapoque, ocasiona numa relação complexa de pertencimento e 

identidade com o lugar. Esse fluxo migratório transitório tem se intensificado nos 

últimos anos, com a presença cada vez mais significativa de funcionários públicos 

federais, que permanecem na cidade por um período de 3 a 5 anos, o que acaba por 

intensificar as tensões territoriais em curso nessa porção do território. Essas tensões 

são vividas, sentidas e pensadas de maneira diversa e contraditória pelos diferentes 

sujeitos que as protagonizam. (PORTO-GONÇALVES, 2017) 

Os conflitos existentes vão influenciar diretamente no estágio de 

desenvolvimento em que se encontra o município de Oiapoque atualmente. Em 

consonância com Almeida e Rauber (2017), entendemos que a consolidação desse 

desenvolvimento pressupõe compreender a complexidade destes (des)encontros, 

bem como as dinâmicas migratórias, extração de recursos naturais e infraestrutura, 

além da particularidade inerente às relações e contradições de uma cidade em área 

de fronteira.   

Há que se considerar ainda, que por fazer fronteira com o Departamento 

Ultramarino da Guiana Francesa, possessão político-administrativa de raízes coloniais 

do Estado Francês, o município difere-se da realidade encontrada em outras cidades 

fronteiriças do Brasil, subsidiadas por acordos transfronteiriços entre países 
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autônomos e independentes. Em Oiapoque as práticas socioespaciais e econômicas 

são fortemente marcadas por relações restritivas à livre circulação de pessoas e ao 

comércio, construídas muitas das vezes à revelia do Estado (ALMEIDA; RAUBER, 

2017). 

Apesar de ser conhecido por muitos brasileiros como referência de extensão 

e limite territorial, marcado pela expressão do Oiapoque ao Chuí’4, e ser subsidiado 

por discurso afirmativo regional, grafado no monumento central da cidade “Município 

de Oiapoque, aqui começa o Brasil” (figura 3), a pouca bibliografia existente até o 

presente momento, sinaliza para a necessidade de nos debruçarmos sobre as 

características peculiares que caracterizam o município.  

 
Figura 3 – Fotografia do monumento central da cidade de Oiapoque 

 
Foto: Helfenstein, A.M. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2019. 
 

Localizado há uma distância de 590 quilômetros da capital Macapá, Oiapoque 

possui como principal meio de acesso a BR-156 (figura 1), que de obra em obra (figura 

                                                      
4 Apesar da expressão ‘ter sido tema de músicas, título de livro, e /ou percurso de maratona, por tratar-
se de uma referência a dois extremos territoriais do Brasil (do norte ao sul), uma nova expedição oficial 
conjunta das Forças Armadas, IBAMA, FUNAI, Embrapa, UFRR, entre outros órgãos federais e 
estaduais, contestou e provou que o ponto geográfico mais setentrional (norte) do país não fica 
localizado no município de Oiapoque, mas sim no Monte Caburaí, em Roraima. Já Chuí, de fato é o 
ponto mais extremo ao sul. 
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4), desde o ano de 1976, é um dos principais entraves para o desenvolvimento e a 

integração regional do município5.  

 

Figura 4 – Mosaico de fotografias das obras de manutenção na BR 1566  

 
Fonte: selesnafes.com; G1-Amapá; diariodoamapa.com.br. 

 

Apesar de ter sido destacada como prioridade dos candidatos ao governo do 

Amapá em entrevistas e planos governamentais (durante as Eleições 2014), a rodovia 

ainda possui aproximadamente 110 km sem pavimentação.  

                                                      
5 Esta particularidade será trabalhada de maneira aprofundada no capítulo II desta tese.  
6 O órgão federal responsável pela obra de asfaltamento da BR156 é Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (DNIT).  
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A ausência de representatividade política é apontada por parte dos moradores7 

como principal motivo para a que a conclusão das obras da BR 156 fique “somente 

na promessa”. Cabe destacar que apesar de ser o quarto cartório eleitoral do Estado, 

o município possui atualmente 18.526 eleitores, os quais correspondem a apenas 

3,84% dos eleitores do estado do Amapá (gráfico 1), dificultando consequentemente 

na eleição de representantes estaduais ou federais efetivamente comprometidos com 

os projetos do município.  

 

Gráfico 1 – Participação dos indicadores eleitorais dos quatro maiores cartórios eleitorais do estado 

Amapá        

 

Fonte: Repositório de Dados Eleitorais do TSE (2017)8 
Org.: Helfenstein (2017) 

 

Na contramão desta problemática, Oiapoque se destaca pela expressiva 

diversidade sociocultural e potencialidade socioambiental existente. O município 

possui em seu território dois distritos, Vila Velha do Cassiporé e Clevelândia do Norte, 

além de duas áreas federais de preservação ambiental, o Parque Nacional do Cabo 

Orange e o Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaque (figura 5), onde estão 

localizadas as comunidades de Vila Brasil e Ilha Bela, que apesar de estar inserida na 

mesma Unidade de Conservação, possuem características muito peculiares.  

                                                      
7 Apesar de não possuir dados precisos acerca desta informação, idenficamos em conversas informais, 
que esta é uma opinião recorrente dentre os moradores do município de Oiapoque.  
8 Disponível em: www.tre-ap.jus.br. Acesso em: 10/12/2017 
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Figura 5 – Mapa de localização das Unidades de Conservação do município de Oiapoque-AP 
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O distrito de Vila Velha do Cassiporé, povoado ribeirinho, localizado próximo 

à fronteira com a Guiana Francesa, tem como principal atividade econômica a 

produção de cacau nativo (figura 6A) e melancia (figura 6B). O cacau, fruto nativo 

produzido às margens do rio Cassiporé, vem ganhando destaque no mercado 

europeu: o cacau orgânico da Amazônia.  

 
Figura 6 – Mosaico de fotografias das principais atividades econômicas desenvolvidas pelos 

moradores de Vila Cassiporé 

 
Fonte: selesnafes.com; www.ferias.tur.br/ 

 

Este fruto é utilizado pela cooperativa de assentados da Vila Velha – 

Cooperativa Agroextrativista Cassiporé – como importante produto para produção de 

licor de cacau (figura 6C) e barras com 100% do fruto (figura 6D).  

Nós temos uma área de trezentos e setenta e quatro hectares de 
cacao. Esse cacau nós mandamos para São Paulo, pra Brasília, pro 
Rio de Janeiro, pra fazer um estudo dele, fazer também aí o rapaz lá 
o Dorismar que é meu parceiro, a gente trabalha junto, ele no 
Oiapoque é Oficial de Justiça, ele é filho aqui da Vila Velha, meu 
parente, sobrinho, e aí a gente teve esse carinho para fazer esse 
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levantamento do cacau, então a gente levou pra lá, e o cacau foi um 
cacau de primeira qualidade, um dos melhores cacau que nós temos 
atualmente no Brasil, porque é um cacau de várzea. Quando a água 
cresce, o cacao, ele fica dentro da água, é muito bonito quando ele ta 
carregado. Às vezes o fruto, a água ta suja agora, mas no inverno ela 
fica limpa, porque o garimpo eles não conseguem trabalhar no rio, por 
causa da correnteza, e ai a água limpa um pouco e entra dentro da 
várzea ai a gente vai para tirar o cacau, e ele ta lá no fundo amarelo, 
então é muito cacao. Nós já conseguimos colher quarenta toneladas 
de cacau numa safra, e nós temos outras coisas aqui como a castanha 
da andiroba, a gente tira o azeite da andiroba, nós temos o pracaxi, o 
açaí, o próprio ocuúba. Mas eu quero dizer pra vocês que a gente tem 
uma vida aqui. (Sebastião Pinheiro Moraes - presidente da 
Cooperativa Agroextrativista Cassiporé, em entrevista pessoal 
concedida no dia 15/01/19) 

 

Ao refletir sobre a importância deste produto, o senhor Sebastião Pinheiro 

destaca que a criação da Cooperativa veio para se não sanar, pelo menos amenizar 

os desafios enfrentados pelos moradores de Vila Velha.  

Esse cacau era assim, a gente trabalha nesse cacau há muitos anos. 
A gente tirava esse cacau, só que também não era um cacau 
trabalhado assim, ninguém fermentava o cacau, era só tirado, deixava 
escorrer a água dele, aí se levava pro sol para secar, pegava esse 
cacau e vendia pros marreteiros que vinham de Belém comprar. Todo 
ano eles vinham comprar, aí traziam mercadorias pra nos vender. Aí 
em troca do nosso produto, eles levavam o cacau. Mas depois que foi 
criado o parque (Cabo Orange), o que aconteceu, nós fomos 
prejudicados, o IBAMA na época não era o ICMBIO, proibiu que as 
embarcações entrassem aqui na nossa comunidade, aí nós não 
tivemos mais como tirar o cacau, e por isso nós paramos um 
determinado tempo. Depois fizemos ali um galpão, uma sede para nós 
fazermos a secagem lá, mas a gente perdeu a influência porque não 
tinha pra quem vender. Hoje nós estamos voltando a resgatar o cacau, 
criamos uma cooperativa e estamos aí lutando com o cacau, é o único 
meio. Então nós temos o cacau, andiroba e o pracaxí, e ainda as frutas 
que a gente cultiva na roça da beira do rio, vai tirando como você ta 
vendo aí, a melancia e tudo vai pra Oiapoque, já levamos até pra 
Macapá. (Sebastião Pinheiro Moraes - presidente da Cooperativa 
Agroextrativista Cassiporé, em entrevista pessoal concedida no dia 
15/01/19) 

 

Dentre os desafios existentes em Vila Velha, os moradores destacam a 

energia elétrica como um dos principais problemas existentes, uma vez que o 

fornecimento é proveniente da queima de combustível (figura 7), que ocorre 

diariamente entre as  18 às 23 horas.  
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Figura 7 – Fotografias do grupo gerador de energia de Vila Velha do Cassiporé 

 
Fotos: Helfenstein, A.M 

Fonte: Trabalho de Campo, 2018. 
 

Existe uma remessa mensal de óleo diesel proveniente do Programa de 

Universalização de Energia Elétrica – Luz Para Todos, que fornece uma quantia de 
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1800  litros,  não sendo o suficiente para a manutenção do fornecimento da 

comunidade durante o mês inteiro, como podemos constatar na fala do Sr. Valter dos 

Santos, presidente da Associação Quilombola dos Remanescentes da Vila Velha 

(AQRVV): 

(…) ela funciona das 18 horas até as 23 horas, mas só que nosso óleo 
diesel é pouco, ele é somente 1800 litros, não dá para o mês, então 
esse óleo hoje, é proveniente do Luz Para Todos, porque em 2008 foi 
aprovado que o Estado do Amapá ia ter energia em todas as 
comunidades quilombolas, então começou nesse tempo, então hoje, 
essas comunidades que ainda não chegou a energia pelo ramal (linha 
proveniente da cidade do Calçoene) que ta aí perto do Carnot (distrito 
de Calçoene), ela vai entrar aqui (Vila Velha do Cassiporé) e vai para 
o Kumarumã (Aldeia indígena da Terra Uaçá - Oiapoque), enquanto 
ela não chegar aqui, nós vamos precisar desse óleo, o Governo 
Federal repassa para o Estado que repassa para as comunidades, 
hoje agente passa até seis dias sem energia, aí chega o óleo de novo, 
porque o óleo não dá pro mês, são 1800 litros por mês, esse motor aí 
ele gasta 25 litros por hora. (Em entrevista Pessoal no dia 15/01/2019). 

 

 A situação proveniente do fornecimento de energia elétrica também é um 

desafio enfrentado pela Cooperativa Agroextrativista Cassiporé, como podemos  

identificar no relato do senhor Sebastião Pinheiro Moraes.  

 
Nossa associação  tem 20 famílias associadas, pra nós beneficiar  
cacau nós temos o problema da energia, nós aqui temos um motor, 
nosso motor de luz é um 140 hp parece, então o consumo de óleo é 
grande dele, e nós recebemos apenas mil e oitocentos litros de óleo 
por mês, agora nem vai terminar o mês e já vai acabar óleo, tem 200 
litros de óleo aí, da pra quatro dias, então a gente tem essa dificuldade 
sobre a energia. presidente da Cooperativa Agroextrativista 
Cassiporé, em entrevista pessoal concedida no dia 15/01/19) 

 

Atualmente está em construção um ramal que interligará o distrito de Vila 

Velha do Cassiporé a geradores térmicos através de uma rede que parte do município 

de Calçoene, e que atenderá inicialmente a demanda das localidades do Carnot  e do 

Lourenço, ambos distritos do município de Calçoene (figura 8), com previsão de 

ampliação até as comunidades de Vila Velha do Cassiporé (Oiapoque) e a aldeia 

indígena de Kumarumã na Terra Indígena Uaçá (Oiapoque) com fornecimento de 

energia durante 24 horas.   
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              Figura 8 – Mapa de localização da Linha de transmissão de Energia Elétrica Calçoene/Carnot/Lourenço 
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Quanto a questão da comunicação na comunidade de Vila Velha do 

Cassiporé, os moradores reclamam da precariedade do sistema, que possui dois 

orelhões públicos (figuras 9A e 9B) que transmitem ligações através de um sistema 

de antenas via satélite (figura 9C e 9D).  

 
Figura 9 – Mosaico de fotografias do sistema de comunicação de Vila Velha do Cassiporé 

 
Fotos: Helfenstein, A. M. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2018. 

 

Segundo relatos dos moradores de Vila Velha, esse sistema fica 

constantemente inoperante devido à falta de manutenção da empresa responsável.  

É muito difícil esse telefone aí, esse telefone não era para Vila Velha, 
ele foi destinado para Vila Velha do Espirito Santo, então colocaram aí 
e agora não tem mais jeito de tirar. Mas é muito difícil, tem vez que 
corta pra semana, esses dias eu estive em Macapá na sede, falei pra 
eles que vieram aqui e não ajeitaram direito, não sei, só sei que antes 
do ontem não estava funcionando (Sr. Valter dos Santos, presidente 
da Associação Quilombola dos Remanescentes da Vila Velha 
(AQRVV). Em entrevista pessoal concedida no dia 15/01/19) 
 
O telefone aqui é um telefone orelhão, eu era o representante aqui da 
comunidade, aí foi colocado esses dois telefones, tem tempo que ele 
funciona bem liga pra qualquer parte do Brasil, mas tem tempo que ele 
tá ruim. (Sebastião Pinheiro Moraes – Presidente da Associação 
Agroextratevista  Em entrevista pessoal concedida no dia 15/01/19) 
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O senhor Sebastião Pinheiro salienta ainda que a precariedade do 

fornecimento de energia elétrica também afeta a área da educação na comunidade.  

Nós temos computadores aí na escola e não temos como instalar, nós 
ganhamos 10 computadores do ICMBIO, eles nos deram aquele 
biombozinho, era do IBAMA, lá eles colocavam as coisas que 
apreendiam das pessoas, aí como a gente começou a bater de frente 
com eles, eles saíram daí, aí eles deram o barraco e nós ajeitamos, 
mas como a demanda de crianças é grande, e é perto da escola  aí a 
gente liberou para fazer escola lá e nos deram para colocar os 
computadores lá. Presidente da Associação Agroextratevista  Em 
entrevista pessoal concedida no dia 15/01/19) 

 

Soma-se a isso o fato de que apesar de possuir duas escolas (figura 10), as 

mesmas atendem somente ao Ensino Fundamental. Assim, para dar continuidade à 

sua formação os moradores precisam se deslocar até a cidade de Oiapoque.  

 
Figura 10 – Fofografias das Escolas de Vila Velha do Cassiporé 

 
Fotos: Helfenstein, A.M. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2018. 
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Esta situação dificulta e em alguns casos impede o acesso à continuação da 

formação educacional por parte dos moradores da Vila Velha do Cassiporé. O 

deslocamento até a cidade de Oiapoque exige um transporte regular o qual a 

comunidade não possui e as alternativas de transporte privado são escassas e 

onerosas a uma proporção que a maioria das pessoas dessa localidade não possui 

condições de pagar. 

A gente ainda sofre porque o nosso transporte ele é muito caro, hoje 
o frete daqui (Vila Velha do Cassiporé) pra Oiapoque que é em torno 
de 140 km, a gente paga quinhentos e poucos reais, para virem nos 
buscar num carro desses (camionete), aí é duro, se você levar 
excesso de peso tem que pagar, tem um cidadão aí, que até agora 
o carro dele virou aí na estrada, deu problema, se você levar só essa 
sacola aí você não paga, mas se levar algo que exceda 10 quilos aí 
você paga mais 10 reais por cada coisa, então tudo é pago, então 
tem coisas que a gente fica assim, pois nós não temos uma saída. 
(Sebastião Pinheiro Moraes – Presidente da Associação 
Agroextratevista  Em entrevista pessoal concedida no dia 15/01/19) 
 

No ano de 2016, a Vila Velha do Cassiporé foi reconhecida oficialmente pela 

Fundação Palmares como remanescente de quilombo, num processo que resultou na 

emissão do título de Quilombo da Vila Velha9 (figura 11) 

 
Figura 11 – Fotografias dos documentos de auto reconhecimento de Vila Velha como 

remanescente de Quilombolas presentes na sala da residência de seu Valter 

 
Fotos: Helfenstein, A.M. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2018. 

 

                                                      
9 Informações obtidas no site da Fundação Cultural dos Palmares. Disponível em: 
www.palmares.gov.br. Acesso em: 20/10/2017 

http://www.palmares.gov.br/


47 
 

Durante o trabalho de campo realizado no ano de 2018 nessa comunidade, 

percebemos a existência de conflitos entre pessoas que se auto declaram quilombolas 

e outros que não se reconhecem como tal.  

Esse conflito ainda não foi alvo de estudos mais aprofundados e também não 

é o intuito principal dessa pesquisa, porém, aparentemente é resultante de uma 

complexa relação que envolve questões culturais, mas principalmente econômicas, 

uma vez que o reconhecimento oficial dessa área pelo Estado brasileiro acarreta em 

diferentes formas de organização socioeconômicas e legislações regulamentadoras. 

Soma-se a isso o fato de que uma parte dessa área está sobreposta ao Parque 

Nacional do Cabo Orange, fato que insere mais um componente a essas complexas 

relações que caracterizam a área em questão. 

Essa realidade difere da encontrada em Clevelândia do Norte, colônia militar 

brasileira, criada em 1920, inicialmente chamada de "Colônia Militar do Oiapoque, 

como estratégia do governo federal para implantar uma colônia agrícola projetada, 

mas que transformou-se em uma colônia penal entre os anos de 1924 e 1927.  

Para Romani (2011, p. 501), essa situação resulta do fato de que “apesar da 

área de fronteira do rio Oiapoque, no Amapá, ter sido integrada à soberania brasileira 

no ano de 1900, a efetiva colonização brasileira daquela área limítrofe somente 

ocorreu na década de 1920”.  

A estratégia do governo federal foi implantar uma colônia agrícola 
projetada: Clevelândia. Essa colônia agrícola transformou-se em uma 
colônia penal entre 1924 e 1927, o que fez com que seu experimento 
fracassasse. O povoamento dirigiu-se, então, à antiga vila vizinha de 
Martinica, uma comunidade de negros e ribeirinhos, chamada depois 
de Oiapoque.  
 

Localizada na margem direita do rio Oiapoque, no limite territorial com a 

Guiana Francesa (figura 12), o distrito é caracterizado pela presença da densa 

cobertura da floresta amazônica, de rios e igarapés. Atualmente Clevelândia do Norte 

é uma base militar da 1ª Companhia de Fuzileiros de Selva do Exército Brasileiro. Nas 

proximidades da Vila identificamos a presença de povos indígenas, camponeses e 

garimpeiros. 
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Figura 12 – Imagens do distrito de Clevelândia do Norte 

 
Fonte: Google Earth; CFAP/34° BIS 

 
Além de Clevelândia do Norte e Vila Cassiporé, o município possui em seus 

limites outra localidade com características peculiares.  

No Parque Montanhas do Tumucumaque, rio Oiapoque, fronteira com a Guiana 

Francesa, existe uma vila denominada por seus habitantes como Vila Brasil (figura 

13). 
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Figura 13 – Fotografias de Vila Brasil vista do Rio Oiapoque 

 
Fotos: Helfenstein, A.M. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2016 

 

Esta comunidade fronteiriça, localizada no médio curso do rio Oiapoque, 

mantém relação social e comercial com a comunidade de Camopi, localizada no outro 

lado do rio, na Guiana Francesa (figura 14).  
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Figura 14 – Mapa de localização da Vila Brasil e Ilha Bela – Oiapoque-AP 
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A atividade do comércio na Vila Brasil é proveniente de um mercado de 

abastecimento de gêneros de primeira necessidade (figura 15), oriundo 

principalmente da cidade de Oiapoque, sendo transportados por embarcações de 

pequeno porte. Apesar de estar localizada no lado brasileiro, a  moeda  corrente local 

é o Euro, uma vez que o comércio atende, além de turistas (geralmente franceses) 

moradores de uma comunidade vizinha Camopi (figura 14).  

 
Figura 15 – Fotografias dos estabelecimentos comerciais em Vila Brasil 

 
Foto: Helfenstein, A.M. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2016 
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Embora tenha sua economia predominantemente voltada para o comércio, 

destinado fundamentalmente a atender a comunidade indígena de Camopi, que detém 

recursos advindos de subsídios do governo francês, identifica-se, também, a prática 

da caça, da pesca e agricultura de subsistência prestação de serviços (figura 16), ou 

por atividades ligadas ao garimpo praticado na região. 

 
Figura 16 – Mosaico de fotografias dos locais de prestação de serviços e atividades de Subsistência 

em Vila Brasil 

 
Fotos: Helfenstein, A.M. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2016 

 

Para Silva Neto; Landim Neto (20017), apesar de ambas as comunidades (Vila 

Brasil e Camopi) estarem formalmente divididas por uma fronteira internacional, 

desenvolvem intensa relação de convívio, seja por meio do comércio e da prestação 

de serviços, ou através de relações de caráter social, pelo estabelecimento de 

relações matrimoniais e/ou afetivas. 

A população da sede distrital de Vila Brasil que não desenvolve 
atividades comerciais é constituída por pequenos agricultores e 
prestadores de serviços. Verificou-se a existência de visitas turísticas 
informais por estrangeiros, com mais intensidade nos feriados 
nacionais franceses e finais de semanas. A agricultura é desenvolvida 
em pequena escala no lado brasileiro (roças de mandioca, milho e 
feijão) sendo utilizadas para o abastecimento local em ambos os lados 
da fronteira (SILVA NETO; LANDIM NETO 20017, p.65). 
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Conforme análise de Palhares (2016, p. 114-115), é possível assinalar que os 

moradores da Vila Brasil são marcados por uma rede de relações extremamente 

complexa.  

A comunidade de Vila Brasil, segundo alguns relatos, surgiu em 
meados da década de 1930, por meio de serviços oferecidos à 
proteção dos índios, e que hoje a localidade sobrevive das relações 
comerciais entre os próprios moradores e os índios Wãpi (BRASIL, 
2007). A maioria da população da Vila Brasil é formada por 
comerciantes, oriundos de vários estados brasileiros, que mantêm 
relações comerciais com a população local e da Guiana Francesa. 
Estes chegaram à vila a procura de melhores condições de vida, pois 
nesta época o ouro era o principal atrativo da região. Além dos 
comerciantes, há também outros moradores que vivem na Vila como 
os índios pertencentes a várias aldeias entre elas a do povo Wãpi. 
 

Durante trabalho de campo realizado no ano de 2016, participei de uma 

assembleia realizada com os moradores de Vila Brasil e Ilha Bela, na qual foram 

debatidos conflitos vivenciados por estas comunidades com a administração do 

Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaque, em especial no que se refere a 

ocupação e uso do espaço.  

A gestão do Parque é de responsabilidade do Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBIO) e por ser uma unidade de conservação de 

proteção integral, tem por objetivo “preservar a natureza, sendo admitido apenas o 

uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos nesta Lei” 

(SNUC, LEI Nº 9.985/2000, Art. 7o § 1o ), não admitindo o tipo de uso que os 

moradores de Vila Brasil dão aquele território, uma vez que residem no interior do 

Parque. 

Tais conflitos foram identificados por Silva Neto; Landim Neto (2017, p.65), 

como evidencia o relato a seguir: 

Os conflitos existentes entre a comunidade de Vila Brasil e a 
administração do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque se 
desenvolvem a partir da ocupação e uso do espaço reivindicado. 
Exacerbados pelas demandas distintas das duas partes envolvidas 
neste conflito socioambiental, destacam-se dois discursos 
proeminentes de parte a parte. De um lado, a administração do Parque 
do Tumucumaque defende que seu uso deve ser restrito às atividades 
de pesquisa e preservação do meio ambiente, pondo-o como um 
santuário de cuidado da fauna e flora amazônica, alicerçando seu 
posicionamento pela lei 9.985 de 19 de julho de 2000, que trata do 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), que institui 
que nos sistemas de proteção integral não se admite a existência da 
presença humana organizada como comunidades urbanas ou rurais. 
[...] Aos moradores de Vila Brasil, emerge o discurso de antecedência 
da comunidade à criação do Parque, em 2002. Em relatos apontados 
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pelos nativos, indica-se a presença na região de brasileiros migrantes 
entre as décadas de 1970 e 1980, além de indígenas ainda no início 
do século XX, que se utilizam do local para a realização de suas 
atividades de plantio e de pesca. 

 
Vários são os problemas a serem enfrentados pelos moradores de Vila Brasil, 

tanto no que se refere ao reconhecimento de sua legitimidade diante do Parque 

Nacional Montanhas do Tumucumaque, quanto a questões que perpassam por esse 

reconhecimento e estabelecimento de políticas públicas por parte do estado brasileiro 

em questões como  por exemplo o acondicionamento e tratamento adequado dos 

resíduos sólidos (figura 17), como constatado em trabalho de campo. 

 
Figura 17 – Mosaico de fotografias dos locais de depósito irregular de resíduos em Vila Brasil 

 
Fotos: Helfenstein, A.M. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2016 

 

Como podemos observar na figura 12, os resíduos produzidos em Vila Brasil e 

Camopi são depositados em uma vala, que foi inicialmente aberta para a  o garimpo 

e posteriormente abandonada, contaminando o solo e o próprio rio Oiapoque já que 
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com o período de chuvas, parte desse material também é carregado para dentro do 

rio. 

Este local também é utilizado pelos moradores da comunidade vizinha, Camopi 

(figura  18), uma comunidade indígena, localizada no Parque Amazônico da Guiana.  

 
Figura 18 – Fotografias de  Camopi – Guiana Francesa  

 
Fotos: Helfenstein, A.M 

Fonte: Trabalho de Campo, 2016. 

 

A comunidade de Camopi possui cerca de três mil habitantes, está localizada 

na margem oposta do Rio Oiapoque em relação a Vila Brasil (mapa 5). Essas 

comunidades estão intrinsicamente ligadas e distanciadas por questões políticas, 
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econômicas e culturais, uma vez que também refletem a forma como cada estado 

nação, respectivamente França e Brasil, organiza cada um desses territórios.  

Ao contrário do que descrevemos quando nos referimos a Vila Brasil, em que 

predomina um cenário de abandono e repreensão por parte do estado Brasileiro, 

Camopi, recebeu investimentos do estado francês, que concederam melhores 

condições de vida a sua população.  

Durante visita de campo podemos identificar que as condições estruturais são 

perceptíveis, como quando analisamos a estrutura das casas (figura 19) de que dispõe 

os indígenas e trabalhadores não indígenas que lá residem.  

 
Figura 19 – Fotografias das casas “padrão” dos moradores de Camopi – Guiana Francesa 

 
Fotos: Helfenstein, A.M. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2016 
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A comunidade possui ainda rede de esgoto, duas escolas (figura 20 A e B), 

ginásio poliesportivo (figura 20 C)  estação de distribuição de água (figura 20 D), rede 

de distribuição de energia elétrica e iluminação pública, além de um aeródromo (20 E 

e F). 

 

Figura 20 – Mosaico de fotografias da infraestrutura de Vila Camopi 

 
Fotos: Helfenstein, A.M. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2016 
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A partir do final dos anos de 1990, essa região registra a presença de outra 

área de ocupação. Localizada a aproximadamente 13 km à jusante de Vila Brasil, 

devido à prática do garimpo, foi se consolidando um núcleo habitacional, na margem 

direita do rio Oiapoque, denominado Ilha Bela (figura 21), considerado um entreposto 

do garimpo local, em especial do Sikini10, localizado na Guiana Francesa 

(MMA/ICMBio, 2009). 

 
Figura 21 – Mosaico de fotografias com imagens de Ilha Bela-Oiapoque 

 
Fonte: Acervo da SEMMAM/Oiapoque. 

 

De acordo com dados extraídos do Plano de Manejo do Parque Nacional das 

Montanhas do Tumucumaque, elaborado pelo MMA/ICMBio (2009), em função da 

dinâmica de atividades nesses garimpos, os moradores de Ilha Bela possuem uma 

característica flutuante, resultando no padrão e no grau de ocupação dos imóveis, em 

que parte expressiva de suas habitações é provisória e habitadas temporariamente, 

em função da conjuntura da exploração aurífera da região.  

                                                      
10 Juntos, Alikene, Sapukai e o garimpo de Sikini formam as três principais áreas de exploração aurífera 
da região. Localizado na região Sul da Guiana Francesa, estima-se que somente no Sikini haja em 
torno de 15 mil pessoas trabalhando no garimpo, sendo em sua maioria brasileiros em regime irregular 
de imigração. Entre o final dos anos de 1990 e início dos anos 2000, Ilha Bela já era considerada como 
o principal entreposto entre a cidade de Oiapoque e o garimpo do Sikini (MMA/ICMBio, 2009).  
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Assim como Vila Brasil, Ilha Bela caracteriza-se pela presença de pequenas 

roças de subsistência, além das atividades de caça, pesca, e do comércio de material 

de garimpo e produtos alimentícios para os garimpeiros11, atividade utilizada para 

fundamentar o “discurso” do Estado (brasileiro e francês) de que essa comunidade 

serve como ponto de apoio para tais garimpeiros adentrarem em “matas” francesas 

em busca de ouro.  

Porém, a existência de pequenas roças demonstra que o perfil dos moradores 

também se caracteriza pela presença de agricultores que produzem para 

subsistência, vendendo o excedente para indígenas e/ou para garimpeiros, além da 

prática da caça e da pesca, evidenciando uma ligação íntima com a dinamicidade do 

lugar. Esta situação/condição, justifica a luta e permanência de ambas as 

comunidades, frente às políticas impostas pelo Estado, por meio da gestão do Parque 

Nacional Montanhas do Tumucumaque, que em nome de uma política ambiental, 

acaba por desconsiderar as relações de identidade construída ao longo do tempo 

pelos moradores de ambas comunidades em questão.   

 As questões suscitadas até o presente momento evidenciam a necessidade de 

maior compreensão sobre a realidade dos moradores do município de Oiapoque, seus 

anseios, limites e obstáculos, mas também as potencialidades, advindas da 

significativa diversidade sociocultural existentes.  

De maneira geral, os limites e anseios identificados nesta pesquisa sinalizam 

que o município de Oiapoque, assim como muitos municípios brasileiros, 

principalmente da região Norte, carece de políticas públicas essenciais para melhoria 

nos setores da educação e saúde. A seguir faremos uma breve reflexão acerca das 

problemáticas enfrentadas no município, em ambos os setores.  

 

1.2. Diagnóstico da situação da educação e saúde no município de Oiapoque 

 
A expressiva carência nos serviços básicos, como tratamento de esgoto, rede 

de distribuição de água potável, ordenamento urbano, serviço de telefonia e internet 

que atenda toda a população com qualidade mínima, além da necessidade do 

fornecimento de energia elétrica eficiente, tem se refletido nos indicadores de 

                                                      
11 Informações obtidas em conversa informal com os moradores de Ilha Bela, em trabalho de campo 
realizado no ano de 2016. 
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desenvolvimento de Oiapoque, que permanece abaixo da média do estado do Amapá 

(tabela 1), nas três principais  variáveis estabelecidas para o cálculo do IDH.  

Tabela 1–Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e principais indicadores do 
município de Oiapoque- 2010 

 IDH RENDA LONGEVIDADE EDUCAÇÃO 

Estado 0.708 0.694 0.813 0.629 
Oiapoque 0.658 0.693 0.779 0.527 

     

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística12 
Org.: Helfenstein (2017) 

  

 No que se refere à educação, identificamos em pesquisa de campo, realizada 

no ano de 2017, que o município possuía 10 escolas urbanas e 40 escolas rurais 

(tabela 2), um Instituto Federal de ensino profissional e um Campus da Universidade 

Federal do Amapá, onde são ofertados oito cursos de nível superior.   

 

Tabela 2– Quantidade de escolas Urbanas e Rurais em atividade no município de 

Oiapoque no ano de 2016 

 Municipal Estadual Privada Total 

Urbana 7 2 1 10 

Rural 16 24  40 

Total 23 26 1 50 

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais- INEP13 
Org.: Helfenstein (2017) 

 
 

Contudo, das 50 escolas que o município possui todas se encontram em más 

condições estruturais, as quais não proporcionam um ambiente  adequado às práticas 

educacionais, funcionando muitas vezes em prédios alugados e adaptados (figura 10 

A e B), com graves problemas no sistema elétrico (figura 10 D), ventiladores 

danificados (figura 10 C), o que impossibilita muita das vezes o atendimento com 

condições mínimas para a população.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
12 Disponível em: www.meumunicipio.org.br. Acesso em: 10/12/2017 
13 Disponível em: http://inep.gov.br. Acesso em: 10/12/2017 

http://www.meumunicipio.org.br/
http://inep.gov.br/
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Figura 22 – Mosaico de fotografias das condições estruturais das escolas estaduais do município de 

Oiapoque 

 
Fotos: LIRA, Natália Proença F. (2017); ALMEIDA, Elielson Robelo (2017); HELFENSTEIN, A.M. 

(2019) 
 

Esta situação vem influenciando no desempenho das escolas, como 

demonstram os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 

(quadros 1 e 2), que não vem apresentando um crescimento nas ultimas avaliações 

realizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio 

Texeira (INEP)14.   

 

 

 

 

                                                      
14 www.deepask.com. Acesso em: 10/12/2017 

http://www.deepask.com/
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Quadro 1 – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) das Escolas Selecionadas – 

Anos Finais - Município de Oiapoque ano de 2015 

ESCOLAS Aprendizado x Fluxo = Ideb 
Atingiu 
a meta 

Cresceu 
o Ideb 

Alcançou 
6.00 

Situação da 
escola 

ESC EST DUQUE DE CAXIAS 4,04 x 0,67 = 2,7    Alerta 

ESC EST JOAQUIM NABUCO 4,34 x 0,87 = 3,8  x  Atenção 

ESC INDIGENA EST CAMILO NARCISO 2,97 x 0,94 = 2,8    Sem 
dados 

ESC INDIGENA EST JOAO TEODORO FORTE 3,17 x 1,00 = 3,2    Sem 
dados 

ESC INDIGENA EST JORGE IAPARRA 3,83 x 0,92 = 3,5 x x  Melhorar 

ESC INDIGENA EST MANOEL PRIMO DOS 
SANTOS 

- x - = -    Sem 
dados 

ESC INDIGENA EST MOISES IAPARRA - x - = -    Sem 
dados 

Fonte: www.deepask.com (2015) 
Org.: Helfenstein (2017) 

 
Quadro 2 – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) das Escolas Selecionadas – Anos 

Iniciais Município de Oiapoque ano de 2015 

ESCOLAS Aprendizado x Fluxo = Ideb 
Atingiu a 

meta 
Cresceu o 

Ideb 
Alcançou 

6.00 
Situação da 

escola 

ESC EST DUQUE DE CAXIAS  - x - = -    Sem dados 

ESC EST JOAQUIM CAETANO DA SILVA  4,53 x 0,73 = 3,3    Alerta 

ESC EST JOAQUIM NABUCO - x - = -    Sem dados 

ESC INDIGENA EST CAMILO NARCISO  3,63 x 1,00 = 3,6  X  Atenção 

ESC INDIGENA EST JORGE IAPARRA  3,88 x 0,95 = 3,7  X  Atenção 

ESC INDIGENA EST MOISES IAPARRA  3,51 x 0,73 = 2,6  X  Atenção 

ESC MUL CAMILO MONTEIRO DOS REIS  - x - = -    Sem dados 

ESC MUL ONEDIA PAIS BENTES  4,29 x 0,81 = 3,5    Sem dados 

ESC MUL PROF MARCIA DO SOCORRO LIMA DE FRANCA  4,84 x 0,88 = 4,3  X  Atenção 

ESC MUL PROF MARIA LEOPOLDINA A RODRIGUES  4,30 x 0,73 = 3,1    Alerta 

ESC MUL PROF RUI MARQUES LOBO  4,36 x 0,79 = 3,5  X  Atenção 

ESC MUL RIO PRIMEIRO DO CASSIPORE  4,06 x 0,64 = 2,6    Alerta 

Fonte: www.deepask.com (2015) 
Org.: Helfenstein (2017) 

http://www.qedu.org.br/escola/24162-ee-duque-de-de-caxias/ideb
http://www.qedu.org.br/escola/24154-ee-joaquim-nabuco/ideb
http://www.qedu.org.br/escola/24156-escola-indigena-est-camilo-narciso/ideb
http://www.qedu.org.br/escola/23408-escola-indigena-est-joao-teodoro-forte/ideb
http://www.qedu.org.br/escola/24155-escola-indigena-est-jorge-iaparra/ideb
http://www.qedu.org.br/escola/24247-escola-indigena-est-manoel-primo-dos-santos/ideb
http://www.qedu.org.br/escola/24247-escola-indigena-est-manoel-primo-dos-santos/ideb
http://www.qedu.org.br/escola/23515-escola-indigena-est-moises-iaparra/ideb
http://www.deepask.com/
http://www.qedu.org.br/escola/24162-ee-duque-de-de-caxias/ideb
http://www.qedu.org.br/escola/24150-ee-joaquim-caetano-da-silva/ideb
http://www.qedu.org.br/escola/24154-ee-joaquim-nabuco/ideb
http://www.qedu.org.br/escola/24156-escola-indigena-est-camilo-narciso/ideb
http://www.qedu.org.br/escola/24155-escola-indigena-est-jorge-iaparra/ideb
http://www.qedu.org.br/escola/23515-escola-indigena-est-moises-iaparra/ideb
http://www.qedu.org.br/escola/24268-em-camilo-monteiro-dos-reis/ideb
http://www.qedu.org.br/escola/23620-em-onedia-pais-bentes/ideb
http://www.qedu.org.br/escola/24161-esc-mul-prof-marcia-do-socorro-lima-de-franca/ideb
http://www.qedu.org.br/escola/24475-em-professor-maria-leopoldina-a-rodrigues/ideb
http://www.qedu.org.br/escola/23847-esc-mul-prof-rui-marques-lobo/ideb
http://www.qedu.org.br/escola/23293-em-rio-primeiro-do-cassipore/ideb
http://www.deepask.com/
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Como podemos verificar no quadro 1, no ano de 2015, das sete escolas que 

participaram das avaliações do INEP em relação aos anos finais do Ensino 

Fundamental, apenas duas obtiveram um crescimento na avaliação, sendo que 

somente uma atingiu a meta proposta pera o período. Há que se considerar, ainda, 

que todas as escolas estão em situação que requer maior atenção, alerta ou precisam 

melhorar. 

 Este quadro se torna ainda mais preocupante quando analisamos a situação 

das Séries Iniciais do Ensino Fundamental (quadro 2), já que no ano de 2015, das 

doze escolas que participaram das avaliações do INEP, nenhuma atingiu a meta 

proposta para o período, e apenas três escolas indígenas e duas escolas municipais 

tiveram uma melhora na avaliação.  

Apesar de abrirmos parêntese sobre a maneira como esses exames são 

aplicados, principalmente no que se refere à desconsideração dos conhecimentos e 

saberes das comunidades tradicionais, entendemos que esses são dados que não 

podem ser desprezados, uma vez que a educação é e/ou deveria ser um dos 

mecanismos pelos quais os sujeitos se apropriam de saberes e conhecimentos que 

contribuam para sua formação crítica e, consequentemente, sua participação na 

sociedade.   

A qualidade da educação de um município não deve ser analisada dissociada 

dos problemas sociais. Assim, a valorização da educação é fator fundamental para o 

desenvolvimento socioeconômico, uma vez que que este é um fator primordial para 

qualquer país ou região que queira atingir o tão sonhado “desenvolvimento” 

(ARAGON, 2012). 

No entanto, em Oiapoque apesar da existência de instituições de nível 

superior, a escolaridade média da população está concentrada no ensino fundamental 

incompleto (gráfico 2). Essa situação se reflete no IFDM de Oiapoque na área da 

educação (gráfico 3), como podemos verificar a seguir.   

É importante ponderar que a Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), 

instituição responsável por ofertar o ensino superior, até o ano de 2013 realizava 

apenas formações com turmas esporádicas e só a partir daquele ano passou a ofertar 

cursos regulares no município.  
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Gráfico 2 – Grau de escolaridade da população adulta do município de Oiapoque - 2017 

Fonte: Fonte: Repositório de Dados Eleitorais do TSE.15 
Org.: Helfenstein (2017) 

 
Gráfico 3 – IFDM da Educação no município de Oiapoque

 
Fonte: IFDM, 2018 

Org. Helfenstein, 2019 

                                                      
15 Disponível em: www.eleicoesepolitica.net/numero-total-de-eleitores/oiapoque-ap/. Acesso em: 
05/01/2018 
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Apesar do gráfico 3 apresentar uma ligeira melhora nos últimos anos o 

desenvolvimento na área da educação é considerado regular, fato preocupante já que 

esta área é apontada como ferramenta capaz de oportunizar melhorias nas condições 

de vida das pessoas. 

A área da saúde é outro problema que assola a vida dos moradores do 

município de Oiapoque. São 26 instituições (tabela 3) que sofrem com sérias questões 

de nível estrutural.  

 
Tabela 3 – Unidades de Saúde instaladas no município de Oiapoque no ano de 2016 

Unidades Quantidade 

Posto de Saúde 1 

Centro de Saúde/ Unidade Básica 6 

Centro de Atenção Psicossocial 1 

Unidade de Vigilância em Saúde 2 

Unidade de Atenção a Saúde Indígena 13 

Unidade de serviço de Apoio de Diagnose 1 

Hospital Geral 1 

Laboratório de Saúde Pública 1 

Total 26 
Fonte: Cadastro de Sistemas e Permissões aos Usuários – DATASUS- 12/201616 

Org.: Helfenstein (2017) 
 

O Hospital Geral não possui Unidade de Terapia Intensiva (UTI), deixando os 

pacientes que precisam desse tipo de cuidado dependentes de transporte aéreo, que 

é ofertado pelo governo do estado ou pelo exército brasileiro. Mas esse serviço não é 

garantido, já que a aeronave do estado atende todos os outros municípios, e o exército 

se prontifica a fazer o transporte desde que não comprometa suas atividades.  

Como o aeroporto da cidade não recebe voos noturnos, é comum que 

pessoas tenham que esperar até o outro dia por transporte até a capital do Estado, 

que também não garante atendimento imediato.  

Casos, como ocorrido com o pedreiro Jean Carlos de França no ano de 2013, 

que aguardava transferência para Macapá por falta de ambulância (figura 23), são 

recorrentes. Devido à queda em uma fossa séptica que ocasionou lesão na clavícula 

e três costelas quebradas, o trabalhador ficou aguardando por mais de um dia na 

Unidade Mista de Saúde do município.  

 
 
 

                                                      
16 Disponível em: www.datasus.gov.br. Acesso em: 10/01/2018 

http://www.datasus.gov.br/
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Figura 23 – Fotografia do pedreiro Jean Carlos de França, aguardando com graves lesões, 
transferência para Macapá 

 
Fonte: www.tribunaamapaense.blogspot.com.br 

 

O problema mais recente aconteceu no último mês do ano de 2017, e está 

sendo divulgado em um vídeo na internet. Nas imagens da gravação realizada no dia 

17/12/2017, podemos constatar vários pontos de goteiras dentro do Hospital Estadual 

de Oiapoque, com água escorrendo pelas paredes, e os funcionários intervindo para 

proteger os aparelhos17.  

A direção da unidade informou, por meio de nota divulgada pela Secretaria de 

Estado da Saúde (SESA), que a equipe de manutenção já desobstruiu o escoamento 

provocado pela infiltração no prédio, e que o atendimento aos pacientes não foi 

prejudicado, assim como nenhum equipamento foi danificado. 

A falta de água e energia elétrica, recorrente na cidade, influencia diretamente 

no atendimento dos pacientes, uma vez inviabiliza o uso de equipamentos 

hospitalares como UTI Neonatal (figura 24 A), que dependem de energia elétrica para 

funcionarem. Há também constantes reclamações, que acarretaram em protestos 

organizados pelos moradores locais(figura 24 D), que questionavam a falta de 

medicamentos básicos, alimentação, água nas torneiras e bebedouros (figura 24 B). 

 

                                                      
17 Vídeo postado no site G1/Amapá. Disponível em: g1.globo.com; Acesso em 05/01/2018 
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Figura 24 – Mosaico de fotografias com problemas registrados no Hospital Estadual de 

Oiapoque 

 
Foto: Reprodução/Rede Amazônica 

Fonte: www.portalfmb.org.br 
 

Esse problema tem ocasionado uma série de consequências para a vida dos 

pacientes, que em alguns casos tiveram que custear remédios e materiais para 

procedimentos cirúrgicos. Em entrevista ao site G1 do Amapá, o médico Luiz Alexandre 

da Silva conta que pacientes chegaram a gastar setecentos e vinte reais na compra de 

medicamentos básicos para uma cirurgia.  O médico João Barbosa destacou que 

pacientes de comunidades distantes tiveram que retornar para casa devido à falta de 

água e de alimentação, o que impossibilita a permanência dos pacientes na unidade 

hospitalar. 

Faltam antibióticos, não tem Plasil, não tem Buscopan. Antibióticos em 
geral estão em falta. Alguns pacientes cirúrgicos e outros também estão 
comprando medicamentos. Alguns reclamando que chegaram a gastar 
R$ 720 para um paciente que precisava de cirurgia. Foram três em 
seguida no mesmo dia que a gente operou, todos tiveram que comprar. 
Entrevista concedida pelo médico Luiz Alexandre da Silva, em 

http://www.portalfmb.org.br/
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26/09/2016. Disponível em: http://g1.globo.com/ap/amapa/noticia. 
Acesso em: 20/04/2017. 
 

Há mais de um mês que estamos aqui e falta comida para os pacientes 
e funcionários de plantão. Nós estamos pedindo aos pacientes que ficam 
internados para que tragam de casa comida para se alimentarem. Muitas 
vezes evitamos algumas internações, de certa forma necessária, para 
evitar transtornos. Entrevista concedida pelo médico João Barbosa em 
26/09/2016.  Disponível em: http://g1.globo.com/ap/amapa/noticia. 
Acesso em: 20/04/2017. 

 
Ainda de acordo com a reportagem do site G1 Amapá18, relatos de familiares 

evidenciam que pacientes internados no hospital, tiveram que se deslocar até suas 

residências para que pudesse tomar banho. 

A situação precária do hospital, agravada pela falta de água e energia, 

ocasionou uma crise no banco de sangue, que zerou após estragarem as bolsas no 

estoque, acarretando na morte de uma paciente no mês de setembro de 2017.  

A professora Cristina Santos de 52 anos deu entrada no hospital e necessitava 

de uma transfusão de sangue, que não ocorreu porque o mesmo estava sem estoque 

devido à falta de energia elétrica. Como não havia óleo diesel para abastecer o 

gerador de energia, o sangue que deveria permanecer resfriado não pôde ser 

utilizado. Apesar de ter sido solicitada pelo médico responsável uma transferência 

para a capital do estado, isso acabou não ocorrendo, pois era necessário o uso de 

uma aeronave para realizar o procedimento, e a UTI aérea utilizada pela unidade 

hospitalar já estava programada para buscar um paciente em outro município do 

estado, Laranjal do Jarí, atendendo ao pedido de remoção somente 24 horas após a 

solicitação. Ainda de acordo com o médico responsável, todos esses entraves fizeram 

com que o tempo hábil de tratamento não fosse respeitado e a paciente veio a falecer. 

Essa realidade se agrava por questões mais amplas, como a falta de 

saneamento básico. O sistema utilizado para captação de água no município é feito 

de forma superficial no rio Oiapoque (A e B) e armazenado em um local que apresenta 

instalações precárias, como evidenciam as fotografias presentes na figura (25 C, D  E 

F) a seguir. 

 
 
 
 
 

                                                      
18 Disponível em: http://g1.globo.com/ap/amapa/noticia. Acesso em: 20/04/2017. 
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Figura 25 – Mosaico de fotografias da estação de Produção de Água da CAESA no Município de 
Oiapoque 

 
Fotos: Companhia de Água e Esgoto do Amapá (CAESA) 

Fonte: Trabalho de campo (2017) 
 

Em Oiapoque, assim como nos demais municípios do estado do Amapá, a 

CAESA - Companhia de Água e Esgoto do Estado do Amapá é responsável pelo 

abastecimento de água e tratamento de esgoto.  

Embora constitucionalmente os serviços de saneamento sejam de 
responsabilidade do município, aqui no estado do Amapá,  a parte de 
saneamento, de abastecimento de água e esgotamento sanitário ela 
é de responsabilidade da companhia estadual,  que é a CAESA, os 
demais serviços, como coleta de lixo, controle de vetores, drenagem 
pluvial, são de responsabilidade do município, então nós da CAESA 
atuamos apenas em duas áreas, abastecimento de água e 
esgotamento sanitário  (João Batista chefe do núcleo de sistemas do 
interior CAESA (Em entrevista concedida no ano de 2017). 
 

A falta de atendimento de água em residências é um dos motivos para que 

ocorram perfurações de poços, realizadas principalmente através de escavações 
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manuais, como cacimbas, poços amazonas19 e cisternas (SOARES; BRARYM; 

PALHARES, 2015). Essa informação pode ser constatada ao analiarmos os dados do 

censo IBGE realizado no ano de 2010, presentes na (figura 26), em que identificamos 

que o município de Oiapoque está entre  aqueles que somente 20% dos domicílios 

possuiam acesso a água via rede do sistema geral de abastecimento, estando entre 

os municípios em que a faixa de abastecimento por poços, nascentes, dentre outos, 

fica entorno de 80 % a 100% dos domicílios. 

    
Figura 26 – Mapas do acesso de serviço de água no Brasil- IBGE (2010) 

 
Fonte: www.ibge.gov.br 

                                                      
19 O poço Amazonas é um tipo de “poço escavado”, raso, com profundidade média de até 15 metros. 
De um modo geral, possui grandes diâmetros (superiores a 1 metro), são escavados manualmente, 
revestidos com tijolos ou anéis de concreto e não necessitam de um licenciamento ou autorização 
governamental dos órgãos gestores para a sua construção. 
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Ao analisarmos os números da população atendida com abastecimento de 

água e esgoto no município de Oiapoque no período de 2010-2016 (gráfico 4),  

constatamos que essa realidade ainda permanece.  

 
Gráfico 4 – População atendida com abastecimento de água e esgoto no município de 

Oiapoque (2010-2016)20 

 
Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS)21 

Org.: Helfenstein (2017) 

 

Como evidenciam os dados presentes no gráfico (4), o número de habitantes 

atendidos com serviço de água tratada continua baixo. No no ano de 2016, apenas 

1832 moradores recebiam abastecimento de água tratada no município, sendo que 

destes, todos os domicílios localizados na área central da cidade. Dos 25.514 

habitantes, apenas 7,18% da população possuem água encanada. Os números 

revelam, ainda, a falta de ampliação do sistema (gráfico 5), que resulta na diminuição 

do número de pessoas atendidas entre os anos de 2010 e 2016 (gráfico 5). 

 

 

 

                                                      
20 Os dados relativos aos anos de 2011, 2012 e 2013 não constavam nos dados fornecidos pela 
CAESA. 
21 Trabalho de Campo (2017) 
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Gráfico 5 – Ligações ativas de água e esgoto no município de Oiapoque (2010-2016) 

 
Fonte: Sistema Nacional de informações sobre saneamento (SNIS)22 

Org.: Helfenstein (2017) 
 

Essa realidade tem levado os moradores a recorrerem à utilização de poços 

freáticos do tipo amazonas (27 A) , perfurados de maneira descontrolada, o que causa 

doenças devido a contaminação do lençol freático.  

 
Figura 27 – Fotografias da utilização de poços pelos moradores do município de Oiapoque 

 
Fonte: selesnafes.com 

                                                      
22 Trabalho de Campo (2017). 
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Em setembro de 2017, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Oiapoque 

interditou uma obra de abertura de um poço artesiano de 40 metros, em plena via 

pública (figura 27 B), restringindo o acesso e/ou a passagem das pessoas naquele 

local. Em entrevista concedida à mídia local, publicada no dia 25/09/201723, o 

secretário de Meio Ambiente do município, Oscar Gislael, destacou que “Este tipo de 

trabalho precisa de licenciamento especial para avaliar os impactos, e no passeio 

público não é permitido cavar poço e nenhuma construção”.  

Outra problemática enfrentada pelos moradores de Oiapoque refere-se ao 

esgotamento sanitário. De acordo com dados do censo IBGE realizado no ano de 

2010, o município está entre aqueles em até 15% dos domicílios que possuem rede 

de esgoto sanitário (figura 28).  

 
Figura 28 – Mapa da rede de esgotamento sanitário no Brasil (IBGE, 2000) 

  
Fonte: www.ibge.gov.br 

 

Apesar de possuir uma pequena rede de esgoto (gráfico 6), e do baixo volume 

coletado (gráfico 7), o município não possui qualquer tipo de tratamento adequado.  

                                                      
23 Entrevista disponível em selesnafes.com; Acesso em: 10/11/2017. 

http://www.ibge.gov.br/
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Gráfico 6 – Extensão da rede de água e esgoto do município de Oiapoque (2010-2016) 

 
Fonte: Sistema Nacional de informações sobre saneamento (SNIS), fornecidos pela CAESA 

Org.: Helfenstein (2017) 
 

Gráfico 7 – Volume de água e esgoto produzidos no município de Oiapoque (2010-2016) 

 
Fonte: Sistema Nacional de informações sobre saneamento (SNIS) fornecidos pela CAESA 

Org.: Helfenstein (2017) 
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Os dados contidos no gráfico 6 evidenciam a situação do sistema de 

saneamento básico de Oiapoque, consequência do descaso do poder público, 

principalmente no que diz respeito ao setor de planejamento como podemos constatar 

na fala do Sr. João Batista, representante da Companhia de Água e Esgoto do Amapá 

(CAESA): 

[...] para manter o sistema existente, não tem recursos alocados. Com 
isso, o sistema que já era precário foi ao longo do tempo se tornando 
mais precário, pois foi realizado na expectativa de que ele suportaria 
o tempo necessário para que os investimento de reabilitação e 
ampliação se concretizassem, mas já se passou aproximadamente 4 
ou 5 anos e não se investiu no sistema existente na expectativa de 
que o novo sistema seria executado e que qualquer investimento que 
se fizesse seria basicamente de curta duração e não seria uma 
aplicação de recursos bem aproveitada. Hoje o que se pode aproveitar 
do sistema atual de água em Oiapoque é apenas na parte de 
distribuição, a parte toda de produção, não pode mais ser aproveitada, 
é muito antiga, feita para demanda de uma pequena população, e 
hoje, Oiapoque já tem uma população superior a vinte mil habitantes, 
então o sistema de produção  (captação, tratamento e reservação de 
água) não poderá mais ser aproveitado . O sistema é incompatível com 
o tamanho da cidade. (João Batista chefe do núcleo de sistemas do 
interior CAESA (Em entrevista pessoal, concedida no dia, 21 de 
setembro de 2017). 
 

Além da pequena área de extensão da rede, do baixo volume de esgoto 

coletado (gráficos 6 e 7), e o número reduzido de pessoas que tem acesso a 

tratamento de água e esgoto adequados (gráficos 4 e 5), parte significativa    do 

sistema  existente está com problemas de rompimento, sendo muito comum, 

encontrarmos áreas onde aflora esgoto a céu aberto (figura 15). 
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Figura 29 – Fotografia do afloramento de esgoto a céu aberto na cidade de Oiapoque - AP 

 
Foto: Helfenstein, A.M. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2017 
 

Esta situação/condição vem causando uma série de consequências para a 

vida dos moradores do município. O armazenamento inadequado de água é outro 

problema recorrente no município, e que tem acarretado a incidência de surtos 

epidêmicos (figura 30), como Zica, Dengue, Chikungunya, Malária entre outros. No 

ano de 2014 foram registrados 300 casos confirmados de chikungunya, e em 2015 o 

município registrou 2000 mil casos apenas desta doença.  

 
Figura 30 – Visitas às residências de infectados e a barreira de inspeção sanitária na saída da cidade 

 
Foto: ALBUQUERQUE, Cassio (2015) 

Fonte: www.g1.globo.com 
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Estes surtos possuem como potencializadores o descarte inadequado de 

resíduos (figura 31), que além dos riscos de contaminação por doenças transmitidas 

por animais atraídos por esses depósitos, são responsáveis pelo forte odor a que os 

moradores são frequentemente expostos.   

  
Figura 31 – Mosaico de fotografias do descarte inadequado de resíduos no município de Oiapoque 

 
Fonte: www.researchgate.net; G1-Amapá. 

 

Além do descarte inadequado, após a coleta realizada os resíduos são 

depositados de maneira irregular (figura 32), em um terreno a céu aberto (lixão24).  

 

                                                      
24 Apesar da interferência do ministério público ordenando a imediata construção de um aterro sanitário 
e de medidas para amenizar os impactos da utilização da lixeira a céu aberto no município de Oiapoque, 
a indicação   de área para a futura instalação do aterro sanitário ainda não aconteceu e o depósito dos 
resíduos continua sendo feita no mesmo local. 
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Figura 32 – Mosaico de fotografias do descarte irregular de resíduos no lixão do município de 

Oiapoque- AP 

 
Fonte: enfoconoticias.com.br; www.globo.com; selesnafes.com 

 
O problema se agrava, devido à localização do terreno (figura 33), que além 

da proximidade com o perímetro urbano do município, fica às margens do rio 

Pantanari, que deságua a poucos metros no rio Oiapoque a montante da cidade e da 

estação de captação da CAESA.  
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Figura 33  – Mapa de localização e situação do lixão da cidade de Oiapoque- AP 
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Além disso, o lixão a céu aberto acarreta outros problemas aos moradores de 

Oiapoque, já que é frequente a queima do material depositado nesse local, fazendo 

com que a cidade, que fica muito próxima da área, seja tomada pela fumaça e pelo 

mau cheiro. Há ainda a questão do aeródromo da cidade que fica próximo a área do 

lixão (figura 33), colocando em risco os aviões que utilizam a pista. Essa situação é 

destacada pelo diretor do aeródromo de Oiapoque, Robson Maciel25: “O lixão é um 

grande problema porque está dentro da área de segurança aeroportuária-ASA, pois 

está a 5 km do geocentro da pista de pouso, quando deveria estar a no mínimo 20 

km”.  

Do ponto de vista econômico, o município possui poucos recursos para 

investimentos na melhoria dessas áreas, dependendo de verbas a nível federal, que 

ora são escassas ou ora não chegam por falta de empenho técnico e político dos 

representantes do município. No início do ano de 2019 o Conselho Federal de 

Medicina (CFM) divulgou um relatório26 no qual aponta os gastos per capita dos 

municípios brasileiros na área da saúde e chama atenção o quadro de investimentos 

do município de Oiapoque, como podemos observar na tabela 4, a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
25 Em entrevista concedida ao site Selesnafes disponível em: www.selesnafes.com, acessado em 11 
dezembro de 2018). 
26 Disponível em http://portal.cfm.org.br/images/PDF/gasto%20per%20capita%20municpios%202013-
2017.pdf, acessado em: 01/02/2109. 

http://www.selesnafes.com/
http://portal.cfm.org.br/images/PDF/gasto%20per%20capita%20municpios%202013-2017.pdf
http://portal.cfm.org.br/images/PDF/gasto%20per%20capita%20municpios%202013-2017.pdf
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 Tabela 4 – Gasto per capita em Ações e Serviços Públicos de Saúde com Recursos Próprios dos 
Municípios do Estado do Amapá 

Rankin
g 

Estad
o 
 

Município 
 

2013 
(R$) 

 

2014 (R$) 
 

2015 (R$) 
 

2016 (R$) 
 

2017 
(R$) 

 

População 
(hab.) 

1ª SP Borá 2.833,78 3.096,46 3.029,06 2.916,11 
 

 
 

839  

2ª MG Serra da 
Saudade 

2.067,20 2.523,19 2.255,17 1.950,02 2.764,19 812  

3ª SP Paulínia 2.646,38 2.843,73 2.584,81 2.921,96 2.753,44 102.499  

 AP Serra do 
Navio 

294,41 323,46 237,10 267,36 228,70 5.111 

 AP Amapá 164,75 
 

218,72 
 

191,74 
 

157,82 
 

125,08 
 

8.757  
 

 AP Pedra Branca 
do Amapari 

718,59 
 

1.171,09 
 

537,72 
 

387,25 
 

 375,71 
 

15.125  
 

 AP Calçoene 
 

164,95 
 

141,74 
 

123,62 
 

136,45 
 

 135,15 
 

10.525 
 

 AP Cutias 
 

238,59 
 

320,64 
 

187,54 
 

220,27 
 

 235,62 
 

5.637  
 

 AP Ferreira 
Gomes 
 

672,95 
 

782,83 
 

672,43 
 

333,89 
 

320,88 
 

7.270  
 

 AP Itaubal 
 

 215,69 
 

216,60 
 

191,54 
 

181,46 
 

287,80 
 

5.172 hab. 
 

 AP Laranjal do 
Jari 
 

 97,24 
 

91,07 
 

54,69 
 

69,15 
 

86,09 
 

47.554 
 

 AP Macapá27 
 

188,62 
 

225,69 
 

213,92 
 

189,82 
 

156,67 
 

474.706  
 

 AP Mazagão 
 

136,80 
 

200,60 
 

120,15 
 

132,00 
 

99,14 
 

20.387  
 

 AP Oiapoque28 
 

 89,12 
 

84,94 
 

55,23 
 

52,21 
 

85,89 
 

25.514  
 

 AP Porto Grande 
 

158,37 
 

 235,73 
 

246,75 
 

 107,73 
 

108,94 
 

20.611  
 

 AP Pracuúba 
 

298,85 
 

315,15 
 

235,62 
 

209,42 
 

195,16 
 

4.779  
 

 AP Santana 
 

151,86 
 

158,77 
 

122,21 
 

96,51 
 

76,86 
 

115.471  
 

 AP Tartarugalzin
ho 
 

R$ 
96,93 
 

127,55 
 

110,23 
 

125,93 
 

97,66 
 

16.112 
hab. 
 

 AP Vitória do Jari 
 

R$ 
138,78 
 

R$ 
122,59 
 

R$ 
110,92 
 

R$ 
123,68 
 

R$ 
139,89 

14.991 
hab. 
 

Fonte: Conselho Federal de Medicina (CFM) 
Org. Helfenstein, 2019 

                                                      
27 Macapá é a capital que possui o menor investimento per capita em saúde por habitante no Brasil.  
28 Já o município de Oiapoque ocupa a 8ª posição no ranking nacional de municípios que menos 
investem na área da saúde per capita. 

2.971,92 
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Além de ocupar o 8º lugar no ranking dos menores investimentos na saúde 

entre os municípios brasileiros, Oiapoque ainda obtém a penúltima colocação quando 

comparado aos outros 15 municípios que compõem o estado do Amapá, como 

demonstra o gráfico 8 a seguir: 

 
Gráfico 8  – Gasto per capita em saúde dos municípios do Amapá em 2017 

 
Fonte: Conselho Federal de Medicina (CFM)29 

Org. Helfenstein, 2019 

 

Segundo o IFDM presente no gráfico 930, na área da saúde o município de 

Oiapoque possui os seguintes indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
29 Disponível em http://portal.cfm.org.br/images/PDF/gasto%20per%20capita%20municpios%202013-
2017.pdf, acessado em: 01/02/2019. 
30 Disponível em: www.firjan.com.br/ifdm/. 01/02/2019. 
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Gráfico 9  –  IFDM da área da Saúde no município de Oiapoque (2010-2016) 

 
Fonte: IFDM, 2018 

Org. Helfenstein, 2019 

 
Apesar de no ano de 2016 os indicadores relativos a saúde utilizados pelo 

IFDM, apresentarem uma mudança na classificação, passando de Desenvolvimento 

Regular, para Desenvolvimento Moderado, há muito a se fazer diante de toda a 

situação exposta nessa pesquisa. Os números relativos a área da saúde são um 

problema em boa parte dos municípios brasileiros, porém, é significativo que os gastos 

nessa área pelo município de Oiapoque são baixos, menores que os investimentos de 

outros municípios com condições econômicas piores que os de Oiapoque, o que nos 

sinaliza que essa é também uma escolha política, e essa área não vem sendo tratada 

como prioridade. 

Geralmente os representantes políticos utilizam do discurso de que o município 

não possui verbas o suficiente para garantir um maior investimento em áreas como as 

da saúde e da educação. Apesar de já termos demonstrado que os baixos 

investimentos nessas áreas são uma opção política e não econômica, faremos no 

subitem a seguir uma análise dos dados econômicos de Oiapoque a fim de entender 

quais a s fontes dos recursos do qual dispõe o município. 
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1.3. Indicadores econômicos do município de Oiapoque: limites e 

potencialidades  

 
Em um município que possui os problemas como os apresentados até aqui, é 

necessário investir em políticas públicas que garantam melhorias nos indicadores 

sociais relativos ao desenvolvimento. Ao levantarmos os dados referentes aos 

recursos financeiros dos quais dispõe Oiapoque (tabela 5), percebemos que a maior 

parte do orçamento municipal é proveniente de recursos federais garantidos por Lei, 

como o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), Imposto Territorial Rural (ITR), 

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) e da Lei Complementar (LC 87/96).  

 

Tabela 5  –  Transferência Federais e Estaduais ao município de Oiapoque - 2011 a 201631 
Transferên
cias 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 12.590.015,52 13.007.712,89 16.373.579,41 19.965.822,27 20.379.034,11 23.518.201,60 

Transferên
cias 
Federais p/ 
municípios 

      

11.724.935,90 11.899.394,00 13.652.967,91 16.108.455,17 17. 632, 713, 05 21.109.606,56 

FPM 4.153.130, 93 3.812.808,37 5.590.413,74 5.935.559,12 6.247795,14 8.305.603,35 

FEP 79.825,56 93.659,70     

ICMS (LC) 
86/97 

21.897,00 18.953,04 25.045,89 33.442,56 25.536,00 25.247,80 

ITR  575,08 1.071,57 899,54 1.037,06 1.410,46 802,40 

FUS 965.880,13 969.089,32     

FUNDEB 6.491.946,23 6.982.848,52 8.031.693,64 10.128.453,37  12.355.670,80 

SNA 379.755,43 20.963,48   11.320.953,13  

CIDE   4.915,10 9.963,06 37.018,32 105.482,21 

Transferên
cias 
Estaduais  
p/ 
municípios 

      

865.079,62 1.108.318,89 3.857.367,10 3.857.367,10 2.746.321,06 2.498.595,04 

ICMS 447.316,39 673.306,06 2.503.771,57 3.633,380,07 2.493.899, 11 2.236.763,69 
IPVA 417.763,23 435.012,83 216.840,37 223.987,03 252.421,95 261.831,35 

Fonte: Balanço patrimonial dos municípios32 
Org.: Helfenstein (2019) 

 

Outra parcela expressiva do orçamento é derivada de verbas oriundas do 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e Imposto sobre a 

Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), ambas provenientes do estado do 

Amapá.  No tocante à participação dos setores produtivos por valor adicionado no 

município de Oiapoque (gráfico 10), identifica-se menor contribuição dos setores 

                                                      
31 Na base de dados para construção dessa tabela, constam apenas dados a partir de 2011. 
32 Dados concedidos pela SEPLAN, em trabalho de Campo realizado no ano de 2017. 
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primário e secundário na composição do PIB, sendo a maior parcela oriunda do  setor 

terciário em especial no tocante a  administração pública, principalmente pela 

presença de grande número de funcionários públicos, já que o município está 

localizado na Fronteira e, assim, acaba por receber vários órgãos federais e estaduais. 

Esse contingente de pessoas dinamiza a procura por serviços e o comércio de 

mercadorias.  

 
Gráfico 10  –  Participação do Valor Adicionado por setor econômico do Município de Oiapoque 

(2010 a 2014)

 
Fonte: Dados extraídos do relatório das Contas Regionais do estado do Amapá (IBGE; SEPLAN)33 

 

No que se refere à participação e variação das atividades econômicas no valor 

adicionado bruto a preços correntes do município de Oiapoque (tabela 6), entre os 

anos de 2014 e 2015 identifica-se um declínio na agropecuária de 6,0 para 5,2% e 

nos serviços de 90,4 para 89,3%.  O setor terciário teve crescimento de 0,9%, já o 

crescimento mais expressivo foi na área industrial, que passou de 3,6 para 5,4%. Esse 

aumento se deve em sua maior parte pela chamada indústria extrativa, que obteve 

uma variação positiva de 254,5%, puxada principalmente pela pesca expressiva 

realizada no município de Oiapoque.  

                                                      
33 www.portal.ap.gov.br/noticia/1512/seplan-e-ibge-apresentam-desempenho-do-pib-dos-municipios-
amapaenses. Acesso em: 10/01/2018 
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http://www.portal.ap.gov.br/noticia/1512/seplan-e-ibge-apresentam-desempenho-do-pib-dos-municipios-amapaenses


86 
 

Tabela 6- Participação e variação das atividades econômicas no valor adicionado bruto à 
preços correntes do município de Oiapoque 2013 a 2015 

Oiapoque (%) 

 Participação Variação 

2013 2014 2015 2013/ 
2012 

2014/ 
2013 

2015/ 
2014 

(Valor Bruto da Produção) 
VBP 

100,0 
100,0 100,0 17,01 -1,27 6,3 

AGROPECUÁRIO 5,9 6,0 5,2 3,13 0,73 -6,6 

Agricultura, inclusive o apoio 
à agricultura e a pós colheita 3,3 3,4 3,0 -10,91 1,62 -7,4 

Pecuária, inclusive apoio à 
pecuária 0,5 0,6 0,4 636,01 16,98 -25,2 

Produção florestal, pesca e 
aquicultura 2,1 2,0 1,9 9,62 -4,44 -0,1 

INDÚSTRIA 5,9 3,6 5,4 41,36 -39,25 59,7 

Indústria Extrativa 0,6 0,1 0,5 75,43 -77,67 254,5 

Indústria de Transformação 3,3 2,6 2,9 159,20 -21,61 20,92 

 Serviços industriais de 
utilidade pública (SIUP) -0,2 -1,2 0,9 145,67 

664,2
3 -20,1 

Construção Civil 2,1 2,1 2,9 -18,41 -2,58 48,1 

SERVIÇOS 88,3 90,4 89,3 16,72 1,11 5,0 

Comércio e reparação de 
veículos automotores e 
motocicleta 8,9 8,7 8,9 29,56 -3,48 9,6 

Transportes, armazenagem e 
correio 1,3 1,5 1,3 -5,05 11,97 -3,8 

Alojamento e alimentação 2,1 1,9 2,2 4,07 -12,20 23,8 

Informação e comunicação 0,5 0,7 0,7 -18,42 29,99 19,7 

Atividades financeiras de 
seguros e serviços 
relacionados 0,7 1,0 1,1 44,56 44,19 24,7 

Atividades Imobiliárias 10,2 8,3 9,1 48,30 -20,26 17,6 

Atividades profissionais, 
cientificas e técnicas, 
administrativas e serviços 
complementares 3,1 4,2 3,8 26,65 33,13 -4,8 

Administração, educação, 
saúde pesquisa e 
desenvolvimento públicas, 
defesas e seguridade social 59,4 62,5 60,5 12,17 3,74 2,9 

Educação Saúde  privada  
0,1 0,2 0,0 -17,75 

221,2
8 -76,2 

Artes cultura, esporte e 
recreação e outros serviços  ----- 1,7 1,6 4,71 -16,81 -0,9 

Fonte: Dados extraídos do relatório de das Contas Regionais do estado do Amapá: PIB 
MUNICIPAL 2015 (IBGE; SEPLAN)34 

 

                                                      
34 www.portal.ap.gov.br/noticia/1512/seplan-e-ibge-apresentam-desempenho-do-pib-dos-municipios-
amapaenses. Acesso em: 10/01/2018 
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A indústria extrativista tem tido muita proeminência, apesar das condições 

estruturais no município não serem as mais adequadas, como podemos constatar na 

fala do presidente da colônia de pescadores, Sr. Julio Garcia: 

No ano de 2016 nós pescadores aqui da colônia chegamos a 
comercializar 150 toneladas de peixe por mês. Energia elétrica e a 
estrada (BR156) são grandes problemas. A estrada é um gargalo, 
principalmente durante o inverno, tem caminhões novos que quebram 
pelas condições da estrada, uns ficam atolados outros tombam. O que 
barra o desenvolvimento disso tudo que nós estamos falando é a 
estrada e a energia elétrica, nós não temos energia de potência, se for 
botar ai um parque industrial da pesca como era o nosso sonho, não 
tem energia, porque nós tínhamos o sonho do linhão, tão tentando a 
hidrelétrica e nós somos contra a princípio.  (Sr. Julio Garcia. 
Presidente da colônia dos pescadores de Oiapoque, em entrevista 
concedida no dia 10/01/2019). 
 

 
Constatamos também na fala do mesmo entrevistado que a área da pesca 

poderia ser dinamizada ainda mais se os problemas estruturais fossem resolvidos: 

É muito comum ver aqui, barcos oriundos do Pará. Se tiver um porto 
e uma indústria adequada para receber esse pescado, eles jogam o 
peixe aqui, eles não vão levar esse peixe pra lá gastando 3 a 4 dias. 
Desses pescadores do Pará 80% não deixa a pesca em Oiapoque. 
Quando a estrada está boa temos carretas de vários lugares do Brasil 
aqui pra pegar a produção, porque o nosso peixe tem poucos dias de 
pesca, é um peixe que sai mais fresco, o peixe que vai pro Pará chega 
lá com muito tempo de pescado, então a economia de Oiapoque pode 
evoluir mais se tiver uma infraestrutura adequada. (Sr. Julio Garcia. 
Presidente da colônia dos pescadores de Oiapoque, em entrevista 
concedida no dia 10/01/2019). 
 

De acordo com os dados da tabela 5, houve ainda crescimento considerável 

nas áreas relacionadas à Construção Civil (48,1%), Alojamento e Alimentação 

(23,8%), Atividade Financeira (24,7%) e Atividade Imobiliária (17,6%). 

Os dados referentes à produção agrícola (tabela 7), revelam uma leve 

diminuição da área e das culturas plantadas em Oiapoque. 
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Tabela 7 –  Produção agrícola e área plantada no município de Oiapoque - 2015 a 201635 

Produto Prod. 
Quant. 

Área 
Plant
ada 
(ha) 

Prod. 
Quant. 

Área 
Planta
da (ha) 

Prod. 
Quant. 

Área 
Planta
da (ha) 

Prod. 
Quant. 

Área 
Plantad
a (ha) 

Prod. 
Quant. 

Área 
Plantada 

(ha) 

 2011 2013 2014 2015  2016  

Arroz (t) 40 50 35 35 28 30 20 26 17 20 

Feijão (t) 26 40 28 30 20 25 20 26 24 27 

Milho (t)  60 50 28 30 30 30 30 25 22 25 

Maracujá --- --- --- --- --- --- 120 17 118 16 

Abacaxi 
 (mil frutos) 

310 75 70 390 406 70 345 50 395 50 

Laranja 1725 180 2.347 160 1.230 100 1.083 85 605 81 

Banana (t) 1.980 300 2.670 350 2.722 356 2.491 380 2.420 362 

Mandioca (t) 28.500 2.500 28.453 2.125 29.750 2.386 29.232 2.150 28.643 1.987 

Fonte: Síntese de Informações do município de Oiapoque SEPLAN; IBGE – Pesquisa Agrícola 
Municipal36 

Org.: Helfenstein (2017) 

 

Na área da agricultura (tabela 7), destaca-se o cultivo da mandioca, além da 

produção de fruticulturas, como banana (figura 34 D) e a laranja. A mandioca (figura 

34 A), é um dos principais utilizado principalmente para a produção da goma de 

mandioca (figura 34 B) e da farinha (figura 34 C), que são a base alimentar da região. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
35 A Secretaria de Estado do Planejamento do governo do Amapá não disponibilizou até o presente 
momento dados referentes à produção agrícola e área plantada no ano de 2012.  
36www.portal.ap.gov.br/noticia/1512/seplan-e-ibge-apresentam-desempenho-do-pib-dos-municipios-
amapaenses. Acesso em: 10/01/2018 
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Figura 34 – Mosaico das fotografias dos principais produtos agrícolas do Município de Oiapoque 

 
 Fonte: enfoconoticias.com.br; cggamgati.funai.gov.br 

 

Na pecuária (gráfico 11), destaca-se a criação de rebanhos de corte. Uma das 

possíveis explicações para esta situação é o aumento do consumo local, que revela 

outra característica regional que é o consumo da carne e de derivados do leite de 

búfalo.   

Gráfico 11 –  Principais rebanhos do município de Oiapoque (2011-2015)37 

 
Fonte: IBGE – Pesquisa Agrícola Municipal. www.portal.ap.gov.br/noticia/1512/seplan 

Org.: Helfenstein (2017) 

                                                      
37 A Secretaria de Estado do Planejamento do governo do Amapá não disponibilizou até o presente 
momento dados referentes à produção agrícola e área plantada no ano de 2012.  
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Também é considerável o rebanho de suínos (gráfico 9), que apesar da 

redução no ano de 2015, a carne é bastante consumida no município.  

Diante dos números expostos, é possível perceber a pouca expressividade da 

contribuição de Oiapoque para a economia do Estado do Amapá (gráfico12). 

 
Gráfico 12 –  Participação dos cinco municípios com maior participação na composição do PIB do 

estado do Amapá   (2011-2016) 

 

Fonte: IBGE/SEPLAN/CONSEF/Núcleo de Estatística (2017)38 
Org.: Helfenstein (2017) 

 

Assim sendo, os números apresentados colocam o município de Oiapoque 

com baixa expressividade na composição do PIB do estado do Amapá (2,50%). De 

maneira mais prática, essa condição econômica faz com que o município não consiga 

realizar obras de infraestrutura e dinamizar a economia. Ao analisar a situação dos 

municípios que compõem a Mesorregião Norte do Amapá, da qual Oiapoque é o mais 

expressivo, Silva e Trindade Jr. (2013, p. 33) asseveram que 

[...] são municípios que possuem especificidades de formação 
territorial, demográfica, de ocupação, de função econômica, e, como 
dizem, “muitas vezes obedecem a ritmos diferenciados de vivência 
cotidiana, nem sempre conseguindo acompanhar a aceleração da 
nova configuração geopolítica decorrente do cenário da globalização”. 
 

 Os mesmos autores destacam outros problemas de ordem política, como, por 
exemplo, 

                                                      
38 www.portal.ap.gov.br/noticia/1512/seplan-e-ibge-apresentam-desempenho-do-pib-dos-municipios-
amapaenses. Acesso em: 10/01/2018 
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[...] a grande debilidade institucional das administrações locais, 
sistema tributário eminentemente concentrador de recursos na União 
e nos estados, ausência de preparação e capacitação administrativa 
dos gestores públicos, inexistência de planejamento e de definição de 
gestão a longo e médio prazos, verticalização em âmbito federal e 
estadual no encaminhamento de decisões pouco considerando o 
município como ente federativo importante na definição e execução do 
planejamento regional. (Silva e Trindade Jr. 2013, p. 56-57) 

 

Diante do quadro exposto, percebemos o quanto são grandes e complexos os 

desafios inerentes ao desenvolvimento do município de Oiapoque. Essa situação 

acaba por comparecer no IFDM relativo a área que compreende a geração de 

emprego e renda como apontado no gráfico 13 a seguir39: 

 
Gráfico 13 –  Índice Firjan da área de emprego e renda do município de Oiapoque no 

período de 2010 a 2016 

 
Fonte: IFDM, 2018. Disponível em: www.firjan.com.br/ifdm 

Org. Helfenstein, 2019 

 

A situação quanto a esse indicador específico do IFDM é preocupante, uma 

vez que das três áreas pesquisadas essa é a que possui o pior desempenho, (gráfico 

14)40 sendo classificado como baixo desenvolvimento. 

 

                                                      
39 Disponível em: www.firjan.com.br/ifdm/. 01/02/2019. 
40 Ibid. 
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Gráfico 14  –  Índice Firjan de Desenvolvimento do Município de Oiapoque por Área de 
Desenvolvimento 

 
Fonte: IFDM, 2018. Disponível em: www.firjan.com.br/ifdm/. 01/02/2019. 

Org. Helfenstein, 2019 

 

Cabe ressaltar que, quando analisamos a evolução do IFDM dentro do 

período proposto para essa pesquisa (2010-2016), percebemos que não há uma 

modificação significativa nos indicadores (gráfico 15), variando sempre dentro da 

margem de pontos que o classifica como desenvolvimento regular. 

 

Gráfico 15 – Evolução do Índice Firjan do município de Oiapoque (2010-2016) 

 
Fonte: IFDM, 2018. Disponível em: www.firjan.com.br/ifdm/ 

Org. Helfenstein, 2019 
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A solução para esses desafios envolve mudanças de caráter, político, 

econômico e cultural, e devem ser fruto de debates mais claros que envolvam a 

sociedade para que tenhamos clareza da função que desempenha Estado e 

sociedade.  

Para dar prosseguimento à nossa discussão, propomos para o próximo 

capítulo desta pesquisa, uma análise sobre a teoria que envolve as redes geográficas, 

sejam elas técnicas ou de serviços. Como se trata de uma pesquisa em Geografia, 

nossa investigação se pautará em ultrapassar a mera descrição das características 

dessas redes, ou seja, vamos nos ater a cartografar a localização das redes, sujeitos 

e das relações por elas estabelecidas.  

Por fim, será realizada análise acerca do conceito de desenvolvimento para 

sabermos quais as premissas por trás dessa ideia que são capazes de mobilizar 

pessoas entorno de ações que modificam o espaço.   
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CAPÍTULO 2 - REDES, DESENVOLVIMENTO E TEMPORALIDADES: 

CONFIGURAÇÕES EM ESCALA LOCAL 

 
A configuração dos atuais modelos de desenvolvimento resulta do processo 

iniciado com a revolução industrial na Inglaterra e das características produtivas 

transformadas pela revolução tecnológica do final dos anos 1970, a nível global. Para 

Castells (2016, p.95), somente na “década de 1970 as novas tecnologias da 

informação difundiram-se amplamente, acelerando seu desenvolvimento sinérgico e 

convergindo em um novo paradigma”. Para o referido autor,  

No modo de desenvolvimento industrial, a principal fonte de 
produtividade reside na introdução de novas fontes de energia e na 
capacidade de descentralização do uso de energia ao longo dos 
processos produtivos e de circulação. No novo modo informacional de 
desenvolvimento, a fonte de produtividade acha-se na tecnologia de 
geração de conhecimentos, de processamento de informação e de 
comunicação de símbolos. [...] Na verdade, conhecimento e 
informação são elementos cruciais em todos os modos de 
desenvolvimento, visto que o processo produtivo sempre se baseia em 
algum grau de conhecimento e no processamento de informação. 
(CASTELLS, 2000, p.53 - 54) 
 

No que se refere ao atual estágio de desenvolvimento de Oiapoque, com base 

no diagnóstico realizado no Capítulo I desta Tese, identificamos que o Município ainda 

está tentando estruturar atividades que necessitam de um aparato técnico, 

principalmente em infraestrutura, que na atualidade não é a ideal, uma vez que às 

transformações nesta porção do território é subsidiado, sobretudo, pela lógica 

produtiva baseada na indústria, e também na necessidade de propiciar a comunicação 

com os centros consumidores dos produtos por ela fabricados. 

Dessa forma, as redes geográficas estabelecem e são estabelecidas a fim de 

proporcionar a maior interação entre os diferentes lugares, pessoas ou instituições. 

Essa intervenção é feita na maioria das vezes tendo como justificativa a ideia de 

desenvolvimento, que também consiste em transformações que muitas vezes não são 

tão claras quanto parecem. É nessa premissa que buscaremos analisar o atual estágio 

de desenvolvimento do município de Oiapoque.  

 
2.1. Desenvolvimento e Redes Geográficas em Oiapoque 

Partimos do pressuposto que as redes, de maneira geral, possuem papel 

estratégico no que tange à organização do planeta nos mais diversos setores.  

[...] as redes globais, de intercâmbios instrumentais conectam e 
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desconectam indivíduos, grupos, regiões e até países, de acordo com 
a sua pertinência na realização dos objetivos processados na rede, em 
um fluxo contínuo de decisões estratégicas. Segue-se uma divisão 
fundamental entre o instrumentalismo universal abstrato e as 
identidades particularistas historicamente enraizadas. Nossas 
sociedades estão cada vez mais estruturadas em uma oposição 
bipolar entre a rede e o ser (CASTELLS, 2000, p.41). 
 

Ao conceituar rede geográfica, Corrêa (2014, p.107) a define como "um 

conjunto de localizações geográficas, interconectadas entre si por um certo número 

de ligações".  O autor demonstra que a preocupação com os estudos da rede 

geográfica e seus efeitos sobre a organização espacial não é fato recente.  

A superfície da Terra é recoberta por inúmeras redes geográficas. Os 
povos nômades, sem localização fixa permanente, construíram suas 
próprias redes geográficas, constituídas por itinerários percorridos 
periodicamente e por paradas provisórias, junto a um poço de água, 
por exemplo. Há fixos e fluxos que refletem e condicionam a vida 
nômade. Os itinerários simbólicos, com geossímbolos associados a 
uma crença religiosa e santuários ou paradas para descanso, 
compõem outras redes geográficas, existentes nos mais diferentes 
contextos culturais (CORRÊA, 2012, p.202-203). 
 

Mas, apesar de destacar a existência de uma geografia histórica das redes 

geográficas, o autor entende ser necessária a compreensão de que, a partir da 

segunda metade do século XIX, as redes geográficas tornaram-se mais numerosas.   

O desenvolvimento do capitalismo industrial necessitou e gerou novas 
demandas que suscitaram novos meios pelos quais as redes 
geográficas tornaram-se mais densas e eficientes, superando 
progressivamente o espaço pelo tempo. Instantaneidade e 
simultaneidade, que nos dias atuais caracterizam parte do 
funcionamento das redes geográficas, são o capítulo atual de uma 
história que não se concluiu (CORRÊA, 2012, p. 202). 
 

Diante desta realidade, destaca a importância das diversas redes geográficas, 

necessário à verificação das interações espaciais.  

Na atual fase do capitalismo a importância das diversas redes 
geográficas na vida econômica, social política e cultural é enorme e, 
de um modo ou de outro, todos estamos inseridos em mais de uma 
rede geográfica e, simultaneamente, excluídos ou ausentes de um 
número ainda maior de redes (CORRÊA, 2014, p. 109). 

 
Santos (2006, p. 176), ao dissertar sobre a expressiva variedade de definições 

e conceituações que a cada dia se multiplicam acerca das redes, enfatiza a existência 

de duas grandes matrizes: “a que apenas considera o seu aspecto, a sua realidade 

material, e uma outra, onde é também levado em conta o dado social". 
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A primeira atitude leva a uma definição formal, que N. Curien 
(1988, p, 212) assim retrata: "toda infra-estrutura, permitindo o 
transporte de matéria, de energia ou de informação, e que se 
inscreve sobre um território onde se caracteriza pela topologia 
dos seus pontos de acesso ou pontos terminais, seus arcos de 
transmissão, seus nós de bifurcação ou de comunicação". [...] 
Mas a rede é também social e política, pelas pessoas, 
mensagens, valores que a frequentam. Sem isso, e a despeito 
da materialidade com que se impõe aos nossos sentidos, a rede 
é, na verdade, uma mera abstração (SANTOS, 2006, p. 176-
177). 
 

Tendo em vista a análise de Corrêa (2014) e Santos (2006), que sinalizam 

para ampla gama de redes geográficas e consequentemente de possibilidades de 

abordagens existentes, é de expressiva contribuição a reflexão de Pereira (2009), que 

nos permite analisar o fenômeno proposto através de duas tipologias de redes. Para 

o referido autor, os trabalhos propostos por diversos geógrafos que vêm dedicando 

seus estudos a essa temática, sinalizam que, de certo modo, as tipologias de rede 

convergem para dois grandes conjuntos diferentes. 

1) Redes técnicas ou de infraestruturas – como sendo aquelas que 
dão suporte ao fluxo de materiais e informações, redes de transporte 
(rodovias, ferrovias, etc), e as de comunicação e informação (infovias, 
internet, sistemas de comunicação via satélite, etc), e 2) Redes de 
serviços ou de organização – aquelas que resultam da organização de 
pontos e agentes no território para a realização de determinada 
atividade, que denotam principalmente articulações políticas e sociais 
organizadas para a realização de atividades multilocalizadas no 
território, como é o caso, por exemplo, das parcelas técnicas da 
produção de grandes empresas, ou ainda do seu controle/comando no 
território (PEREIRA, 2009, P.123). 

 
As redes técnicas são responsáveis pela relação comercial entre os diferentes 

Estados Nação, transnacionais, intensificando o processo da divisão internacional do 

trabalho, ou, como assevera Corrêa (2014, 108.), "a divisão territorial do trabalho em 

escala crescentemente mundializada só é possível a partir de numerosas redes 

técnicas engendradas no bojo da expansão capitalista”.   

No mundo que emerge do processo de industrialização, no qual se 
acentua a divisão social e territorial do trabalho e se ampliam as 
interações espaciais, cada centro urbano situa-se em inúmeras redes 
geográficas, desempenhando, em cada uma, papéis distintos, 
associados a distintas funções urbanas e espacialidades. A múltipla 
inserção pode ser vista como marca da inserção do centro no mundo 
capitalista contemporâneo (CORRÊA, 2012, p.209). 
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Com o advento da mundialização do capital a níveis cada vez mais globais, a 

percepção sobre as diferenças nas dinâmicas econômicas e modelos de 

desenvolvimento ficaram mais perceptíveis. Essas diferenças na intensidade dos 

fluxos são definidas pela qualidade e quantidade de redes técnicas das quais os 

indivíduos, países e corporações dispõem para realizar trocas comerciais, criando 

uma hierarquia mundial dominação política e econômica.  

[...] Sem dúvida a habilidade ou inabilidade de as sociedades 
dominarem a tecnologia e, em especial, aquelas tecnologias que são 
estrategicamente decisivas em cada período histórico, traça seu 
destino a ponto de podermos dizer que, embora não determine a 
evolução histórica e a transformação social, a tecnologia (ou sua falta) 
incorpora a capacidade de transformação das sociedades, bem como 
os usos que as sociedades, sempre em um processo conflituoso, 
decidem dar ao seu potencial tecnológico (CASTELLS, 2000, p.44-45). 
 

O consenso neste debate parece estar na importância que as chamadas redes 

técnicas possuem para dinamizar a economia dos diferentes lugares. Como bem 

pondera Porto-Gonçalves (2017, p.77) “Vivemos sob um verdadeiro tecnocentrismo, 

crença de que sempre há uma solução técnica para tudo”. 

A técnica se apresenta na sociedade moderno colonial como um 
verdadeiro tabu e, tal como a ideia de desenvolvimento, se quer 
inquestionável. Acredita-se que a técnica, enquanto algo que deriva 
da capacidade criadora do homem, como mediadora da nossa relação 
com a natureza, é o centro em torno do qual giraria o progresso da 

humanidade (PORTO-GONÇALVES (2017, p.77). 
 

Porém não podemos desconsiderar que “a existência das redes é inseparável 

da questão de poder. A divisão territorial do trabalho resultante atribui a alguns atores 

um papel privilegiado na organização do espaço” (SANTOS, 2006, p.183). “Por meio 

da técnica sempre se visa o controle, da maneira mais perfeita possível, dos efeitos 

da ação, no espaço e no tempo por parte de quem a principia” (PORTO-GONÇALVES, 

2017, p.77).  

Não se quer com isso negligenciar a importância da técnica, enquanto “algo 

que está inscrito no interior das relações sociais e de poder”. (PORTO-GONÇALVES, 

2017, p.79). Nessa mesma linha de pensamento, Silveira (2003, p. 6), salienta que 

“devemos pensar a rede técnica como um elemento de possibilidades em relação ao 

desenvolvimento de um dado território”. Nesse sentido:  

A instalação e o aproveitamento das redes técnicas engendrados por 
uma dada dinâmica social e econômica e expressão de relações de 
poder existentes no lugar, torna aparente tanto as potencialidades 
como os constrangimentos ao desenvolvimento social e espacial do 
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território (SILVEIRA, 2003, p.6). 
 

Em consonância com a análise de (Silveira (2003); Porto-Gonçalves (2017), 

entendemos que é justamente pela importância atribuída a técnica, que se faz 

necessário questionarmos os discursos vazios e/ou até mesmo ingênuos, os quais 

apresentam a crença de que sua presença por si só, é o suficiente para alcançar os 

benefícios desejados.  

[...] uma crítica a técnica, mesmo que a uma determinada técnica 
específica, e, sempre, uma crítica as intenções nela implicadas, e 
assim se introduz uma tenção, uma dubiedade, lá mesmo onde se 
acredita haver uma ação simplesmente racional que se acreditava 
unívoca e, por isso, inquestionável. Entretanto, toda técnica sendo 
meio está a serviço de um fim, seja um arco e flecha, seja uma enxada, 
seja um míssil. 
Toda técnica é assim, um sistema organizado, ordenado, visando ao 
maior controle que se possa ter dos seus efeitos. Todavia, a técnica 
está sempre, inscrita num mundo complexo, a physis onde convivem 

caos e ordem (PORTO-GONÇALVES, 2017, p.79). 
 

A título de exemplo, podemos pensar na rapidez com que as informações 

circulam, e que criaram o mesmo efeito com o planejamento das organizações das 

estruturas de transporte e oferta de energia, fatores determinantes para 

competitividade da indústria de um país ou na atração das transnacionais a um 

território.  

Quem procura tomar o poder se apropria pouco a pouco das redes de 
circulação e comunicação. Controle das ferrovias, rodovias, de 
energia, centrais telefônicas, estações de rádio e televisão. Controlar 
as redes é controlar os homens e é impor-lhes uma nova ordem 
(RAFFESTIN, 1993, p. 213). 
 

Porém, é importante frisar que a distribuição dessas redes técnicas não se dá 

de maneira uniforme sobre os diferentes territórios, uma vez que “não existe 

homogeneidade do espaço, como, também, não existe homogeneidade das redes.” 

(SANTOS, 2006, p.180) 

Para que se materialize a conexão de um determinado território a lógica 

produtiva capitalista hegemônica, existem outros fatores embutidos, valores 

estratégicos marcados pela atuação de diferentes indivíduos, corporações e Estados. 

Nesse sentido é necessária uma distinção entre os sujeitos que decidem e os outros.   

Um decididor é aquele que pode escolher o que vai ser difundido e, 
muito mais, aquele capaz de escolher a ação que, nesse sentido, se 
vai realizar. Essa ideia é desenvolvida por J. Masini (1988, pp. 112 -
113) que inclui, entre os grandes decididores, os governos, as 
empresas multinacionais, as organizações internacionais, as grandes 
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agências de notícias, os chefes religiosos... A escolha do homem 
comum, em muitas das ações que empreende, é limitada.  
Frequentemente, o ator é apenas o veículo da ação, e não o seu 
verdadeiro motor. Mas é sempre por sua corporeidade que o homem 
participa do processo de ação (SANTOS, 2006, p. 51). 
 

As diferentes dimensões de análise das redes são fundamentais para 

pensarmos o caso do município de Oiapoque, em especial a partir da proposta de 

Corrêa (2014), que define três diferentes dimensões básicas de abordagens, 

independentes entre si, e que inclui temas pertinentes para análises específicas: 

organizacional, temporal e espacial.   

Corrêa (2014) contribui para a compreensão das redes geográficas, quando 

a consideramos em sua dimensão espacial. “A escala, a forma espacial, e a conexão 

são características que constituem a dimensão espacial da análise das redes 

geográficas” (p.11). 

O autor anteriormente citado salienta que ao definirmos uma rede específica 

para nossos estudos, é fundamental considerarmos também sua dimensão 

temporal: duração (longa ou curta); velocidade dos fluxos (lenta e instantânea); e 

frequência (permanente, periódica, ocasional); assim como sua dimensão 

organizacional: segundo seus agentes sociais (Estado, empresas, instituições, 

grupos Sociais); origem (planejada, espontânea); natureza dos fluxos (mercadorias, 

pessoas, informações); função (realização, suporte); finalidade ( dominação, 

acumulação, solidariedade); existência (real, virtual);  construção (material e 

imaterial); formalização (formal e informal);  organicidade (hierárquica, 

complementaridade)  (CORRÊA, 2014, p.110 -111-112). Em sua análise:  

A sugestão constitui, em realidade, uma proposição para o estudo de 
uma dada rede geográfica. Cada rede situa-se em cada um dos quinze 
aspectos indicados, o que não significa, porém, que todos eles devam 
ser considerados com a mesma intensidade. É a partir da problemática 
construída sobre uma dada rede que serão selecionados os aspectos 
a serem estudados. Assim, os agentes sociais podem ser analisados 
vendo-se, para cada um, a função, a frequência dos fluxos e a forma 
da rede. Ou, com base em outra problemática, é possível estabelecer 
relações entre a origem da rede, sua finalidade, a velocidade dos 
fluxos e a conexão. (CORRÊA, 2012, p.205) 
 

A interação entre as redes geográficas e o nível de desenvolvimento de 

Oiapoque tem explicitado as diferenciações que se materializam no espaço de 

diferentes formas, e que produzem diferentes relações dependendo do sujeito de que 

estamos falando, por isso, podemos pensar em sucessão e simultaneidade, 
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sucessões simultâneas, eis o espaço/tempo. Tempos ou temporalidades 

diferenciadas a partir da relação com as redes estabelecidas em Oiapoque, permitem 

tensionar a visão unilinear do tempo, trazer o espaço para dentro da história e deixá-

lo falar, e assim romper com a visão unilinear do tempo que silencia outras 

temporalidades que conformam esta porção do território simultaneamente (PORTO-

GONÇALVES, 2006).  

Um debate mais latente na Geografia contemporânea diz respeito à influência 

das redes geográficas na organização dos territórios.  

Segundo Coelho Neto (2013, p.86): 

A frequência com que os termos rede e território compareceram nos 
discursos geográficos nas últimas quatro décadas não deixa de ser 
uma evidência da posição que passam a ocupar com efetividade na 
tarefa de leitura espacial da realidade. Embora não possamos 
reconhecer a originalidade de sua elaboração e a exclusividade de sua 
apropriação à Geografia, não se pode negar que o acúmulo de 
reflexões desenvolvidas nos permite defender sua condição de 
conceitos fundamentais neste campo disciplinar.  
 

 Ao analisar a articulação entre territórios e redes, Haesbaert (2004) destaca a 

presença de uma multiplicidade de territórios, contrapondo a visão de espaço fechado 

e identidades homogêneas e “autênticas”. Em suas palavras:  

A realização da multiterritorialidade contemporânea, fica evidente, 
envolve como condições básicas a presença de uma grande 
multiplicidade de territórios e sua articulação na forma de territórios-
rede. Estes, como já vimos, são por definição, sempre, territórios 
múltiplos, na medida em que podem conjugar territórios-zona 
(manifestados numa escala espacialmente mais restrita) através de 
redes de conexão (numa escala mais ampla). A partir daí se desenham 
também diferenciações dentro da própria dinâmica de 
“multiterritorialização” (HAESBAERT, 2004, p. 16). 
 

 A presença de influências advindas de inúmeros outros espaços e escalas e 

temporalidades, é o que caracteriza a singularidade do município de Oiapoque.  “A 

própria “singularidade” dos lugares (e dos territórios) advém sobretudo de uma 

específica combinação de influências diversas, que podem ser provenientes das mais 

diversas partes do mundo” (HAESBAERT, 2004, p. 18). 

Atualmente, as redes têm sido atribuídas a capacidade de transformar os 

diferentes espaços. Como podemos observar em Musso (2004, p. 34): 

A rede absorve, atualmente, a questão da mudança social, ela é a 
prótese técnica de utopia social. As verdadeiras revoluções são, hoje, 
as rupturas oferecidas pelas tecnologias de comunicação, a começar 
pela internet, que realiza a utopia da associação universal pelas redes 
de comunicação. A rede leva sempre consigo um imaginário de 
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transição, entre a liberação de um sistema piramidal e hierárquico de 
que o Estado é o arquétipo, e a promessa de um sistema futuro, o da 
associação universal, anunciador de um novo tipo de relação 
igualitária. A rede indica um futuro libertador, ela é uma promessa de 
uma circulação generalizada e libertadora de fluxos de informações e 
ondas econômicas.  
 

Esse imaginário construído entorno das redes, pode ser identificado tanto nas 

falas dos representantes dos diferentes setores da economia entrevistados, como na 

ponderação da secretária de turismo do município, como podemos verificar a seguir: 

[...] o que barra o desenvolvimento disso tudo que nós estamos 
falando, é a estrada e a energia elétrica. (Sr. Julio Garcia. Presidente 
da colônia dos pescadores de Oiapoque, em entrevista concedida no 
dia 10/01/2019). 
 
[...] Oiapoque pode através dessa ligação através da ponte, dessa 
situação com a estrada, através de todos esses aparatos públicos, 
essa aparelhagem que ta sendo colocada aí, surgir como uma árvore 
que dará um fruto muito positivo. (Sr. Izaac Silva. Presidente da 
Associação Comercial e Industrial de Oiapoque, em entrevista 
concedida no dia 29/02/2019). 
 
[...] a demanda do município cresceu, toda a comunidade precisa de 
energia elétrica, só que tem muito entrave aí, pois energia não é de 
qualidade, precisa mais investimentos nesse setor, porque prejudica o 
turismo. (Srª. Dismin Ribeiro Dias. Secretária de turismo do município 
de Oiapoque. Em entrevista concedida no dia 02/02/2019) 
 

 Percebemos assim, que a “justificativa para a implantação das redes está 

alicerçada na obtenção de atingir o tão “sonhado progresso", e sua versão mais atual, 

“desenvolvimento”. (PORTO- GONÇALVES, 2017, p.61) 

A ideia de desenvolvimento sintetiza melhor que qualquer outra o 
projeto civilizatório que, tanto pela via liberal e capitalista como pela 
via social-democrata e socialista, a Europa Ocidental acreditou poder 
universalizar-se. Desenvolvimento é o nome síntese da ideia de 
dominação da natureza. Afinal ser desenvolvido é ser urbano, é ser 
industrializado, enfim, é ser tudo aquilo que nos afaste da natureza e 
que nos coloque diante de constructos humanos, como a cidade como 

a indústria.  (PORTO- GONÇALVES, 2017, p. 62) (Grifos do autor) 
 

Segundo Rield (2017),  

[...] A noção de desenvolvimento está presente na literatura desde os 
primórdios da ciência. Independente das concepções políticas e 
ideológicas, todos os regimes políticos, autoritários ou democráticos, 
conservadores ou liberais, valem-se das projeções e concepções de 
desenvolvimento em busca de sua legitimação.  
 

De acordo com Castoriadis (1987, p. 140), essa utilização começa quando, 
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(...) se tornou evidente que o “progresso”, a expansão, o crescimento 
não eram virtualidades intrínsecas, inerentes a todas as sociedades 
humanas cuja efetivação (realização) se pudesse considerar como 
inevitável, mas propriedades específicas – dotadas de um “valor 
positivo” – das sociedades ocidentais. 
 

Diante da variedade de significados que o termo “desenvolvimento” tem 

adquirido nos últimos anos, entendemos ser necessário evidenciar que existe um 

significado hegemônico atrelado ao “desenvolvimento” e a maneira como passa a ser 

encarado dentro da sociedade capitalista de produção. A compreensão acerca do 

entendimento do conceito de desenvolvimento, está no cerne das discussões atuais, 

dessa forma vamos procurar explicitar que no nosso entendimento a questão chave 

por trás desse debate está no fato de que relações capitalistas de produção implicam 

necessariamente na construção de relações sociais que refletem a sua essência: 

concentração, exclusão e expansão. 

O fato é que o ideário desenvolvimentista se tornou hegemônico e, portanto, 

passa a ser reproduzido como cartilhas que ensinam a replicar o modelo ideal a ser 

alcançado. Assim, os lugares periféricos nas mais diferentes escalas, vão procurar 

colocar a cabo ações que visam atingir esse nível de organização, mesmo que isso 

signifique abrir mão de formas de organização que possuem outros conhecimentos 

acumulados durante milhares de anos. Essa visão subsidia políticas que (in)visibilizam 

e silenciam vozes, povos, etnias e nacionalidades que desenvolveram fazeres e 

saberes enquanto condições materiais e imateriais de criação e reprodução de 

sentidos para a vida (PORTO-GONÇALVES, 2017). 

Para que possamos refletir e até significar o desenvolvimento é necessário que 

tenhamos ciência das diferentes correntes que o interpretam. Para tal, nos 

reportaremos a Singer (1968, p.11), que aponta duas correntes de análise mais 

usuais: “1. as que identificam desenvolvimento como crescimento econômico e 2. as 

que distinguem desenvolvimento de crescimento”. 

O primeiro corolário da distinção entre desenvolvimento e crescimento 
é que o crescimento é visto como um processo de expansão 
quantitativa, mais comumente observável nos sistemas relativamente 
estáveis dos países industrializados, ao passo que o desenvolvimento 
é encarado como um processo de transformações qualitativas dos 
sistemas econômicos prevalentes nos países subdesenvolvidos. 
Segue-se o reconhecimento da diferença de natureza (e não de grau) 
entre os sistemas econômicos destes dois tipos de países. O 
desenvolvimento é o processo de passagem de um sistema a outro. 
(SINGER 1968, p.17) 
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Sobre a corrente de pensadores que interpretam desenvolvimento enquanto 

crescimento econômico, é importante para entendermos segundo Singer, que esse 

modelo de pensamento acaba por criar o outro lado da moeda ou o 

subdesenvolvimento, esvaziando o debate a mera classificação dentro dos 

parâmetros econômicos. Assim, “na própria ideia de subdesenvolvimento já está 

embutido o que seria a sua superação: o desenvolvimento” (PORTO-GONÇALVES, 

2017, p.63). 

Ao analisarmos as críticas realizadas acerca da ideia de desenvolvimento, nos 

reportamos a Castoriadis (1987, p.136), para o qual o principal questionamento incide 

na ideologia do desenvolvimento atrelada ao crescimento autossustentado.  

O sistema social estabelecido começou a ser criticado não porque ele 
seria incapaz de assegurar o crescimento, nem porque distribuía 
desigualmente os “frutos do crescimento” – tradicionais críticas da 
esquerda – mas porque ele se preocupava apenas com o crescimento 
– um crescimento de tipo determinado, com um crescimento 
específico, que acarretava determinadas consequências humanas e 
sociais. Limitadas, no início, ao interior de um círculo bastante estreito 
de pensadores sociais e políticos heterodoxos, essas críticas vieram a 
difundir-se amplamente dentro de poucos anos. 
 

Porto-Gonçalves (2017), ao formular uma análise  sobre a forma como as 

reflexões acerca da crítica ao ideário de desenvolvimento acontece, aponta que 

grande parte dos questionamentos  surgem no contexto de países da Europa 

Ocidental e nos Estados Unidos, onde a ideia de desenvolvimento, parecia ter dado 

certa, porém, chega à conclusão de que a retórica de replicar modelos atingiu também 

a maneira pela qual se faz a crítica ao conceito. 

A principal crítica que até então havia sido feita ao estilo de 
desenvolvimento hegemônico provinha do marxismo, que assinalava 
o caráter necessariamente desigual em que se fundava o 
desenvolvimento capitalista. Assim, havia a crítica a desigualdade do 
desenvolvimento, e não ao desenvolvimento enquanto tal. Deste modo 
os que criticavam a desigualdade do desenvolvimento contribuíam 
para fomentá-lo, na medida em que a superação da desigualdade, da 

miséria, se faria por mais desenvolvimento (PORTO-GONÇALVES, 
2017, p.63). 
 

Assim, o pensamento político hegemônico no mundo passa a encarar os 

problemas sociais pela via econômica, na qual se interpreta que não há outro modelo 

imaginável para alcançar níveis de vida desejáveis, então se um local possuía pobreza 

era porque ele não foi capaz de promover dinamismo econômico. Dentro de tais 

premissas, os países subdesenvolvidos seriam aqueles que não “utilizam 
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integralmente os fatores de produção de que dispõem ou, num sentido dinâmico, sua 

economia cresce menos do que poderia crescer”. (SINGER, 1968, p.11)        

A crítica feita a essa forma de pensar consiste no fato de que sobre o 

capitalismo que se tornou o sistema produtivo hegemônico, o desenvolvimento não 

acontece como já apontamos em todos os ramos da economia, gerando ao mesmo 

tempo riqueza e pobreza, fato presente inclusive nos países ditos “desenvolvidos”.  

Como o sistema capitalista de produção acabou se tornando hegemônico, as 

noções entorno do conceito de desenvolvimento que se dedicaram a entender as 

diferenças que existiam entre os países capitalistas e a justificar e indicar ações que 

deveriam ser tomadas para alcançar o estágio das nações mais ricas.  

Esse ideário não percebe ou considera aceitável, o fato de que mesmo os 

países que se destacaram socialmente, tenham contradições internas, frutos da 

essência do capitalismo: concentração, expansão e exclusão. A esse respeito, 

Goldenstein & Seabra (1982, p.21) afirmam:  

Sob o capitalismo, o desenvolvimento das atividades econômicas não 
se dá de maneira uniforme entre seus diversos ramos e seus setores. 
Esse desenvolvimento desigual não é meramente fruto da reprodução 
de uma situação histórica presente nos primórdios da definição do 
modo de produção capitalista. Resulta de determinações que 
interferem no processo de acumulação de capital e guardam aspectos 
ora mais especificamente econômicos ou político-econômicos. E 
ainda, de todas as formas de desigualdades que opõem exploradores 
e explorados, dominantes e dominados, e em particular, a burguesia 
e o proletariado. 
 

Partindo do interior das relações de produção capitalistas que são 

contraditórias por essência, trabalhamos com o fato de que esse modelo não dá conta 

de promover o bem-estar de todos os indivíduos. Há que se considerar ainda, que 

esse modelo vem provocando paulatinamente o aumento da concentração da riqueza 

a nível mundial e, que nas últimas décadas, tem aumentado as taxas de lucros dos 

capitalistas, avançando principalmente através da extinção e da precarização de 

direitos sociais importantes para a classe operária no planeta. 

Porém, como na maior parte dos países e, em especial no caso brasileiro, 

ainda não surgiram alternativas que façam frente a esse modelo, trabalharemos com 

a ideia de que há possibilidade de se alcançar mudanças qualitativas nas sociedades 

que o adotam, resultando em condições menos cruéis de vida a maioria das 

populações. Essa mudança passa necessariamente por superar a visão que confunde 

desenvolvimento com crescimento econômico.  
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(...) "o crescimento econômico, tal qual o conhecemos, vem se 
fundando na preservação dos privilégios das elites que satisfazem seu 
afã de modernização, já o desenvolvimento se caracteriza pelo seu 
projeto social subjacente. Dispor de recursos para investir está longe 
de ser condição suficiente para preparar um futuro melhor para a 
massa da população. Mas quando o projeto social prioriza e efetiva 
melhoria das condições de vida dessa população, o crescimento se 

metamorfoseia em desenvolvimento”. (FURTADO, 2004, p.484): 
 

Na atualidade, os debates que engendram o conceito de desenvolvimento 

sinalizam para necessidade de diferenciação entre os estágios existentes, bem como 

a necessidade de maior reflexão, uma vez que além de seu caráter desigual, o 

desenvolvimento não acontece de forma homogênea nos diferentes territórios 

existentes.  Assim, "Os sistemas técnicos característicos do período atual buscam 

afirmar-se com ainda mais força do que os precedentes. [...] sua generalização não 

significa homogeneização”. (SANTOS, 2006, p.117) 

Ao analisar as características do que seria a ideia de um “desenvolvimento 

desejável”, Franco (2002, p.13), enfatiza que: 

[...] estabelece políticas que aperfeiçoem a forma como os 
componentes de um conjunto interagem entre si e com o meio externo. 
Entende-se como conjunto uma pequena comunidade rural, um centro 
urbano ou, inclusive, uma nação inteira.  
[...] todos os componentes da sociedade forem beneficiados. Desta 
forma, uma determinada comunidade pode crescer economicamente 
sem que isso represente um desenvolvimento social. 

 

Para Veiga (2005, p.34), é fundamental que o desenvolvimento seja 

alcançado via premissas políticas. 

O desenvolvimento requer que se removam as principais formas de 
privação de liberdade, pobreza e tirania, carência de oportunidades 
econômicas e distribuição social sistemáticas, negligência dos 
serviços públicos e intolerância ou interferência de Estados 
repressivos.  
 

A análise de Veiga corrobora com o pensar de Sen (2017), que nos permite 

refletir sobre a liberdade como fator preponderante para o desenvolvimento. Em seu 

entendimento a liberdade é central para o processo de desenvolvimento por duas 

razões: 

1) A razão avaliatória: a avaliação do progresso tem de ser feita 
verificando-se primordialmente se houve aumento das liberdades de 
pessoas. 

 
2) A razão da eficácia: a realização do desenvolvimento depende 
inteiramente da livre condição de agente das pessoas.  (SEN, 2017, 
p.16-17) 
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É nesse sentido que a ideia de liberdade como indutora do processo de 

desenvolvimento trazida por Sen nos é útil. Ou seja, mesmo sendo uma liberdade 

relativa, dentro do contexto apresentado, ela pode servir de referência na formulação 

de políticas públicas para que possamos reduzir ao máximo as situações de 

miserabilidade encontradas em muitos lugares dos mundo, inclusive no município de 

Oiapoque, objeto de nossa tese.  

Em consonância com Sen (2017, p,25) entendemos as “liberdades não são 

apenas os fins primordiais do desenvolvimento, mas também os meios principais.”  

Além de reconhecer, fundamentalmente, a importância avaliatória da 
liberdade, precisamos entender a notável relação empírica que 
vincula, umas as outras, liberdades diferentes. Liberdades políticas 
(na forma de liberdade de expressão e eleições livres) ajudam a 
promover a segurança econômica. Oportunidades sociais (na forma 
de serviços de educação e saúde) facilitam a participação econômica. 
Facilidades econômicas (na forma de oportunidades de participação 
no comércio e na produção) podem ajudar a gerar a abundância 
individual, além de recursos públicos para os serviços sociais. 
Liberdades de diferentes tipos podem fortalecer umas às outras. (SEN, 
2017, p.25-26) 
 

Apesar de entendermos que a proposta do autor não rompe em sua totalidade 

com o modelo produtivo hegemônico, pelo contrário, suas ponderações são realizadas 

dentro de um contexto capitalista, que por essência produz concentração, expansão 

e exclusão, concordamos que esse processo pode ser “menos cruel”, quanto a forma 

de inserção das pessoas.  

 A partir das premissas que engendram  o desenvolvimento enquanto liberdade,  

as técnicas assumem caráter importante, pois elas podem auxiliar na liberdade de 

expressão das pessoas, participação econômica e oportunidades socias.  

 No entanto, concordamos com Porto-Gonçalves (2017) que não podemos cair 

na armadilha de análises ingênuas, que defendem a tese que as técnicas por si só 

trarão os benefícios que desejamos, uma vez que estas estão inscritas no interior de 

ralações sociais e de poder. Numa sociedade construída por relações sociais e de 

poder contraditórias, como a que vivemos, as técnicas traduzem embutidas nelas 

mesmas suas contradições sociais e políticas. (PORTO- GONÇALVES, 2017, p. 80) 

As contradições sociais e políticas do estado do Amapá, acabam por se refletir 

no planejamento proposto para o desenvolvimento econômico e social de Oiapoque, 

o teor dessas relações pode ser observado na fala do Sr. Izaac Silva, como podemos 

verificar a seguir:  
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Eu participei através do SEBRAE de uma conferência em Macapá, 
ministrada pelo governo do Estado, na qual estava sendo discutido o 
planejamento para desenvolvimento econômico e social do Amapá,  e 
observei uma situação muito séria, que eles tratavam do 
desenvolvimento de uma forma planificada para o estado, mas o 
Oiapoque sempre era esquecido, e eu pensei poxa, ele falaram de 
planejamento, plano de ação para o Jari, plano de ação para Macapá, 
para Santana e o Oiapoque? O que tem para Oiapoque? Isso a mais 
ou menos sete a oito anos atrás, e ai fiquei pensando naquilo. O que 
ta acontecendo com a minha cidade? Pois até então eu estava 
pensando por falta de informação, que o poder público tinha essa 
perspectiva de disseminar as políticas públicas pelo estado de uma 
forma geral, porém naquele momento eu observei que não, pelo 
contrário, era apenas para as cidades estrategicamente mais 
importantes, principalmente em termos de requisito eleitoral. Então eu 
me levantei e perguntei: e pra Oiapoque, qual a proposta de vocês? 
Então os palestrantes olharam um pro outro e provavelmente 
pensaram? Poxa apareceu alguém lá de Oiapoque? Porque de certa 
maneira a segregação ela acontece com Oiapoque, ainda existe essa 
situação, essa discriminação essa dificuldade do poder público das 
instituições das pessoas em geral e até de outros estados, por conta 
da distância, das dificuldades, da fronteira, e aí os palestrantes 
olharam com uma dó e disseram assim: "olha,  o que nós temos para 
o Oiapoque é que quando a ponte sair e a estrada estiver asfaltada, o 
poder público vai poder fazer se manifestar mais efetivamente na 
fronteira, aí eu pensei: "caramba eu estou aqui a quase 30 anos, e vim 
aqui pra ouvir uma coisa dessas", voltei pra casa entristecido, e aí a 
minha ficha do entendimento do estado do Amapá a respeito de 
Oiapoque caiu, e dessa situação surgiu a minha vontade de me 
associar a ACOI. (Sr. Izaac Silva. Presidente da Associação Comercial 
e Industrial de Oiapoque, em entrevista concedida no dia 29/02/2019). 
 

A não homogeneidade das ações promovidas pelo sistema de produção 

capitalista e consequentemente pelo fato da influência das redes, acaba revelando 

territorialidades distintas na configuração espacial de Oiapoque, percebidas através 

das ações de indivíduos, tempos diferenciados que promovem tensões muitas vezes 

escamoteadas.  

 
2.2. O Estado e as Redes Técnicas em Oiapoque 

 
Assim como na maior parte do caso brasileiro, as redes técnicas são fruto do 

empenho que o Estado faz para legitimar os anseios principalmente das classes 

hegemônicas, mas também, no caso de Oiapoque no sentido de legitimar os domínios 

do Estado Nação brasileiro. Como ponderam Almeida e Rauber (2017, p. 481-482): 

Até meados do século XX essa região não tinha acesso terrestre às 
outras do Brasil. Por sinal, o único meio de ligação era realizado por 
via marítima. [...] Naquele período, apenas um trecho da então rodovia 
BR-156 existia e ligava Macapá à Calçoene, município vizinho de 
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Oiapoque. O marco definitivo para a almejada “integração 
nacional” do Município de Oiapoque foi a década de 1950, que 
teve na extensão da rodovia BR-156 a interligação da fronteira 
norte do Território do Amapá à capital. A Comissão Rondon circulou 
pelo rio Oiapoque na década de 1920 e produziu inclusive um filme 
chamado “Parimã” em 1927, que retrata a região e a população local. 
Por sinal, a Comissão percebeu a importância da construção de uma 
estrada entre Oiapoque e as outras regiões brasileiras como afirmação 
territorial nacional. Nesse sentido, com a ascensão de Getúlio 
Vargas ao poder, o controle das fronteiras do Brasil, a 
nacionalização dos territórios e povos indígenas e a “integração” 
de suas gentes passaram a ser promovidos pelo Estado 
paulatinamente. (Grifos nossos) 
 

O fato é que o papel que o Estado desempenha nessa relação, legitima a 

forma como a sociedade, no caso específico a capitalista, se organiza mantendo o 

domínio das frações de classes hegemônicas sobre as frações de classes dominadas. 

A aceitação de tal lógica se dá principalmente porque o Estado atua de forma a 

atender, mesmo que de forma parcial, também os anseios das frações de classes não 

hegemônicas.  

[...] a relação das massas com o poder e o Estado no que se chama 
especialmente de consenso, possui sempre um substrato material. 
Entre outros motivos, porque o Estado, trabalhando para a hegemonia 
de classe age no campo de equilíbrio instável do compromisso entre 
as classes dominantes e dominadas. Assim o Estado encarrega-se 
ininterruptamente de uma série de medidas materiais positivas para as 
massas populares, mesmo quando essas medidas refletem 

concessões impostas pela luta das classes dominadas. (Poulantzas, 
2000, p.29) 

  
 Ao analisar as diferentes concepções de Estado existente, Sá (1986, p.13) 

aponta que estas variam de acordo com suas realidades históricas, mas 

principalmente em função dos interesses materiais de classe ou fração de classe. “O 

Estado, a sua organização, as funções que exerce, o modo como as executa, os fins 

que prossegue e os métodos que adopta, estão no centro da luta política e do debate 

ideológico da nossa época”.  

 Sá (1986) apresenta uma leitura sobre duas concepções de Estado: a 

marxista e a não marxista. 

Assim para os autores, não marxistas o Estado é classicamente 
definido como coletividade politicamente organizada estabelecida em 
certo território delimitado. Daqui decorreria que os elementos seriam 
uma coletividade (um povo, uma comunidade política, uma nação ou 
várias), o poder político e o território. Há, entretanto, autores não 
marxistas que classificam estes elementos como constitutivos do 
Estado, definidores da sua essência, e outros que os consideram 
meras condições da sua existência. (SÁ, 1986, p. 23) 
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 Ainda de acordo com Sá (1986), apesar de não haver concordância entre os 

autores da corrente não marxista no tocante a aspectos referentes ao Estado, quais 

sejam, legitimidade, forma de governo, estrutura, regimes políticos, existe entre esses 

autores uma leitura em comum acerca da falta de debate sobre a finalidade do Estado 

em uma sociedade formada por classes. 

Em trabalho anteriormente realizado (Helfenstein, 2010), ao analisarmos o 

histórico de construção do Estado Nação brasileiro e a forma como se inseriu dentro 

de um contexto capitalista mundial que imprimiu lógicas distintas aos diferentes 

territórios do planeta, utilizamos da teoria do desenvolvimento desigual e combinado 

de Trotsky (2007) que nos permitiu compreender  que ao mesmo tempo em que o 

capital reproduziu relações que por essência criou dominantes e dominados, essas 

relações se materializaram em diferentes níveis de territorialização do capital e a 

adoção de parâmetros e medidas que classificam as diferentes sociedades que 

compõe o Brasil em “moderno” e “atrasado”. Essa classificação pode ocorrer sob a 

ótica de várias escalas correlacionadas, porém aqui nos atentaremos em especial 

local. 

 Para pensarmos o papel que o Estado vem desempenhando no atual estágio 

de desenvolvimento do município de Oiapoque, utilizaremos aqui do conceito marxista 

de Hegel, citado por Sá (1986, p. 29), o qual:  

[...] vem romper abertamente com a tradição falseadora da essência e 
natureza do Estado, este deixa de ser encarado como uma entidade 
mítica identificando com a própria coletividade ou povo organizado, às 
vezes pseudolegitimado por uma vontade divina, outras vezes a 
realidade em acto da idéia moral objetiva. 

 

No tocante a participação do Estado em implementar políticas de 

racionalização o território brasileiro, identifica-se disparidades entre as regiões. Como 

podemos verificar nos mapas do sistema hidrelétrico e redes de transporte brasileiro 

(figura 35), há uma concentração das redes técnicas na região centro sul do Brasil.   
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Figura 35 – Mapas de localização das redes energéticas e de transporte no Brasil  
(IBGE,2014) 

 

 
Fonte: www.ibge.gov.br 
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Essa concentração, e consequente disparidade entre as regiões brasileiras, 

resulta da histórica diferença de atendimento das políticas de incentivo ao crescimento 

econômico, pautados pela industrialização, que se deu de forma mais intensa nas 

porções Sudeste e Sul do país (figura 36). 

 
Figura 36 – Espacialização territorial da indútria no Brasil (2013) 

 
Fonte: www.atlasescolar.ibge.gov.br. 

http://www.atlasescolar.ibge.gov.br/
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Ao analisar o papel do Estado e da industrialização no Brasil, Suzigan (1989), 

sinaliza para o fato de que a partir dos anos de 1950 o Estado passou a exercer um 

papel mais ativo na estruturação do setor industrial. Diante disto destaca alguns dos 

principais fatores que marcaram a atuação do Estado:  

1- articulando o envolvimento entre capital privado nacional, o 
capital estrangeiro e o próprio Estado[...]; 2- protegendo 
mercado interno através de uma política cambial e de tarifas 
aduaneiras[...]; 3- ampliando a sua participação através de 
investimentos na indústria de base (siderurgia, mineração, 
petroquímica) e também através de investimentos em 
infraestrutura econômica (energia e transportes), em partes 
financiados por políticas monetárias e fiscais amplamente 
expansionistas[...]; 4- também através do BNDES que 
fomentava o desenvolvimento industrial do país (SUZIGAN, 1989, 
p. 284). 

 
 A complexidade que caracterizam as relações contraditórias, entre as classes 

que compõem o Estado, se refletem na diferença entre as políticas implementadas 

para atender as demandas das diferentes frações de classe que o compõe.    

 Como pondera Sá (1986 p. 40-41), 

[...] os conflitos entre o Estado e as camadas em benefício de quem o 
poder reverte são, aliás, frequentes: ao Estado e aos seus dirigentes 
compete, por exemplo, procurar garantir os interesses gerais e de 
longo prazo de uma determinada classes ou camada. Para o fazer 
podem entrar em conflito com os interesses imediatos de um sector 
dessa classe ou camada, podem fazer concessões que não convém 
aos interesses imediatos de respectiva classe etc. 
[...] A existência de contradições entre os interesses das diferentes 
frações das classes, classes ou camadas dominantes e entre os seus 
interesses econômicos imediatos e o interesse de prolongar a 
dominação, fazendo demagogia e concessões aos explorados, ajuda 
a criar aparência de que os Estados e os partidos dos exploradores 
são um instrumento de realização dos interesses de todas sociedade 
e não de uma parte dela. 
 

A análise de Sá (1968) permite o diálogo com a “autonomia relativa”, proposta 

por Poulantzas (2000), que sinaliza para o fato de que o Estado existe a priori para 

reproduzir as políticas de interesse das classes hegemônicas, mas que também 

necessita garantir ao mesmo tempo o atendimento a uma parcela de demandas das 

classes dominadas, para que assim possa sustentar a representatividade do próprio 

Estado, evitando um possível “descontentamento generalizado”, que possa acarretar 

em uma revolução na composição estrutural da sociedade.  

 As reflexões de Poulantzas (2000) e Sá (1968) demonstram o jogo de relações 

de poder que engendram a legitimação do poder do Estado, que para garantir o 
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atendimento aos anseios das frações de classes hegemônicas, necessita 

concomitantemente implementar políticas, por mínimas que sejam, para atender às 

frações de classes dominadas.  

 Fica evidenciado, assim, a forma de reproduzir políticas para classes, nas 

quais as mesmas posicionam-se respectivamente de acordo com seus próprios 

interesses, representados política, jurídica e ideologicamente, haja vista que as 

políticas, de uma forma geral, não são de caráter amplo, mas sim respondem aos 

interesses de determinadas classes.  

Podemos perceber, assim, o jogo relacional que os aparelhos de Estado 

cumprem no município de Oiapoque, em que, assim como em escala nacional, 

persiste a tendência construída em torno dos diferentes aparelhos, em que as classes 

hegemônicas estariam mais vinculadas aos setores econômicos e, por isso, se 

beneficiam de condições diferenciadas de acesso aos recursos do Estado. Para 

Poulantzas (2000, p. 193), “o conteúdo político dessas funções está inscrito na 

materialidade institucional e no arcabouço material do aparelho de estado: o que se 

verifica aqui inclusive, até nas medidas técnico-sociais do Estado.”  

 As maneiras como o Estado implementa e gerencia as suas ações é 

amplamente destacada por Castro (2005, p.108), para o qual, a operacionalidade do 

aparelho de Estado se dá por meio do exercício monopolístico do poder. 

Composta por um corpo qualificado de funcionários, a estrutura 
administrativa desse Estado, respaldou a criação de uma rede 
conectiva, única e unitária, que modelou a estrutura organizativa 
formal da vida associada, transformando-se em autêntico aparelho de 
gestão do poder sobre a sociedade e sobre o território. Este aparelho 
torna-se operacional em processos cada vez mais próprios e definidos 
de acordo com  mobjetivos concretos, como a paz interna do país, a 
eliminação do conflito social, normatização das relações de força 
através do exercício monopolístico do poder. 
 

Com base em Poulantzas (2000), entendemos que o é poder relacional, e por 

conseguinte obedece a regras de acordo com a sociedade que o compõe. Para este 

autor, sendo o Estado é fruto de relações de forças produzidas pela luta de frações 

de classes que detém o domínio, mas que contraditoriamente, também necessita 

atender a frações menos favorecidas, romper com essas tendências na formação 

organizacional do Estado certamente implicaria em uma revolução de pouco apoio por 

parte das classes economicamente menos favorecidas, uma vez que estas também 

se beneficiam de ações governamentais.  
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 Ao analisar o papel econômico do Estado Poulantzas (2000), destaca a 

importância estratégica na reprodução do capital atual, exercida pelos aparelhos de 

Estado (administração, magistratura, exército, escola, igreja e mídias), mas sinaliza 

para que a função do Estado não se resume apenas à repressão e reproduções 

ideológicas que alguns autores sempre utilizaram como forma central de análise.  

 O que se identifica é um jogo de estratégias, nas quais o Estado, participa 

através dos governos, discutindo, mediando dúvidas e conflitos, das classes que 

posicionam-se reivindicando seus interesses específicos e que muitas das vezes são 

adversos entre as próprias classes econômicas.  

No município de Oiapoque, essa racionalidade é facilmente percebida através 

de casos, como por exemplo, a compensação atribúida aos indígenas que tiveram 

suas aldeias impactadas pela pavimentação da BR 156, como podemos verificar na 

fala da representante da Articulação dos Povos indígenas do Amapá e Norte do Pará 

(APOIAMP), Priscila Barbosa de Freitas (Karipuna).  

A BR 156 é um dos gargalos entre os povos indígenas da região da 
BR e os próprios moradores de Oiapoque, é uma das grandes 
discussões de longas datas, e que vem trazendo alguns transtornos 
para dentro das comunidade indígenas e para as lideranças, devido 
eles acusarem os povos indígenas, muitos acusam os povos 
indígenas do fato da BR não estar asfaltada, porque os indígenas não 
querem e na verdade não é isso, o que nós queremos é ser ouvidos e 
ser atendidos, porque todo e qualquer desenvolvimento que passe 
entorno das terras indígenas ou dentro nós temos que ser consultados 
antes, para que isso não venha afetar diretamente a gente pois nós 
sofremos com isso,  e tanto é que não é verdade, que o asfalto ainda 
nem chegou próximo das comunidades, que ficam ali no Km 102, no 
Tukay e adiante,  só está até o km 40 ou 60 se eu não estou enganada, 
então é tão interesse nosso que essa BR seja asfaltada que é pra 
melhorar o transporte da produção agrícola daquela população 
que mora na BR para a cidade, e também é muito ruim trazer esse 
povo para Oiapoque para vender seus produtos, para estudar, vai 
facilitar quando estiver asfaltado, mas antes eles tem que 
entender que eles tem que cumprir o acordo da compensação, 
que é  a retirada comunidades da beira da BR, tem que ter um 
certo distanciamento  te mesmo para proteger aquelas 
comunidades que  moram ali.  (Grifos nossos) Em entrevista pessoal 
no dia 26/01/2019 

  

 Como acontece em escala nacional, no caso específico de Oiapoque, significa 

de forma geral, reproduzir as políticas de interesse das frações de classes 

hegemônicas, ligadas as redes técnicas de que dispõe o município, mas que atrela a 

essas ações do Estado uma rede de comunicações e de serviços que não são 

necessariamente dominadas por essas frações de classes dominantes.  
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Sendo o Estado capitalista, ele vai ter como principal fonte motora o 

investimento em circulação, onde se caracteriza a essência da produção capitalista, 

como salienta Oliveira (1981 p.5): 

[...] o modo de produção capitalista não está circunscrito apenas e tão-
somente à produção, mas também à circulação de mercadorias, da 
troca de mercadorias por dinheiro e de dinheiro por mercadorias. Isso 
decorre do fato de que o modo capitalista de produção não é na 
essência um modo de produção de mercadorias no sentido restrito, 
mas sim modo de produção de mais-valia.  
 
[...] é no momento da produção que a mais-valia é gerada pelo trabalho 
(das classes trabalhadoras), ou seja, é produzida; porém é no 
momento da circulação que a mais-valia é realizada. 

 

A organização espacial do Estado, está em consonância com regras 

econômicas e sociais, que são a relação capitalista de produção com suas próprias 

especificidades. Assim é imprescindível que o Estado seja entendido como um Estado 

capitalista que por essência reflete relações de dominação, mas que não 

desconsideramos que a classe dominada, também faz parte desse mesmo Estado, e 

que possui papel fundamental no reconhecimento do Estado quando busca políticas 

que atendam seus interesses como classe dominada. 

Há que se considerar também, como já mencionado nesta pesquisa o caráter 

que as classes não são homogêneas, como o próprio termo tende a fazer com que 

pareça. Existem várias situações que evidenciam que pessoas de uma mesma classe 

em possuam interesses divergentes de acordo com suas necessidades ou 

comprometimento ideológico.  

Porém tendo o Estado em sua ossatura organizacional pessoas de 

determinadas classes que ocupam papéis estratégicos, atuando em conjunto é 

inegável que ao controlar pontos estratégicos na arquitetura político-estatal, garanta-

se  a dominação das frações de classes hegemônicas sobre as frações de classes 

dominadas.  

Em Oiapoque, a condição do parcial atendimento dos desejos das classes 

não hegemônicas, pode ser entendida por meio da implementação de algumas redes 

técnicas, como no caso da geração de energia elétrica, com a escolha pelo 

funcionamento  de um Sistema Isolado e a construção de uma Pequena Central 
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Hidrelétrica (PCH) que opera com capacidade máxima de 30 MW, em detrimento da 

interligação do município ao linhão do SIN41 (figura 37).  

 
Figura 37 – Mapa do Sistema Interligado Nacional (SIN)

 
Fonte: www.institucional.taesa.com.br 

 
A opção por manter o município de Oiapoque sem interligação ao linhão foi 

tomada pelo Grupo Técnico Operacional da Região Norte - GTON42, ligado à 

                                                      
41 (Trataremos deste assunto no Capítulo 3 desta pesquisa) 
42 A Diretoria de Geração da Eletrobras é responsável pela coordenação do Grupo Técnico Operacional 
da Região Norte – GTON, criado por meio da portaria MINFRA nº 895, de 29 de novembro de 1990. 
Este órgão colegiado é responsável pelo planejamento e acompanhamento da operação dos sistemas 
isolados, visando assegurar a esses consumidores, não contemplados com as vantagens oferecidas 
pelos Sistemas Interligados, o fornecimento de energia elétrica em condições adequadas de 
segurança e qualidade. (...) o GTON é composto por uma Secretaria Executiva (SGTON) e cinco 
Comitês Técnicos: Planejamento (CTP), Operação (CTO), Distribuição (CTD), Mercado (CTM) e 

http://www.institucional.taesa.com.br/
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Eletrobrás, amparados por leis contempladas dentro do Programa Nacional de 

Universalização do acesso e uso da Energia Elétrica, que descreve e estabelecem os 

critérios para os chamados Projetos Especiais: 

[...] o atendimento por meio de geração de energia elétrica 
descentralizada, utilizando fontes renováveis compatíveis com a 
realidade local, bem como a construção de pequenos trechos de redes 
de distribuição em tensões primária e/ou secundária – minirredes 
denominados Microssistemas Isolados de Geração e Distribuição de 
Energia Elétrica - MIGDIs, comportando, quando necessário, a 
utilização de redes de distribuição não convencionais (travessias 
subaquáticas, travessias em florestas e outras), utilizando-se 
tecnologias amparadas pela legislação em vigor. (Disponível em:  
www.mme.gov.br/luzparatodos/downloads/Manual_de_Projetos_Esp
eciais2011-2014.pdf. Acesso em: 03/01/2016 
 
[...] preveem a utilização de recursos da Conta de Desenvolvimento 
Energético, na forma de subvenção econômica, na realização de 
obras para o atendimento à população de extremo isolamento em 
áreas remotas, de forma sustentável, priorizando a utilização de 
Fontes Renováveis de Energia compatíveis com a realidade local, 
geração descentralizada e a construção de pequenos trechos de redes 
de distribuição (mini redes), comportando, quando necessário, a 
utilização de redes de distribuição não convencionais (travessias 
subaquáticas, travessias em florestas e outras). Disponível em: 
www.mme.gov.br/10anosluzparatodos/projetosEspeciais.html.  
Acessado em 03/01/2016.  
 

A justificativa para que Oiapoque permaneça fora do linhão se ancora no fato 

do município possuir especificidades que se encaixam nos parâmetros de 

atendimento desse tipo de projeto, compatíveis com a realidade local. Porém, apesar 

da demanda energética estar intrinsecamente ligada ao processo de urbano-

industrialização em todo o mundo, o acesso a esse serviço não se efetiva de maneira 

igualitária.  

Em Oiapoque, o acesso à energia elétrica diferencia-se de acordo com as 

localidades existentes, como evidência Priscila Barbosa de Freitas (Karipuna), 

representante da Articulação dos Povos indígenas do Amapá e Norte do Pará 

(APOIAMP). 

A aldeia do Manga é a única que tem energia 24 horas, nas demais o 
governo dá uma cota de óleo dieesel, que é enviada todo mês para 
gerar energia elétrica, cada comunidade tem seu gerador e uma cota 
mensal de acordo com o numero populacional de cada aldeia, mas 
assim, eles tem horário, das 18 as 23 horas da noite, as maioria das 
comunidades que tem cotas menores, e nas maiores geralmente o 

                                                      
financeiro (CTF), todos coordenados pela Eletrobras. Também conta com o apoio do Centro de 
Pesquisas de Energia Elétrica (Eletrobras Cepel) em projetos pesquisa e desenvolvimento. 
 

https://www.mme.gov.br/luzparatodos/downloads/Manual_de_Projetos_Especiais2011-2014.pdf
https://www.mme.gov.br/luzparatodos/downloads/Manual_de_Projetos_Especiais2011-2014.pdf
http://www.mme.gov.br/10anosluzparatodos/projetosEspeciais.html
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fornecimento ai até as 02 horas da manhã, para poder congelar o 
alimento que vem muito daqui de Oiapoque. Eventualmente, nos 
períodos de reuniões ou algum evento dentro da comunidade eles 
ligam os geradores de dia. Em entrevista pessoal concedida em 
26/01/2019. 
 

Fica evidenciado, assim, que os objetos existentes não são distribuídos de 

forma homogênea no planeta; “e as normas não são todas universais nem o seu 

alcance geográfico é igual”. (SANTOS, 2006, P.187) “Toda rede revela, da mesma 

forma que as tessituras e a implantação dos pontos, um certo domínio do espaço, um 

domínio do quadro espaço temporal, na realidade” (RAFFESTIN, 1993, p.13). 

Em muitos casos a solução encontrada pelo Estado, que atua como mediador 

nesse processo, apesar de atender o anseio de todas as classes que demandam por 

uma fonte energética mais eficiente para o município, está atrelada a um grupo 

econômico como por exemplo a Oiapoque Energia S.A (figura 38) , que detém capital 

para assumir um papel que seria do próprio Estado, já que ele mesmo acaba 

financiando tais ações.  
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Figura 38 – Fotografias da empresa responsável pela geração de energia elétrica  

do município de Oiapoque 

 
Fotos: Helfenstein, A.M. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2017 

 

Diante do exposto anteriormente, concordamos com Castells (1999, p. 31), 

para o qual:  

[...] que deve ser guardado para o entendimento da relação entre a 
tecnologia e a sociedade é que o papel do Estado, seja interrompendo, 
seja promovendo, seja liderando a inovação tecnológica, é um fator 
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decisivo no processo geral, à medida que expressa e organiza as 
forças sociais dominantes em um espaço e uma época determinados. 
 

No caso específico de Oiapoque, há uma parcela da população que 

estabeleceu relações com o Estado no intuito de garantir vantagens advindas da 

manutenção do desenvolvimento precário das redes técnicas e, mantém esse domínio 

através da ineficiência e falta de interesse do Estado por modificar essa situação. Nas 

palavras de Castells (2000, p.47):  

[...] quando o Estado afasta totalmente seus interesses do 
desenvolvimento tecnológico ou se torna incapaz de promovê-lo sob 
novas condições, um modelo estatista de inovação leva a estagnação 
por causa da esterilização da energia inovadora autônoma da 
sociedade para criar e aplicar tecnologia. 
  

Podemos pensar em exemplos nesse sentido quando observamos atividades 

ligadas a manutenção de uma Rodovia Federal BR 156 que há anos não possui obras 

de conclusão do asfaltamento, mas que possui empresas que fielmente nesses anos 

lucram com a sua manutenção (figura 39). 

 
Figura 39 – Mosaico de fotografias das placas das obras de manutenção  

da ROD. BR 156 - Amapá 

 
Fotos: Helfenstein, A.M. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2019 
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Existem ainda aqueles que detém o capital necessário a essas atividades e 

redes (seja a manutenção de uma rodovia ou o repasse à iniciativa privada de um 

modelo de geração de energia elétrica (sistema isolado), ou até mesmo quando, se 

aproveitam dessa situação para cobrar altos preços sobre as mercadorias devido as 

situações anteriores descritas, como o aumento do preço das passagens dos 

transportes alternativos durante o inverno (período de chuva), ou  mesmo o aumento 

do preço das mercadorias no mercado local.  

Esses exemplos nos permitem pensar que as redes que se estabelecem, 

possibilitam acessos diferenciados às técnicas, como já dito anteriormente, e essas 

apropriações diferenciadas acabam também por construir novas redes que 

(re)teritorializam o espaço. “Como decorrência deste raciocínio, é interessante 

observar que, enquanto “espaço-tempo vivido”, o território é sempre múltiplo, “diverso 

e complexo”, ao contrário do território “unifuncional” proposto pela lógica capitalista 

hegemônica”. (HAESBAERT, 2004, p.2) 

Enquanto “continuum” dentro de um processo de dominação e/ou 
apropriação, o território e a territorialização devem ser trabalhados na 
multiplicidade de suas manifestações – que é também e, sobretudo, 
multiplicidade de poderes, neles incorporados através dos múltiplos 
agentes/ sujeitos envolvidos. Assim, devemos primeiramente distinguir 
os territórios de acordo com os sujeitos que os constroem, sejam eles 
indivíduos, grupos sociais, o Estado, empresas, instituições como a 
Igreja etc. As razões do controle social pelo espaço variam conforme 
a sociedade ou cultura, o grupo e, muitas vezes, com o próprio 
indivíduo. (HAESBAERT, 2004, p.3) 

 

Se analisarmos de maneira mais profunda quem são os sujeitos que detém o 

poder político e econômico no município de Oiapoque, veremos que esta parcela da 

população, diferente do discurso que empregam, acaba inviabilizando ou controlando 

o desenvolvimento do município da forma como melhor os beneficie. A título de 

exemplo, podemos pensar nas ações que implementam, quando se apropriam do 

poder via Estado, os prefeitos eleitos neste lugar, que quase sempre têm suas origens 

relacionadas às atividades do garimpo, são ex-garimpeiros ou comerciantes que ainda 

lidam com as atividades relacionadas ao garimpo (TOSTES, 2015). 

 A relação entre Estado e as redes em Oiapoque acontecem na conflituosidade 

do interior das instituições (públicas e privadas) e dos diferentes sujeitos a elas 

ligados, seja trabalhando na busca de alternativas para o estabelecimento de novas 

redes, ou na manutenção da ineficiência estatal e/ou do quadro atual que incide nos 

números exposto no primeiro capítulo desta pesquisa. Trata-se do que Haesbaert 
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(2004, p11) denomina de [...] “multiterritorialidade em sentido lato, mais tradicional, 

resultante da sobreposição de territórios, hierarquicamente articulados, “encaixados”. 

 Um exemplo da conflituosidade entorno das novas redes que se 

estabelecem, está na liberação do funcionamento da Ponte Binacional (figura 40), que 

liga o município de Oiapoque no território brasileiro a Saint-Georges de Oiapoque na 

Guiana Francesa.  Inaugurada em 18 de março de 2017, o novo fluxo provocado pelo 

funcionamento da mesma revela a tensão entre os diferentes agentes em nível local.  

 
Figura 40 – Projeção na fotografia da Ponte Binacional vista pela margem Francesa 

 
Fonte: DNIT43 

 

Notamos que os novos fluxos estabelecidos pela Ponte Binacional, têm sido 

alvo de visões diferenciadas, que revelam as relações de poder que estão se 

desenvolvendo. Essas relações originam-se em sua maioria, de condições 

econômicas diferenciadas entre Brasil e Guiana Francesa, pois as falas dos brasileiros 

entrevistados revelam mais especificamente uma preocupação com a forma com a 

qual a liberação da circulação dos consumidores guianenses vem acontecendo. 

Vejamos as falas a seguir: 

[...] o que está acontecendo agora com a abertura da ponte, o cara 
pega uma van em Caiena (capital da Guiana francesa) para Macapá, 

                                                      
43 Disponível em: www.dnit.gov.br/meio-ambiente/acoes-e.../br.../br-156-ap-ponte-oiapoque.pdf. 
Acesso em: 20/12/2017 

http://www.dnit.gov.br/meio-ambiente/acoes-e.../br.../br-156-ap-ponte-oiapoque.pdf
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paga em torno de 250 a 300 euros, dando em torno de 800 reais a 
passagem, e aí passa por dentro da ponte e vai embora, com isso o 
Estado deixa de arrecadar, a venda do combustível, a venda do pneu, 
vai e volta e ainda tira o nosso trabalho, tira o trabalho aqui no 
Oiapoque do transporte alternativo, tira o trabalho do catraieiro, tira o 
trabalho dos taxistas, então automaticamente eles estão 
desempregando 3 pais de família e a fiscalização começou sim, hoje 
nós tivemos poucos carros adesivados com transporte alternativos de 
Caiena porque agente bateu em cima e a Receita Federal ta lá fazendo 
a parte dela, a gente tem contato com eles, trocamos ideias, quando 
o carro passa adesivado eles param mesmo, a PRF está fazendo o 
mesmo trabalho, taxi não roda mais dentro do Oiapoque, pois até isso, 
eles estavam vindo no final de semana a Oiapoque para trabalhar na 
cidade, trazia o pessoal e ficava rodando, apesar da cooperativa ser 
de transporte alternativo eu estou brigando por catraieiro e por taxista, 
porque na realidade uma coisa ta interligada a outra, e o meu é 
transporte é todas as áreas, (Pablo Clair de Jesus Brasil, presidente 
da Cooperativa de Transportes Alternativos de Oiapoque 
(COTRANSPOI), em entrevista pessoal concedida em 20/02/2019). 
 
[...] a ponte facilitou a vinda dos turistas para Oiapoque, mas daqui pra 
lá já há mais empecilhos, os Guianenses vem para cá já 
documentados, e os brasileiros tem que colocar na cabeça que 
precisam se documentar para poder passar, mas a ponte ela beneficia, 
as pessoas atravessam o rio, em torno de 5 minutos estão em 
Oiapoque com muita facilidade. (Dismim Ribeiro Dias, secretária 
municipal de turismo de Oiapoque em 27/01/2019) 
 
Para mim a ponte só funciona para o outro lado (Guiana Francesa), só 
para eles terem acesso a gente, mas para as pessoas que moram no 
Brasil  ter acesso a eles é um pouco complicado, porque para pagar a 
taxa que eles cobram para entrar lá não dá, agente não tem condições, 
além disso, para nós indígenas teve um impacto, pois antes da ponte 
era muito canoa, voadeira, o rio era bem movimentado e agora deixou 
o rio muito solto, sem o fluxo grande de pessoas e isso acaba dando 
espaço a outro tipo de pessoas frequentarem, que são as pessoas que 
cometem ilícitos. Tem indígenas que moram na Guiana Francesa, que 
recebem em euro, vem pra cá fazer compras, porque é muito mais 
barato, eles frequentam mais o Brasil, pois tem mais facilidade, já um 
brasileiro entrar na Guiana é mais complicado. Priscila Barbosa de 
Freitas (Karipuna), representante da (APOIAMP). Em entrevista 
pessoal concedida em 26/01/2019. 
 

Arroyo (2015, p.39) chama atenção para as características desses fluxos em 

Região de Fronteira, como a que se encontra o município de Oiapoque. Em suas 

palavras: 

Nenhum movimento é totalmente livre, haverá sempre uma instancia 
de supervisão, de regulação, de normas as quais deverá se submeter; 
cria-se uma série de mecanismos, ora para estimulara os fluxos (de 
qualquer natureza), ora para vigiá-los e impedi-los. Nessa perspectiva 
a função fiscal das fronteiras, por exemplo, é também uma forma de 
controle da circulação de mercadorias, seja com a aplicação de 
impostos e tarifas, seja com redução e eliminação de carga tributária 
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via tarifa zero.  
 

O que se percebe é que o estabelecimento de um fixo (Ponte Binacional) está 

provocando novas reestruturações no espaço, no sentido de territorializar novas 

formas de conduta diante do novo controle estabelecido. Com base em Haesbaert 

(2004, p.2), entendemos que as novas formas de territorialização não podem ser 

compreendidas dissociadas dos “sujeitos que efetivamente exercem poder, que de 

fato controlam esse(s) espaço(s) e, consequentemente, os processos sociais que o(s) 

compõe(m).” 

Esses são exemplos que acontecem a nível local, e que envolvem o Estado, 

seus aparelhos e as frações de classe que são administradas por ele. Essas relações 

são importantes para compreendermos quais são os sujeitos que possuem 

capacidade de decidir a forma pela qual as redes se desenvolverão impondo aos 

demais uma lógica que na maioria das vezes está mais preocupada com interesses 

econômicos específicos.  

 

2.3. Espaço, Territórios e Redes em Oiapoque: Tempos e Tensões 

 
Para compreendermos a organização socioespacial do município de 

Oiapoque, suas estruturas fixas, os fluxos delas derivadas, assim como, os sujeitos 

que se inserem nas relações cotidianas que redefinem esse espaço, nos apoiaremos 

na análise de Santos (2008), para o qual o espaço pode ser entendido como: 

(...) um conjunto de fixos e fluxos. Os elementos fixos, fixados em cada 
lugar, permitem ações que modificam o próprio lugar, fluxos novos ou 
renovados que recriam as condições ambientais e as condições 
sociais, e redefinem cada lugar. Os fluxos são um resultado direto ou 
indireto das ações e atravessam ou se instalam nos fixos, modificando 
a sua significação e o seu valor, ao mesmo tempo em que, também se 
modificam. (SANTOS, 2006, p.38) 
 

O mesmo autor pondera ainda que esse processo deve ser aprendido tendo 

como ponto de partida “[...] a sociedade humana realizando-se. Essa realização dá-

se sobre uma base material: o espaço e seu uso, o tempo e seu uso; a materialidade 

e suas diversas formas, as ações e suas diversas feições” (SANTOS, 2006, p. 33).  

Do ponto de vista dos indivíduos entrevistados nessa pesquisa, não pairam 

dúvidas quanto à capacidade das redes técnicas (nesse caso fixo) em desenvolver o 

município (re)criando novos fluxos, responsáveis por transformar a vida dos cidadãos 

de Oiapoque, transformando consequentemente os níveis de vida de cada um.  
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[...] a ponte hoje é uma vertente muito forte aqui, não só pro estado do 
Amapá, mas para todo o Brasil como um todo, Oiapoque pode através 
dessa ligação da ponte, dessa situação com a estrada, através de 
todos esses aparatos públicos, essa aparelhagem que ta sendo 
colocada aí, surgir como uma árvore que dará um fruto muito positivo, 
devido a todos esses anos passados. (Sr. Izaac Silva. Presidente da 
Associação Comercial e Industrial de Oiapoque, em entrevista 
concedida no dia 29/02/2019). 

 
Pra mim a abertura da ponte foi a melhor coisa que aconteceu no 
Oiapoque, estive viajando esses dias Brasil afora e você vê que o 
Brasil sentiu muito a crise, mas o Oiapoque não sentiu essa crise, o 
Oiapoque passou por essa crise sorrindo depois da abertura da ponte.  
A partir da quinta feira, aqui é movimento tremendo, eles vem lá do 
outro lado, fazem a compra no supermercado, ficam no hotel, lotam os 
hotéis, pegam os taxis para ir aos balneários da cidade, então é assim, 
ta certo que não aumentou, mas manteve o padrão de um a dois anos 
atrás, então enquanto o Brasil teve a desaceleração, nós aqui 
mantivemos um patamar, então nós estamos conseguindo pagara 
nossas contas. (Pablo Clair de Jesus Brasil, presidente da Cooperativa 
de Transportes Alternativos de Oiapoque (COTRANSPOI), em 
entrevista pessoal concedida em 20/02/2019). 
 

A necessidade de melhorias nas condições socioeconômicas, quando lida de 

forma rápida e superficial, pode levar a uma equivocada impressão de consenso nos 

caminhos planejados. Mas são variadas as imaginações, anseios e opiniões sobre o 

uso das técnicas, e o modelo a adotar no projeto de desenvolvimento que se realiza 

em curso no município. Dessa forma, é importante insistir, como nos lembra Porto-

Gonçalves (2017, p.79), que “a técnica não é paralela, nem tampouco exógena às 

relações sociais e de poder.   

Dizer que a técnica pode se desprender do uso que lhe foi inicialmente 
atribuído não implica em aceitar a separação entre a técnica e seu uso. 
Não existe técnica sem uso prático, e essa distinção é, rigorosamente, 
absurda. Afinal, eis uma outra característica importante do fenômeno 
técnico, a técnica traz em seu uso a intenção em estado prático: por 
intermediário da técnica, meios e fins se tornam praticamente 
concretos. (PORTO-GONÇALVES, 2017, P.79) 

  
Para maior compreensão sobre os diferentes discursos contidos nos relatos 

dos entrevistados, nos basearemos nas premissas de Bassand (1990) que ao versar 

sobre o território e as relações estabelecidas por seus indivíduos, propõe uma 

classificação que leva em conta o conceito de identidade e o que ele designa como 

grau de pertencimento. Assim temos as seguintes classificações: 

1) os apáticos e os resignados: destacam-se pela atitude passiva e por 
não se identificarem com os interesses locais e territoriais; 
 
2) os migrantes potenciais: aqueles que não vêem perspectivas de 
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realizações de seu projeto pessoal naquele território e estão buscando 
ocasiões para migrarem; 
 
3) os modernizadores: são aqueles adeptos de todas as formas de 
modernização. Este tipo geralmente forma a parcela dos bem 
sucedidos na política e na economia local e são quase sempre 
depreciadores do patrimônio e da história local que consideram como 
tradições obsoletas e retardatárias. 
 
4) os tradicionalistas: dotados de uma identidade histórica, patrimonial 
e emblemática muito forte são os que reivindicam um projeto territorial 
consistente para congelar a região em seu estado de desenvolvimento 
atual, ou seja, em reconstruí-la segundo um modelo antigo de caráter 
mítico. 
 
5) os regionalistas: são os que preconizam o desenvolvimento 
autônomo de sua região a qualquer preço e mediante ao recurso de 
qualquer meio uma vez que consideram asfixiante o centralismo 
estatal. (BASSAND (1990) apud ALMEIDA, 2008, P. 320) 
 

No município de Oiapoque (abrindo parêntese para a existência de múltiplas 

territorialidades)44, devido à expressiva presença de órgãos públicos estaduais e 

federais, como a Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) (figura 41 A) promotoria 

de Justiça (figura 41 B), Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) (figura 41 C), 

Polícia Rodoviária Federal (figura 41 D), dentre outros, identificamos os chamados 

apáticos ou resignados, principalmente entre alguns funcionários, que utilizam o 

município como porta de entrada no funcionalismo público, permanecendo neste lugar 

apenas o tempo necessário. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
44 Diferentemente, talvez, de outras espécies animais, seu trabalho de territorialização apresenta, 
contudo, uma particularidade marcante: a relação entre o indivíduo ou o grupo humano e o território 
não é uma relação biunívoca. Isto significa que nada impede este indivíduo ou este grupo de produzir 
e de “habitar” mais de um território. (Barel, 1986, p.131) 
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Figura 41– Mosaico de fotografias dos órgãos públicos do município de Oiapoque  

 
Fotos: Helfenstein, A.M.  

Fonte: Trabalho de campo (2017) 

“Esses sujeitos apáticos”, além de não contribuir efetivamente para o 

desenvolvimento socioeconômico do município, vive traçando maneiras de se 

transferir para outras localidades, fato que o coloca também entre as identidades que 

Bassand (1990) classifica como migrantes potenciais, demonstrando que essas 

identidades são hibridas e não homogêneas. 

Existem grupos formados por funcionários públicos, uma pequena parcela de 

comerciantes, e, trabalhadores autônomos que se encaixariam como identidades 

modernizadoras, pois enxergam a necessidade da implantação de novas técnicas e 

políticas públicas para atingir o chamado desenvolvimento do município. Esses 

também se encaixam em parte na denominação de Regionalistas, pois veem que o 

Estado muitas vezes age de forma a impedir uma maior autonomia de forças 

produtivas na Região de Fronteira. 

Por último, com maior expressividade, identificamos os tradicionalistas, que 

oriundos da chamada “economia de garimpo”, acabam por barrar ou influenciar as 
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decisões políticas de forma mais incisiva, no intuito de realizar uma "mudança" nos 

moldes dessa lógica territorial, que não rompa com a organização baseada nas 

relações de garimpo que estruturaram a cidade de Oiapoque e, que ainda hoje são 

hegemônicas do ponto de vista político, uma vez que tem como representantes boa 

parte dos comerciantes da cidade.  

Estes tradicionalistas, também se encaixam na designação de Regionalistas, 

uma vez que essa economia de garimpo se faz muito forte em nível de Região, e essa 

"autonomia" no sentido da falta do Estado agrada e possibilita algumas atividades 

ilegais, como ponderam Almeida e Rauber (2017, p. 481):  

A exploração e extração de ouro é regulamentada com autorização 
tanto no Brasil quanto na Guiana Francesa, contudo os casos legais 
são pontuais. Com isso, o fenômeno problemático são os garimpos 
ilegais que envolvem migrantes, trânsito comercial diverso e 
prostituição, fenômenos observáveis e definidos aqui como “economia 
do garimpo”. 
 

 Os apáticos também contribuem para a manutenção da hegemonia da 

identidade tradicionalista regionalista, uma vez que sua falta de vontade em 

transformar a realidade e a não identificação com interesses locais os tornam 

potenciais migrantes, que pouco contribui no sentido do embate político para o 

estabelecimento de uma nova identidade que seja mais benéfica à maioria da 

população. 

Historicamente, diferentes atividades econômicas se desenvolveram no 

município e não foram superadas em sua totalidade, muito pelo contrário, existem 

hoje, múltiplos territórios, que tem nas redes geográficas do município e na sua 

configuração uma específica forma de materialização. 

Como organização do espaço, pode-se dizer que o território responde, 
em sua primeira instância, a necessidades econômicas, sociais e 
políticas de cada sociedade e, por isso, sua produção está sustentada 
pelas relações sociais que o atravessam. Sua função, porém, não se 
reduz a essa dimensão instrumental; ele é também objeto de 
operações simbólicas e é nele que os atores projetam suas 
concepções de mundo. (ALMEIDA, 2005, p. 108) 
 

De maneira mais clara, trata-se de afirmar que o acesso diferenciado, e a 

própria característica das redes no município, provocados no espaço, resultam em 

relações conflituosas expressas em tempos ou temporalidades diferenciadas. “De 

fato, em nosso mundo, a maioria das pessoas e lugares vivecia uma temporalidade 

diferente” (Castells, 2016, p.544). Para Castells (2016, p.513) “[...] Todo tempo, na 

natureza como na sociedade, parece ser específico a um determinado contexto: o 
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tempo é local”.  

Dessa forma podemos afirmar que o espaço em questão é fruto de como as 

relações de produção da vida estabelecem redes e vice e versa. Certamente, esses 

são eventos que possuem encontros e desencontros entre os diferentes indivíduos, 

resultando muitas vezes em embates que explicitam suas diferentes temporalidades. 

O que existe são temporalidades hegemônicas e temporalidades não 
hegemônicas, ou hegemonizadas. As primeiras são o vetor da ação 
dos agentes hegemônicos da economia, da política e da cultura, da 
sociedade enfim. Os outros agentes sociais, hegemonizados pelos 
primeiros, devem contentar-se de tempos mais lentos (SANTOS, 
1994, p. 13). 
 

Na atual conjuntura, podemos perceber que Oiapoque está passando por um 

momento de embate, entre duas temporalidades específicas mais latentes. A primeira 

(figura 42 B e C), mais ligada a economia de garimpo, responsável pela configuração 

política, econômica e cultural, atualmente hegemônica. A segunda (figura 42 A e D), 

resultante de uma crescente força contra hegemônica, "modernizadora", que busca, 

por meio do estabelecimento de novas redes, principalmente técnicas, e defende a 

necessidade de romper com parte dessa ordem hegemônica atual. 

 
Figura 42 –  Mosaico de fotografias dos estabelecimentos comerciais em Oiapoque

 
Fotos: Helfenstein, A.M. 

Fonte: trabalho de campo (2019) 
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Há que se considerar, que esta não é uma análise de fácil percepção, uma 

vez que do ponto de vista dos discursos, as ideias pautadas nas temporalidades 

modernizadoras são mais articuladas com a "modernidade", tornando o argumento 

daqueles que comungam da temporalidade da economia de garimpo mais difícil de 

ser percebidas, principalmente em ambientes nos quais a defesa de certas 

ilegalidades são rechaçados. 

Assim não aparecerão aqui falas diretas de pessoas que são contrárias ou 

indiferentes a implementação de novas redes, mas nos apoiaremos em descrever 

ações que justifiquem tais afirmações. Trabalhando com as ideias de Santos (1994), 

podemos fazer uma relação com o conceito de Tecnoesfera e de Psicoesfera. 

A tecnoesfera é o resultado da crescente artificialização do meio 
ambiente. A esfera natural é crescentemente substituída por uma 
esfera técnica, na cidade e no campo. 
A psicoesfera é o resultado das crenças, desejos, vontades e hábitos 
que inspiram comportamentos filosóficos e práticos, as relações 
interpessoais e a comunhão com o Universo (SANTOS 1994, p.14). 

 
 A modificação pretendida na tecnoesfera pela corrente de indivíduos que 

pretendem a modernização do território, provoca conflitos de ordem da psicoesfera. 

Essas perturbações são provenientes das redes estabelecidas no local, 

principalmente as técnicas que, 

de um lado, nos dão a possibilidade de empiricização do tempo e, de 
outro lado, a possibilidade de uma qualificação precisa da 
materialidade sobre a qual as sociedades humanas trabalham. Então, 
essa empiricização pode ser a base de uma sistematização, solidária 
com as características de cada época. Ao longo da história, as 
técnicas se dão como sistemas, diferentemente caracterizados 
(SANTOS, 1994, p.19). 
 

Esses sistemas técnicos provocaram a criação de uma relação hierárquica de 

sistemas econômicos, no caso de Oiapoque, a uma constante tensão entre as redes 

estabelecidas, com a sinalização mais incisiva no sentido de atingir o atual estágio 

tecnológico hegemônico mundial, iniciados a nível global, nos anos 70 do século XX.  

Como descreve Castells (2000):  

O fator econômico mais decisivo para aceleração, encaminhamento e 
formação do paradigma da tecnologia da informação e para a indução 
de suas consequentes formas sociais foi/é o processo de 
reestruturação capitalista, empreendimento desde os anos 80, de 
modo que o novo sistema econômico e tecnológico pode ser 
adequadamente caracterizado como capitalismo informacional 
(CASTELLS, 2000, p.55). 
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Mesmo que se insira nesse modelo tecnológico informatizado, sempre será 

do ponto de vista das redes técnicas, uma inserção periférica, pois a realização técnica 

demanda que os agentes decididores do sistema produtivo hegemônico, se 

interessem por anexar produtivamente o município a uma rede geográfica com 

escalas mais amplas e consolidar as já existentes propiciadas através de novas 

conexões técnicas. 

No momento, esse parece ser um caminho inevitável, porém as formas como 

essa transformação ocorrerá e o tempo que levará para isso, depende da atuação 

política dos agentes identificados com esse modelo e, as lutas que travarão no sentido 

de cobrar ou de dominar o principal fomentador das redes técnicas (Estado), uma 

atuação mais efetiva em direção a tais premissas. 

Em síntese, com base na análise realizada neste capítulo, entendemos que 

as diferentes dimensões de configurações das redes, são fundamentais para 

pensarmos o caso do município de Oiapoque, em especial a partir da proposta de 

Corrêa (2014, p.205) que define três diferentes dimensões básicas de abordagens, 

independentes entre si, e que inclui temas pertinentes para análises específicas como 

já demonstradas nessa pesquisa, quais sejam, [...] a organizacional, a temporal e a 

espacial, envolvendo a estrutura interna, o tempo e o espaço.  

Dentro deste contexto a seguir, em consonância com as reflexões de Santos 

(2001), Corrêa (2012; 2014) e Pereira (2009) entre outros, buscaremos realizar uma 

análise acerca a dinâmica socioeconômica do município de Oiapoque, 

compreendendo a rede na sua composição organizacional, temporal e espacial, 

considerando não somente sua realidade material pela presença de uma 

infraestrutura no território, mas, sobretudo as relações socioculturais, políticas, 

saberes, valores e pessoas que a compõem.  
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CAPITULO 3 - REDES TÉCNICAS E DE SERVIÇOS EM OIAPOQUE 

Por ser uma pesquisa geográfica, nossa análise acerca do papel das redes, 

para o atual estágio de desenvolvimento do município de Oiapoque, não se pautará 

apenas na descrição das suas características, mas na sua espacialidade. Assim, 

nossa pretensão neste capítulo consiste em demonstrar a lógica que determina a 

localização das redes, os indivíduos que participam dessa construção, e as ideias que 

orbitam e racionalizam as ações, territorializando o espaço.  

[...] embora estas redes sejam muitas vezes encaradas como o signo 
mais acabado do progresso e do futuro. Daí a importância e a 
necessidade de, para além da discussão das suas especificidades e 
virtualidades técnicas, avaliarmos a sua dimensão e implicações 
políticas. É preciso reconhecer que as dimensões organizacional, 
temporal e espacial das redes geográficas, tão bem avaliadas por 
Roberto L. Corrêa (2001), são, também, todas elas tangidas por uma 
dimensão política que, por sua vez, é reveladora das estratégias de 
poder na articulação e mobilização das ações, dos recursos e dos 
lugares (PEREIRA, 2009 p. 127). 
 

 Em concordância com a análise de Pereira (2009), nosso esforço se dará 

em realizar algumas reflexões acerca da relação entre as “chamadas redes” e o nível 

de desenvolvimento em Oiapoque. Para tal, realizamos entrevistas semiestruturadas 

com representantes de diferentes setores da economia do município, além de 

entrevistas com uma representante do poder público local (secretária de turismo) e 

representantes de órgãos governamentais (CEA, DNIT, CAESA), no intuito de 

compreender o teor das ideias que compõem o conceito de desenvolvimento 

imaginado pelos diferentes indivíduos que formam a sociedade em questão, assim 

como tais ideias acabam sendo negociadas (por parte dos habitantes). A seguir, 

procuraremos analisar as informações obtidas por meio das entrevistas realizadas. 

 

3.1. Oiapoque, um município isolado e no escuro: a escolha por um modelo de 

geração e distribuição de energia elétrica e suas consequências locais  

 A mesma lógica capitalista global tem reflexos na dinâmica produtiva interna 

dos diferentes países. O processo hierárquico promovido pelo acesso a redes também 

se faz de forma diferenciada em diferentes escalas, como a nacional, regional e local. 

“As redes seriam incompreensíveis se apenas as enxergássemos a partir de suas 

manifestações locais ou regionais. Mas estas são também indispensáveis para 

entender como trabalham as redes à escala do mundo” (SANTOS, 2006, p.182). 

A análise de Santos (2006) contribui para maior compreensão acerca da 
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realidade existente no município de Oiapoque, que, como destacado anteriormente, 

está entre as localidades que não estão ligados ao Sistema Nacional de produção e 

transmissão de energia elétrica Sistema Interligado Nacional (SIN)45.  

Esta era uma realidade existente entre diversos municípios do Amapá, uma 

vez que o estado até o ano de 2016 possuía apenas sistemas isolados que 

funcionavam via queima de óleo diesel, ou por uma das quatro usinas hidrelétricas, 

Cachoeira Caldeirão, Ferreira Gomes, Santo Antônio do Jari e Coaracy Nunes (figura 

43).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
45   Com tamanho e características que permitem considerá-lo único em âmbito mundial, o sistema de 
produção e transmissão de energia elétrica do Brasil é um sistema hidrotérmico de grande porte, com 
forte predominância de usinas hidrelétricas e com múltiplos proprietários. O Sistema Interligado 
Nacional é formado pelas empresas das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e parte da 
região Norte. Apenas 1,7% da energia requerida pelo país encontra-se fora do SIN, em pequenos 
sistemas isolados localizados principalmente na região amazônica. In: 
http://www.ons.org.br/conheca_sistema/o_que_e_sin.aspx acessado em 03/01/2016. 
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Figura 43 – Mapa de Localização das Usinas Hidrelétricas do Estado Amapá 
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Porém, a partir do ano de 2016, o estado do Amapá foi conectado ao linhão 

de transmissão de energia elétrica proveniente de Tucuruí no estado do Pará (figura 

44).  

 
Figura 44 – Mapa do linhão de transmissão de energia elétrica  

proveniente de Tucuruí no estado do Pará 

 
Fonte: adaptado de Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS)46 

Org.: Helfenstein (2019) 
 

Todavia, o município de Oiapoque, que já possuía um sistema térmico de 

geração (óleo diesel) e distribuição isolada dentro do próprio estado do Amapá, não 

foi interligado ao linhão (SIN), que ficou distante 200 km, finalizando no município de 

Calçoene. 

Os Sistemas Isolados são ainda muito numerosos, principalmente na Região 

Norte do Brasil, devido às grandes distâncias para construção de redes de 

transmissão e a uma histórica falta de políticas de acesso à energia elétrica.  

De acordo com dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS)47,  

atualmente existem 237 localidades isoladas no Brasil, estando a maior parte 

                                                      
46 Disponível em: www.institucional.taesa.com.br 
47 Dados extraídos em: http://www.ons.org.br/paginas/sobre-o-sin/sistemas-isolados. Acessado em: 
10/02/2019. 

http://www.ons.org.br/paginas/sobre-o-sin/sistemas-isolados
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localizadas nos estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá e Pará, além 

da ilha de Fernando de Noronha, em Pernambuco, e algumas localidades do estado 

do Mato Grosso (figura 45).  
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Figura 45 – Cartograma da distribuição geográfica dos sistemas isolados no Brasil no ano de 2018 

 
Fonte: PEN SISOL (2019).  Disponível em: www.ons.org.br/.../ONS_RE-3-0138-2017_PEN_SISOL_2018.pdf. Acesso em: 21/03/2019
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Boa Vista é a única capital que ainda é atendida por um sistema isolado. Ainda 

de acordo com a (ONS), o consumo nessas localidades representa menos de 1% da 

carga total do país e essa demanda por energia é atendida principalmente por usinas 

termelétricas a óleo diesel.  

O Sistema Isolado de Oiapoque é suprido atualmente por um Produtor 

Independente de Energia Elétrica – PIE48, contratado por meio de leilão realizado em 

2014, com vigência até o ano de 2030, no qual saiu vencedor o consórcio Oiapoque 

Energia Ltda. Atualmente, o município possui uma usina termelétrica (UTE), com 

capacidade instalada de 12,83 MW, a qual desde novembro de 2015 opera com 10 

unidades geradoras49 (figura 46).  

 
Figura 46 – Mosaico de fotografias do parque térmico em Oiapoque - Amapá 

 
Fotos: Helfenstein, A.M. 

Fonte: trabalho de campo (2017;2019) 

                                                      
48 Produtor Independente de Energia Elétrica - PIE - É a pessoa jurídica ou empresas reunidas em 
consórcio que recebam concessão ou autorização do poder concedente para produzir energia elétrica 
destinada ao comércio de toda ou parte da energia produzida, por sua conta e risco. 
49 No dia 29 de novembro de 2015, a CEA, juntamente com o Consórcio Oiapoque Energia Ltda, 
constituído pelas empresas Voltalia, Aggreko e Sapeel, inauguraram um Parque Térmico com 
capacidade para produzir uma quantidade de energia que segundo a companhia é o suficiente para 
abastecer o município de Oiapoque, seus distritos e localidades próximas. 
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Com o objetivo de reduzir o consumo de óleo diesel, no ano de 2017 foi 

instalada no município uma usina solar fotovoltaica (figura 47, B e C), que possui 

capacidade para gerar 3,6 MW. Esta usina foi prevista inicialmente para ser 

desativada quando entrar em operação a PCH Salto Cafesoca, que atuará com 

capacidade de até 7,5 MW50.  

 
Figura 47 – Mosaico de fotografias da usina fotovoltaica de Oiapoque-AP     

 
Foto: Gislael, 2018 

Fonte: www.temsustentavel.com.br; 

Esse sistema fotovoltaico conta com uma câmera terrestre de mapeamento 

do céu da empresa Reuniwatt (figura 47A), capaz de prever irradiação e potência de 

                                                      
50 MME/SPE (2018). 
 

http://www.temsustentavel.com.br/
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curtíssimo prazo por meio de coleta de imagens, otimizando o funcionamento do 

sistema híbrido de energia elétrica51. Até a implantação do sistema fotovoltaico, a 

energia fornecida era apenas de base térmica, proveniente da queima de óleo diesel, 

fator que provocava além do encarecimento do preço das contas de energia, 

problemas ambientais decorrentes da opção por uma fonte de energia não renovável 

e poluidora, na contramão das preocupações mundiais em gerar fontes de energia 

limpa e sustentáveis. Apesar de não haver redução no preço das contas de energia, 

o fator ambiental é tido como uma conquista pela empresa responsável.  

O parque solar de Oiapoque fornece energia elétrica para as áreas urbana e 

rural do município, além de otimizar a infraestrutura já existente e diminuir os custos 

operacionais do empreendimento com uma redução de mais de 50% no uso de óleo 

diesel52. Com a implantação da PCH (prevista para o ano de 2021), essa redução será 

ainda mais significativa. 

A ideia é que se reduza consideravelmente a dependência de combustíveis 

fósseis na geração de energia, mesclando e aproveitando as diferentes fontes (em 

períodos em que elas têm seu melhor desempenho), fazendo com que o município se 

destaque ainda mais pela opção por um sistema híbrido de produção de energia 

elétrica (figura 48).um  

 

 

 

                                                      
51 São modos de obtenção de energia elétrica a partir de duas ou mais fontes, como solar-eólica, solar-
diesel, etc. Estes sistemas estão sendo bastante utilizados por causa da eficiência em integrar sistemas 
novos ou já utilizados. A complementação é um dos pontos principais, pois no sistema eólico/solar, por 
exemplo, nos dias em que o céu estiver nublado e a obtenção de energia da placa fotovoltaica for 
reduzida o aerogerador continua sua produção sem interferência e  sustenta o sistema. 
52 Dados extraídos do Pronunciamento do então Senador João Capiberibe em 21/03/2017. Disponível 
em: www25.senado.leg.br. Acesso em 20/02/2019. 

https://www.temsustentavel.com.br/energias-renovaveis/
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Figura 48 – Mapa do Sistema híbrido de produção de energia elétrica de Oiapoque-AP  
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A questão energética é colocada como fator preponderante no processo de 

desenvolvimento socioeconômico do município de Oiapoque, como podemos 

constatar no relatório do MME/SPE (2018)53 em que foi apresentado um estudo de 

alternativas para o suprimento de energia elétrica de Oiapoque pelo SIN. Ao enfatizar 

a importância da elétrica para o desenvolvimento regional, consta no referido 

documento que:  

A economia do Amapá possui vocação primária, com maior 
probabilidade de desenvolvimento de indústrias das cadeias extrativa, 
mineral ou vegetal, de agricultura e de pesca. Conforme o guia de 
potencialidades e oportunidades econômicas do governo do estado a 
região do Oiapoque, localizada no extremo norte do estado, se 
destaca por atividades como produção de mandioca, pesca 
artesanal e extração de rochas ornamentais. [...] Trata-se de uma 
região com grande presença de áreas de proteção ambiental e de 
reservas indígenas. Destaca-se o Parque Nacional Montanhas do 
Tumucumaque, o Parque Nacional do Cabo Orange e a Floresta 
Estadual do Amapá. Até por isso, o turismo e o desenvolvimento 
de uma indústria extrativa sustentável são potencialidades da 

região. (MME/SPE (2018, p. 11-12) 
 

A autossuficiência de energia é destacada por parte dos representantes 

políticos, e está presente em seus discursos, como podemos verificar na fala do 

senhor João Capiberibe, senador pelo estado Amapá, durante pronunciamento feito 

no senado federal, no dia 21/03/2017, quando assevera que: 

Somando as duas fontes, PCH e parque de energia solar, o resultado 
é promissor, mostra Oiapoque no caminho da autossuficiência 
energética, é preciso que se entenda que uma comunidade que gera 
sua própria energia tem toda a possibilidade de construir o 
desenvolvimento. Esse é o primeiro passo para o 
desenvolvimento, a autossuficiência em energia, não só energia 
mecânica como também energia para alimentação. (in: 
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/relatorios-legislativos) 
(Grifo do autor) 

 A racionalidade presente no discurso do senador é também um anseio de 

grande parte da população local, que questiona a opção pelo sistema isolado e a 

projeção da construção da PCH, diante do discurso do auto-custo para integrar o 

município ao linhão, que está localizado a 200 km, no município de Calçoene.  

                                                      
53 Disponível em: http://epe.gov.br. Acesso em: 12/01/2019 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/relatorios-legislativos
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A energia fornecida pelo grupo Oiapoque é distribuída pela Companhia de 

Eletricidade do Amapá – CEA54, que no ano de 2016 registrou um número de 5.437 

ligações, sendo destas 4.420 em residências, atingindo um consumo de 22.082,420 

(kwh) (tabela 8).  

 

Tabela 8 – Número de ligações e consumo de energia elétrica no município de Oiapoque-
2016 

Especificação  Total 

Nº de Ligações 5.437 

Nº de Ligações em Residências 4.420 

Consumo (kWh)  22.082.420 

Fonte: Companhia Elétrica do Amapá- CEA 
Org.: Helfenstein (2017) 

 
Apesar de constatar em nosso trabalho de campo que muitas residências são 

atendidas com o serviço, identificamos que grande parte não paga pelo seu uso, pois 

a CEA, responsável por administrar a rede de distribuição, não realiza a instalação de 

medidores de consumo e, em alguns casos, a ligação acaba sendo feita pelos próprios 

moradores.  

Assim, mesmo possuindo sistema de geração e distribuição de energia, a 

população desse município e as localidades próximas a ele, sofrem com constantes 

apagões que afetam o dia-a-dia dos moradores em seus trabalhos, centros de saúde, 

escolas, comércios ou em suas residências (foto 49 B).  

 Em alguns casos, identificamos a opção por pequenos geradores adaptados, 

de maneira inadequada (foto 49 C), e/ou até mesmo atividades realizadas no escuro,  

a exemplo da cerimônia de posse da prefeita e dos vereadores eleitos (foto 49 A), que 

aconteceu em 1º de janeiro 2017, devido a uma interrupção provocada por danos em 

um gerador da usina fotovoltaica. 

 

 

 

 

                                                      
54 A Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA) é a empresa responsável pela distribuição de energia 

elétrica no interior do Amapá, sendo que no Plano Anual da Operação Energética dos Sistemas 
Isolados para 2019, está contemplado o atendimento a 2 Sistemas Isolados. No município de Oiapoque, 
em decorrência do Leilão nº 001/2014-ANEEL, ficou sob responsabilidade do Consórcio Oiapoque 
Energia – COEN. Em Lourenço (Calçoene/AP), a carga permanecerá sendo suprida por meio de parque 
térmico, à base de óleo diesel, pertencente à própria empresa distribuidora. (PEN SISOL 2019, 
disponível em: www.org.br.  
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Figura 49 – Mosaico de fotografias dos problemas vivenciados pelos moradores de Oiapoque, 
relacionados aos “apagões” que ocorrem no município 

 
Fonte:selesnafes.com; Silva (2013) 

   

 O racionamento de energia já foi responsável (direta ou indiretamente) por, no 

mínimo duas vítimas fatais. Além do caso da professora (relatado no capítulo I desta 

pesquisa),   que faleceu em setembro de 2017, devido à falta de transfusão de sangue, 

uma vez que as bolsas existentes se estragaram por falta de óleo diesel para manter 

a energia 24h no hospital local; no ano de 2015 foi registrada a morte de um estudante 

de enfermagem de 27 anos, sufocado com monóxido de carbono produzido por um 

gerador de energia ligado dentro de sua casa (figura 50), como opção para a falta de 

energia.  
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Figura 50 – Fotografia do pequeno grupo gerador que produziu monóxido de carbono  
dentro da casa, causando a morte silenciosa do estudante 

 
Fonte: selesnafes.com 

 

 Vários foram os protestos realizados pela população, já que o fornecimento 

de energia é constantemente interrompido (figura 51).  

 

Figura 51 –  Mosaico de fotografias dos protestos contra o racionamento e o isolamento do município 
do sistema de energia que abastece o restante do Estado 

 
Fonte: www.diariodoamapa.com.br; selesnafes.com 

http://www.diariodoamapa.com.br/
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 Além de todos os problemas vivenciados, a nova realidade em que vive o 

estado do Amapá, com a integração ao linhão de transmissão de energia elétrica de 

Tucuruí, chamou atenção dos moradores do município de Oiapoque, que reivindicam 

a construção de uma linha de transmissão ligando o município ao SIN.  

 Como destacado anteriormente, no ano de 2018 o MME, por meio do Ofício 

nº 498/2017/SPE-MME, solicitou à Empresa de Pesquisa Enérgética (EPE)55 que 

realizasse um estudo para verificar a viabilidade de uma possível implantação de 

artenativas de sistema de interligação e/ou distribuição ao SIN.  

 No estudo realizado, consta uma alternativa de interligação do município ao 

SIN por meio de obras de distribuição (figura 52), que prevê a implantação de uma 

nova subestação intermediária denominada SE Carnot, com capacidade de 138 KV, 

além de duas linhas de distribuição:  LD 138 kV Tartarugalzinho - Carnot, com 

aproximadamente 172 km, e LD 138 kV Carnot - Oiapoque , com cerca de 139 km de 

extensão, atrevessando a Terra Indígena Uaçá, além da subestação Oiapoque 

138/13,8 kV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
55 Empresa pública, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, instituída nos termos da Lei n° 10.847, 
de 15 de março de 2004, a EPE tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas 
destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás 
natural e seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência energética, dentre 
outras (MME/SPE (2018, p.3). Disponível em: http://epe.gov.br. Acessado em: 12/01/2019 

http://epe.gov.br/
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Figura 52 – Mapa da alternativa de interligação ao SIN via sistema de distribuição 

 
Fonte: MME/SPE (2018, p.21) 

 

 Já na alternativa de interligação do município ao SIN, através de obras de 

transmissão (figura 53), estaria previsto, além da implantação de uma nova 

subestação intermediária em 230 KV, denominada subestação Carnot, duas linhas de 

transmissão, LT 230 KV Ferreira Gomes – Carnot, com aproximadamente 254 km, e 

LT 230 KV Carnot – Oiapoque, com cerca de 139 km de extensão, além da subestação 

Oiapoque 230/138 KV. 
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Figura 53: Mapa da alternativa de interligação ao SIN via sistema de transmissão  

Fonte: MME/SPE (2018, p.27) 
 

 A análise da  possibilidade de ligação ao SIN via distribuição e/ou 

transmissão, foi realizada a partir de oito  cenários56, variando as fontes, custos e 

data de interligação: Cenário 1: Entrada em operação da PCH em 2021 e Interligação 

em 2024; Cenário 2: Entrada em operação da PCH em 2021 e Interligação em 2031; 

                                                      
56 Como premissa geral, considerou-se em todos os cenários a manutenção dos compromissos 
assumidos e fixados nos contratos vigentes. Com isso, o custo total de cada alternativa contempla 
também o pagamento, ao gerador da receita anual fixa até o fim do contrato (2030), mesmo quando 
considerada a interligação ao SIN. 
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Cenário 3: Sem PCH (maior custo de geração) e Interligação em 2024; Cenário 4: 

Sem PCH (maior custo de geração) e Interligação em 2031; Cenário 5: Sem PCH 

(mantendo custo de geração) e Interligação em 2024; Cenário 6: Sem PCH (mantendo 

custo de geração) e Interligação em 2031; Cenário 7: Carga adicional de 5 MW, com 

PCH e Interligação em 2024; Cenário 8: Carga adicional de 10 MW, com PCH e 

Interligação em 2024.  

A opção considerada a ideal por gerar um menor custo global (previsto em R$ 

361 milhões), é a de manter o município isolado durante todo o período analisado 

(2024 a 2031)57. Porém esta opção está condicionada implantação já mencionada da 

PCH Salto Cafesoca, localizada no Rio Oiapoque, a aproximadamente 10 km da 

substação da CEA no município (figura 54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
57 Cabe destacar que a análise final do documento sinaliza para que o  diferencial de custos entre 
manter a localidade isolada ou interliga-la ao SIN em 2031, via sistema de distribuição ,  é de apenas 
5%, o que demonstra ser uma opção viável economicamente em qualquer cenário analisado, deixando 
claro no referido documento, que esta opção está condicionada ao cumprimento dos compromissos 
assumidos e fixados nos contratos vigentes. O não cumprimento do prazo do contrato com a Voltalia, 
ainda que mediante ao sistema de distribuição, somente se mostrou economicamente viável no cenário 
sem a PCH Salto Cafesoca. 
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Figura 54 – Mapa de localização da futura instalação da PCH no município de Oiapoque 
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De acordo com o laudo de retomada da implantação da PCH, realizado pelas 

empresas Voltalia, SAPEEL e Rio das Velhas58,  dentre os benefícios está a criação 

de 150 empregos diretos durante a obra e aproximadamente 350 indiretos. Mas após 

a obra concluída, esse número será reduzido a apenas cinco cargos efetivos no local.  

Ainda de acordo com o relatório59, a área impactada está prevista em 7,48 ha, 

e uma geração de 60.000 MWH/ano.  A PCH Salto Cafesoca atenderá a demanda de 

energia elétrica do município de Oiapoque e do distrito de Clevelândia do Norte no 

Amapá, que atualmente são supridas pela unidade termoelétrica e pela usina 

fotovoltaica, como já mencionado anteriormente.  

O fato de não depender de combustível fóssil é fator de eliminação de risco 

de logística e menor taxa de indisponibilidade (interrupções) de energia. A conexão 

ao sistema elétrico do município ocorrerá por meio de uma linha de transmissão (figura 

55), que ligará a subestação elevadora até a subestação da CEA. 

  

 Figura 55 – Ilustração do esquema de conexão do sistema elétrico da subestação elevadora PCH 
até a subestação da CEA 

 
Fonte: www.alcilenecavalcante.com.br 

                                                      
58 Disponível em: www2.aneel.gov.br. Acessado em: 20/05/2018 
59 Ibid. 

http://www.alcilenecavalcante.com.br/
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Com a liberação da ponte binacional, a PCH tem sido destacada pelo poder 

público como alternativa indispensável para atender as novas demandas do 

município. A percepção sobre a necessidade de novas fontes de energia elétrica é 

constatada nas falas a seguir: 

A demanda do município cresceu toda a comunidade precisa de 
energia elétrica, só que muito entrave aí, pois energia não é de 
qualidade, precisa mais investimentos nesse setor, porque prejudica o 
turismo. (Dismin Ribeiro. Secretária de turismo do município de 
Oiapoque. Em entrevista concedida no dia 02/10/17) 
A energia elétrica é outro ponto muito sério, nós temos aqui a 
termelétrica, estamos no aguardo, hoje esta sendo instala uma usina 
através de painéis solares, e em seguida vai começar o projeto da 
PCH, onde eu imagino que nós teremos uma autonomia assim em 
termos de quantidade de energia e que vai dar condições de instalar 
indústrias que de fato possa trabalhar produtos em escala (Sr. Isaac 
Silva, Presidente da ACOI em entrevista concedida no dia 29/09/2017). 

 

No ano de 2018 o Ibama emitiu Licença Prévia da PCH60, e a licença de 

instalação deve ser obtida até o fim de março de 2019, já o início da montagem do 

canteiro de obras deverá começar até maio de 2019. O início da montagem 

eletromecânica das unidades geradoras deverá acontecer até 31 de julho de 2020. A 

operação em teste da primeira unidade geradora deverá ocorrer até 1º de dezembro 

de 2020 e a operação comercial da PCH até 6 de janeiro de 2021. Mesmo com a 

sinalização de que a PCH irá se concretizar, percebemos algumas falas em que a 

defesa para a questão energética em Oiapoque paira na construção e interligação do 

município ao SIN, como na fala a seguir: 

[...] nós não temos energia de potência, se for botar ai um parque 
industrial da pesca como era o nosso sonho, não tem energia, porque 
nós tínhamos o sonho do linhão, tão tentando a hidrelétrica e nós 
somos contra a principio, porque quando é o governo para ele tudo é 
certo, fizeram 3 hidrelétricas no Araguari, acabaram com o rio 
Araguari, sabem em quem eles botaram a culpa? Nos búfalos, 
colocaram a culpa nos ribeirinhos, e não colocaram a culpa nos 
grandes que estão ganhando dinheiro e não deixam muitas vezes 
nenhum kilowatt de energia pra dentro do estado do Amapá. (Julio 
Garcia, presidente da Colônia de pescadores de Oiapoque. Em 
entrevista no dia 28/09/2017) 

 
 Diante das incertezas acerca do planejamento a longo prazo do sistema 

energético, os moradores seguem convivendo com constantes apagões.61 Sobre tais 

                                                      
60 Disponível em:www.joaocapiberibe.com.br/fiscalizabr/item/1355-ibama-emite-licença-prévia-da-pch-
salto-cafesoca-no-rio-oiapoque.html. Acesso em 20/01/2019. 
61Apesar de não haver dados exatos sobre o número de apagões no município, as quedas de energia 
são constantes em Oiapoque e além de vivenciá-las enquanto morador do município, existem diversas 

http://joaocapiberibe.com.br/fiscalizabr/item/1355-ibama-emite-licença-prévia-da-pch-salto-cafesoca-no-rio-oiapoque.html
http://joaocapiberibe.com.br/fiscalizabr/item/1355-ibama-emite-licença-prévia-da-pch-salto-cafesoca-no-rio-oiapoque.html
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problemas, a CEA informa que, além dos desafios com a manutenção do sistema, nos 

períodos chuvosos, o fornecimento de combustível fica prejudicado pela falta de 

asfaltamento de 106 km da rodovia BR 156 (figura 56), que liga Oiapoque a Capital 

Macapá, no sul do estado, de onde se origina o combustível utilizado na geração de 

eletricidade.  

 
Figura 56 – Mosaico de fotografias dos veículos parados em atoleiros da BR 156 

 
Fonte: selesnafes.com; globo.com 

 

No ano de 2016, a Oiapoque Energia S.A interrompeu o fornecimento por oito 

horas, alegando falta de pagamento da CEA, o que fez com que a empresa 

acumulasse dívidas junto ao fornecedor de óleo diesel, inviabilizando o crédito para 

novas compras. Em nota divulgada à imprensa, a CEA informou que iniciou a 

negociação do débito assim que a empresa sinalizou para o racionamento de energia, 

porém, isso não evitou o corte do fornecimento.  

Por determinação da juíza da 1ª Vara da Comarca de Oiapoque, Laura Costeira 

Araújo de Oliveira, foi realizado o restabelecimento da energia elétrica no município, e 

                                                      
reportagens na mídia local que confirmam esta informação, dentre os quais: 
http://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2017/01/empossada-luz-de-velas-prefeita-de-oiapoque-preve-
cortes-em-contratos;html;https://selesnafes.com/2014/06/oiapoque-sozinho-e-no-escuro/; 
https://www.facebook.com/InformaAmapa/videos/professora-morre-no-hospital-de-oiapoque-por-falta-
de-sangue-as-bolsas-que-tinha/1080753122060522 

http://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2017/01/empossada-luz-de-velas-prefeita-de-oiapoque-preve-cortes-em-contratos;html
http://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2017/01/empossada-luz-de-velas-prefeita-de-oiapoque-preve-cortes-em-contratos;html
https://selesnafes.com/2014/06/oiapoque-sozinho-e-no-escuro/
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estabelecida a proibição e suspensão ou interrupção do fornecimento. A determinação 

prevê multa diária de R$ 100 mil reais em caso de descumprimento. Em sua decisão, a 

Juíza salienta que: 

Energia elétrica é serviço público essencial, devendo ser prestado de 
forma contínua, nos termos do art. 22 da CDC. Não estamos tratando 
aqui de um serviço individual, onde o consumidor deixou de pagar a 
conta. É toda a coletividade que está já sofrendo o prejuízo. São 13h07 
e estamos sem energia desde às 9h, como anunciado pela segunda 
requerida, demonstrando nitidamente que assim procedeu em 
desrespeito ao contrato por ela assinado. Claro que isso não exime a 
responsabilidade da CEA em cumprir com sua parte no contrato, 
especialmente o pagamento da energia adquirida, citou a juíza na 
decisão. Disponível em: globo.com/ap/amapa. Acesso em: 20/02/2018. 

 
 De acordo com Representante da Associação Comercial e Industrial 

(ACOI)62, a falta de energia elétrica, afeta diretamente o funcionamento de bancos, 

serviços de internet, telefonia, agendamento de hospedagem, e também em 

operações de débito e crédito com a utilização de cartão. 

No que se refere aos serviços de comunicação, atualmente o município conta 

com três empresas que prestam serviço de telefonia móvel: TIM, CLARO, OI. É 

importante destacar que apesar das operadoras TIM e CLARO disponibilizarem o 

serviço de internet 4G, são recorrentes as reclamações da população devido à má 

qualidade desse sistema no município. Já a empresa OI oferta o serviço de telefonia 

fixa e internet via fibra ótica. Porém são constantes os casos em que a telefonia móvel 

acaba por não funcionar, obrigando os moradores de Oiapoque a ter serviços das três 

operadoras para não ficar sem meios de comunicação.   

Em conversa informal realizada em dezembro de 2017, um funcionário da 

Anatel no estado do Amapá salientou que diante de investimentos feitos pelas 

operadoras de telefonia, o serviço oferecido vem registrando algumas melhorias nos 

últimos anos. No entanto, a constante oscilação e falta de energia elétrica causa danos 

aos aparelhos físicos no município, ocasionando constantes avarias.  

No que diz respeito à internet, ou a falta dela, dentre os maiores problemas 

enfrentado pelos moradores está o fato de não conseguirem comprar acesso à internet 

da provedora OI, administradora do sistema.  

No ano de 2014 foi construída uma rede de fibra ótica que interligou o 

município de Oiapoque à capital Macapá e à Guiana Francesa (figura 57).  

                                                      
62 Isaac Silva, Presidente da ACOI, em entrevista concedida no dia 15/02/2019.   
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Figura 57 – Mapa da rede de fibra ótica que liga Macapá- AP a Caiena- Guiana Francesa  
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Devido ao trecho não asfaltado da BR-156, não foi possível a construção da 

rede de fibra ótica de forma ideal (cabos enterrados). Diante disto, foi feita a instalação 

dos cabos de fibra ótica de forma suspensa (pendurada em postes), ocasionando 

constantes interrupções no sistema, já que as árvores que circundam os postes da 

rede caem constantemente  e rompem os cabos de transmissão de dados, situação 

essa que constatamos em trabalho de campo realizado no ano de 2017 (figura 58 A, 

B e C) permanecendo a mesma situação no ano de  2019 (figura 58 D)  

 
Figura 58 – Mosaico de fotografias da Rede de fibra Ótica trecho Calçoene-Oiapoque-AP. 

 
Fotos: Helfenstein, A.M. 

Fonte: Trabalho de campo 
 

Porém, com a interligação do sistema à rede de fibra ótica da Guiana 

Francesa, o problema decorrente da queda das árvores sobre a rede foi superado, já 

que é possível se comunicar pela rede em ambos os sentidos (Oiapoque - Macapá, 

Oiapoque - Guiana Francesa). Em relação à falta de oferta de novos planos de 

internet, o representante da Anatel informou que o modelo de exploração que foi 
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concedido a OI63, não faz com que a empresa seja obrigada a fazer investimentos na 

região e ofertar novos planos. Ou seja, não é vantajoso economicamente investir na 

ampliação do sistema e, assim, a população de Oiapoque fica à mercê da vontade da 

empresa em realizar ampliação do sistema. Essa situação pode ser constatada na fala 

do representante da ACOI, a seguir:  

A Oi não faz nada. Foi iniciado um processo contra a OI pela ACOI 
antes da minha gestão, não deu em nada. Aí coincide que as coisas 
começam a funcionar por um tempo aí fica por isso mesmo, depois 
volta todo o problema. Eu já cansei de contar a quantidade de vezes 
que eu disse que iria acionar judicialmente a OI, eu tenho um plano lá 
na empresa de internet, eu contratei um plano que custa 90 reais, todo 
mês vem a conta entre 450 e 500 reais, esse nível de internet não 
existe em Oiapoque, tem a internet da Claro, mas parece que é a 
mesma coisa (Sr. Isaac Silva, Presidente da ACOI. Em entrevista 
concedida no dia 10/02/2019). 

 
Muitos são os obstáculos enfrentados pela população devido à má qualidade 

e/ou ausência destes serviços, dentre os quais, problemas com a segurança pública, 

que se agrava devido à inexistência de itens básicos de comunicação (telefonia e 

internet).    

Em maio de 2017, atendendo a um pedido de tutela de urgência feito pelo 

Ministério Público do Amapá (MP-AP), em Ação Civil Pública (ACP) ajuizada pela 

Promotoria de Justiça de Oiapoque, foi determinado que o Estado do Amapá 

providenciasse a contratação, instalação e adequado funcionamento, de uma linha 

telefônica fixa e sinal de internet para o CIOSP (Centro Integrado de Operações em 

Segurança Pública) de Oiapoque.  

De acordo com o representante da Anatel, um dos motivos que faz com que 

o município tenha carência de um sistema de comunicação refere-se ao fato de que 

devido às constantes quedas de energia, os aparelhos responsáveis pela transmissão 

de dados telefônicos ficam avariados, uma vez que além da abrupta interrupção, 

superaquecem pela falta de resfriamento adequado. Fica evidenciado, assim, que a 

qualidade dos serviços de comunicação está intrinsecamente relacionada à circulação 

de energia elétrica.  

A esse respeito Raffestin (1993, p. 212), pondera que:  

O planeta pode ser reorganizado de tal maneira que nenhum ponto 
fique isolado e, dessa forma, o espaço é perfeitamente dominado. 
Mas, o que acontece com o tempo? Os meios utilizados têm pouca 

                                                      
63 Em conversa informal realizada no ano de 2017.  
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duração em comparação aos meios clássicos, pois são "frágeis", na 
medida em que dependem de uma tecnologia complexa à mercê de 
uma ruptura de abastecimento em energia. A informatização é 
sustentada pela circulação de energia. 

 

Em conformidade com a análise de Raffestin (1993), o Sr. Izaac Silva64, 

enfatizou a dubiedade existente no município de Oiapoque, que apesar de estar 

localizado próximo ao departamento ultramarino Francês, o município não possui um 

sistema de comunicação básico para a vida dos moradores.  

Nós temos um problema sério com a comunicação. É um absurdo que 
nós aqui, em Oiapoque, não tenhamos uma internet de qualidade, 
apesar de morarmos aqui do lado de departamento ultramarino 
Francês, um país de primeiro mundo, não temos energia de qualidade. 
O sistema de telefonia daqui é horrível. Eu, como empresário, vira e 
mexe eu tenho que estar refazendo pedidos por que a internet não 
consegue atualizar o boleto a tempo pra  fazer pagamento, os bancos 
aqui em Oiapoque são uma calamidade, o sistema frequentemente 
não funciona, porque não tem fibra-ótica é tudo por satélite, 
comunicação aqui é terrível e o governador inclusive nesse vinda dele 
agora fez um comentário que eu achei interessante, está sendo criado 
um centro de comunicação digital entre as forças de segurança e 
também de saúde que é muito importante para o estado, que é muito 
importante para o estado, porque aqui já tivemos pessoas que 
morreram porque não tinha um telefone para fazer um chamada a 
tempo para acionar um avião. (Sr. Isaac Silva, Presidente da ACOI. Em 
entrevista concedida no dia 29/09/2017) 
 

O comércio de alimentos perecíveis é o que mais sofre com as interrupções 

do fornecimento de energia elétrica. A conservação de frango, carne, leite e outros 

derivados, é altamente afetada. Consequentemente, os alimentos têm aumentos 

expressivos, que são repassados ao consumidor.   

Em síntese, percebemos que a decisão sobre adotar o modelo da PCH 

(Isolado) ou interligação ao SIN, revela a disputa entre um grupo que detém o capital 

local e a influência política, e uma parcela da população que entende que o Estado 

brasileiro deve suprir mais essa porção do território com o fornecimento de energia 

elétrica através da interligação de Oiapoque ao SIN, uma vez que o estado do Amapá 

possui quatro hidrelétricas, e nessa perspectiva, não se justifica localidades sem 

acesso à mesma. Esse debate vem sendo travado há pelo menos dois anos, dá sinais 

de que o discurso técnico daqueles que defendem a implantação da PCH está 

                                                      
64 Em entrevista concedida no dia 29/09/2017. 
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logrando mais êxito do que aqueles que apelam para questões ambientais, como 

forma de barrar a construção da usina.  

De maneira geral, a melhoria do sistema elétrico é destacada pelo poder 

público como indispensável para atender as novas demandas do município, em 

especial no tocante à liberação da ponte binacional. No entanto, qualquer uma das 

alternativas a ser escolhida não resolverá a situação instantaneamente, pois a 

previsão de operação da PCH, se construída, é para 2021; já se a opção for a 

construção do linhão, estaria condicionado a um tempo significativo, já que a 

implementação desse tipo de obra dependeria de questões burocráticas, orçamento 

e da estrada de acesso à sua construção, que é a BR156, e que hoje apresenta-se 

como o principal gargalo para o desenvolvimento do município de Oiapoque. 

 

3.2. Ponte Binacional Franco-Brasileira: limites e potencialidades para o 

desenvolvimento do município de Oiapoque-AP 

A ponte estaiada de 378 metros de comprimento, Ponte Binacional, liga o 

município de Oiapoque, no território brasileiro, a Saint-Georges de Oiapoque, na 

Guiana Francesa (figura 59). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 
 

Figura 59 – Mapa de Localização da Ponte Binacional de Oiapoque 
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A ponte Binacional teve seu projeto anunciado em 1997, no mandato do então 

presidente da república Fernando Henrique Cardoso, e do presidente francês Jacques 

Chirac. Porém, foi apenas em 2008, com um acordo entre o presidente francês, 

Nicolas Sarkozy e o presidente brasileiro, Luís Inácio Lula da Silva, que a ponte 

começou a ser construída. 

No dia 12 de fevereiro de 2008, a cidade de Saint - Georges na Guiana 

Francesa, fronteira com o Amapá, foi palco do encontro entre os dois presidentes 

(figura 60 A), que trataram entre outros assuntos, da construção da ponte binacional 

sobre o rio Oiapoque (figura 60 B). 

 
Figura 60 – Fotografias do encontro entre os presidentes Luís Inácio (Brasil) e Nicolas Sarkozy 

(França), na cidade Saint-Georges, no ano de 2008 para apresentação do projeto da Ponte 
Binacional 

 
Fonte: www.alcinea.com 

 

 O acordo firmado entre os dois presidentes objetivava, entre outros interesses, 

garantir o desenvolvimento econômico na região de fronteira franco-brasileira, 

rompendo com seu isolamento via terrestre, além de ligar o estado do Amapá à União 

Europeia, o que, em tese, contribuiria, para novas rotas de exportação e importação 

de mercadorias.   

O pátio aduaneiro e o asfaltamento da BR 156 estão entre as obras que 

atrasaram a liberação da ponte, que foi aberta sem a conclusão dessas obras (figura 

61 A, B e C), que são de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura 

de Transpores (DNIT) (figura 61 D).  
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Figura 61 – Mosaico de fotografias das obras do pátio aduaneiro brasileiro (Ponte Binacional) 

 
 Fotos: Helfenstein, A.M. 

Fonte: Trabalho de campo (2017) 

 

De acordo com representante regional do DNIT no Amapá, Fabio Vilarinho65, 

o DNIT ficou responsável pela construção e manutenção da ponte. Orçada 

inicialmente em aproximadamente R$ 57,8 milhões, com previsão para ser concluída 

no ano de 2010, coube ao governo brasileiro o custeio de 50 % da obra, ficando a 

cargo do DNIT sua execução. Já o governo Francês ficou responsável pelo custeio do 

restante da obra, além do acompanhamento e fiscalização dos serviços. Porém, a 

ponte ficou pronta somente no ano de 2011, custando pouco mais de 70 milhões de 

reais. 

 Mas, as diferenças na legislação entre os dois países e o descumprimento da 

conclusão das obras do lado brasileiro (controle fiscal e asfaltamento da BR156), fez 

com que a ponte fosse inaugurada apenas em 18 de março de 2017, sendo liberado 

nesse primeiro momento, como anteriormente mencionado, apenas o tráfego de 

veículos de passeio. Estiveram presentes na cerimônia de inauguração, autoridades 

                                                      
65 Em entrevista concedida no dia 27/11/2017.  
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dos Amapá e Guiana Francesa, além dos moradores dos municípios de Oiapoque e 

Saint-Georges (figura 62).  

 

Figura 62 – Mosaico de fotografias da cerimônia de inauguração da ponte para liberação do tráfego 
de veículos de passeios com a presença de moradores de ambos os lados da fronteira 

 
Fonte: selesnafes.com 

 

A liberação para o transporte de pessoas e mercadorias pela Ponte Binacional 

estava condicionada ao término das obras do pátio aduaneiro no lado brasileiro, 

realidade concluída no mês de março de 2018 (figura 63).  
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Figura 63 – Mosaico de fotografias da Estrut ura Aduaneira do município de Oiapoque no ano de 
2019 

 
Fotos: Helfenstein, A.M. 

Fonte: Trabalho de campo (2019) 

 
Após a construção do pátio da aduana, constatado em trabalho de campo 

realizado no ano de 2019 (figura 62), a obra foi entregue para Secretaria de Patrimônio 

da União (SPU), ficando a cargo da Receita Federal, Anvisa, MAPA, Polícia Federal, 

Polícia Rodoviária Federal, o controle de travessia, conforme previsto por Fabio 

Vilarinho em entrevista concedida no ano de 2017.  

Coube ao DNIT fazer essas três obras, a ponte, a aduana e o pátio. O 
pátio agente quer entregar, que é a última obra que é de competência 
do DNIT, agora em março de 2018, e passa imediatamente à SPU 
(Secretaria de Patrimônio da União), que é a responsável por 
administrar o condomínio, formado pela Receita Federal, Anvisa, 
MAPA, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal (Fabio Vilarinho. 
Em entrevista concedida no dia 27/11/2017). 
 

 O atraso nas obras da Aduana fez com que a ponte que teve a obra concluída 

em 2011 permanecesse fechada até o início do ano de 2017, quando foi liberado o 

trânsito de veículos particulares e de turismo. Porém, no que se refere ao trânsito de 

mercadorias, segundo salientou o inspetor chefe da Receita Federal de Oiapoque, 

Marcos Priotto de Oliveira, como a legislação do alfandegamento exige uma série de 
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requisitos físicos, como local fechado, monitorado por câmeras, que tenha estrutura 

para possibilitar a fiscalização, o trânsito de mercadorias só ocorria por decisão judicial 

ou de forma clandestina.  

 Esta situação permeneceu até o dia 27 de fevereiro de 2019, quando foi 

publicado o ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 5, que declara alfendegado, por 

tempo indeterminado, o ponto de fronteira de Oiapoque, localizado no estado do 

Amapá.  

O nosso país tem 7 mil km de fronteira terrestre, e tem meia dúzia de 
aduanas, então todo o resto tá aberto. Então, esse é um grande 
problema que a Aduana enfrenta, daí o local declarado alfandegado é 
o único local que pode ter o comércio internacional e até então 
Oiapoque não era alfandegado. Só agora, dia 27 de fevereiro, foi 
publicado o ato declaratório que permite o alfandegadamento, então 
agora, a Aduana Brasileira está autorizada a fazer importação e 
exportação pelo Oiapoque, aqui só tínhamos algum transito de 
mercadorias por decisão judicial e o clandestino que não conta. O que 
tinha, mas estava em vigor de modo precário, era uma autorização 
para o trânsito de veículos de passageiros, de veículos particulares na 
verdade e as únicas situações de exceção aí eram situações especiais 
de importação, além dos bens dos viajantes, a urna funerária e a 
mudança são tratadas quanto situações especiais. (Marcos Priotto de 
Oliveira, inspetor chefe da Receita Federal de Oiapoque, em entrevista 
pessoal no dia 14/03/2019) 

 

 Em sua fala fica evidenciado que a liberação parcial que ocorreu em Oiapoque 

(somente de veículos de passeios e pessoas) se deu devido às especificidades da 

legislação brasileira.  

Como que funciona no Brasil, em outros países é diferente, é a Aduana 
que controla tudo, aqui no Brasil não. A Aduana controla só o trânsito 
de mercadorias e a polícia federal faz o controle migratório, então é 
assim, uma pessoa chega aqui para entrar no Brasil, quem vai dizer 
se ela pode ou não entrar é a polícia federal e quem vai dizer se os 
bens dela podem entrar ou não é a Aduana, que hoje a Receita 
Federal é responsável pela Aduana, então existe esse negócio, pode 
ser que a Aduana fale assim: olhe, o teu carro e a tua bagagem está 
tudo certinho! E a Polícia Federal diga assim: não, você não pode 
entrar. (Marcos Priotto de Oliveira, inspetor chefe da Receita Federal 
de Oiapoque, em entrevista pessoal no dia 14/03/2019) 
 

Atualmente, o trânsito de pessoas têm acontecido em maior número de 

Guianenses para Oiapoque (figura 64).  
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Figura 64 – Fotografia da circulação de veículos de passeio da Guiana para Oiapoque 

 
Fonte: selesnafes.com 

 

De acordo com a legislação francesa, o cidadão brasileiro que quiser entrar na 

Guiana Francesa deve possuir visto, ou no caso dos moradores de Oiapoque, possuir 

a carteira transfronteiriça.   

O brasileiro para ir pra lá (Guiana Francesa), o grande problema é o 
visto, a pessoa tem que ter o visto. Hoje, se um brasileiro quiser ir a 
rigor da lei ali em Saint-Georges, ele precisaria submeter uma 
documentação, para Brasília, porque fechou o consulado em Macapá, 
adquirir um visto, ter o visto no passaporte para poder entrar ali. Os 
moradores aqui (Oiapoque), tem a Carteira Transfronteiriça, que ele 
pode retirar depois de comprovar que ele mora no mínimo há dois anos 
em Oiapoque, através do título de eleitor. Com essa carteira ele pode 
circular aqui na cidade limítrofe, que é Saint-Georges, por até 72 
horas, isso tudo dentro da ideia de reciprocidade, o Guianês também, 
se ele fizer essa carteira junto a polícia federal ele também vai poder 
entrar no Brasil sem carimbar o passaporte toda vez, porque hoje é 
assim, se a pessoa não tem isso (carteira transfronteiriça), se ele for 
ali na rodoviária, ele tem que carimbar o passaporte aqui, ir lá e 
carimbar na saída de novo. (Marcos Priotto de Oliveira, inspetor chefe 
da Receita Federal de Oiapoque, em entrevista pessoal no dia 
14/03/2019) 
 

Para quem deseja acessar a Guiana com veículo, deverá, além de se adequar 

as restrições sanitárias e ao estado de conservação do veículo, pagar um seguro do 

automóvel, em valor que varia de acordo com o tempo de permanência.  
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Dos veículos é o seguinte, eles têm uma série de restrições lá de 
entradas de mercadorias. Porque a França é um dos países mais 
protecionistas que tem, o Brasil é muito acusado de ser protecionista 
mas eles são piores, eles tem uma série de restrições sanitárias, e 
quanto ao veículo, além desse veículo ter que satisfazer as condições 
de trânsito deles lá,  ainda cobram um seguro, que é o mesmo seguro 
da comunidade europeia, que  e o mais barato é de 170 euros para 30 
dias. Então se você for lá com seu carro um dia, você vai pagar 170 
euros, aí tem uma outra modalidade pra seis meses e outra pra 
noventa dias se não me engano, mas com valor maior, mas o mínimo 
do seguro é 170 euros, e essa é a grande briga em que até hoje não 
se chegou a um acordo. (Marcos Priotto de Oliveira, inspetor chefe da 
Receita Federal de Oiapoque, em entrevista pessoal no dia 
14/03/2019) 
 

Essa situação/condição reforça a tese de Santos (2006, p. 183) de que “A 

existência das redes é inseparável da questão do poder. A divisão territorial do trabalho 

resultante atribui a alguns atores um papel privilegiado na organização do espaço”. A 

diferente realidade enfrentada por turistas guianenses e brasileiros, com a abertura da 

ponte foi ressaltada pela secretária de turismo do município de Oiapoque, Dismin 

Ribeiro Dias, como podemos observar a seguir.  

A ponte facilitou a vinda dos turistas para Oiapoque, mas daqui pra lá 
já há mais empecilhos. Os guianenses vêm para cá já documentados, 
e os brasileiros têm que colocar na cabeça que precisam se 
documentar para poder passar, mas a ponte, ela beneficia. As pessoas 
atravessam o rio, em torno de 5 minutos está em Oiapoque, com muita 
facilidade. (Dismin Ribeiro Dias. Secretária de Turismo do município 
de Oiapoque. Em entrevista concedida no dia 02/10/2017) 
 

Além do preço elevado, a burocracia existente para liberação da passagem de 

brasileiros para o lado guianense (através da Ponte Binacional), tem feito com que as 

catraias (figura 65 A) (como são chamados os barcos da região) continuem sendo 

utilizadas como principal meio de transporte, principalmente pelos brasileiros, já que 

além de não pagarem o seguro do automóvel, não são fiscalizados como no trajeto 

feito pela ponte (figura 65 B e C), uma vez que necessitaria atravessar a alfândega, 

uma área com fluxo muito mais controlado. 
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Figura 65 – Fotografias de brasileiros utilizando Catraias para a travessia, enquanto a PRF e Receita 
Federal iniciam operação de fiscalização aos veículos que trafegam pela Ponte Binacional. 

 
Fonte: G1/AP; portal.ap.gov.br 

 
A falta de estudos de impactos econômicos e sociais decorrentes da 

construção da Ponte Binacional é destacada pelos trabalhadores que sobrevivem do 

transporte de passageiros pelo Rio Oiapoque, sendo que os catraieiros, através de 

sua associação chegaram a impetrar com, um pedido de indenização na justiça, 

prevendo que sua categoria fosse inexistir depois da abertura da ponte. 

Em entrevista concedida a um veículo jornalístico local, no ano de 2013, o 

presidente da Cooperativa de Catraieiros de Oiapoque, Luiz Antônio Lobato, enfatiza 

que “a construção da ponte foi realizada sem uma consulta a quem depende do rio”. 
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Já o Sr. José Carlos, de 58 anos, que trabalha transportando passageiros pelo Rio 

Oiapoque há mais de 12 anos, expressa a insegurança a que estão submetidos, e 

justifica que o dinheiro de uma possível indenização serviria como alternativa de 

sobrevivência para a categoria dos catraieiros.  

Nos reunimos e pedimos que cada um fizesse uma escolha após a 
inauguração da ponte porque sabemos que vai cair nossa renda. Alguns 
escolheram viver da pesca, outros vão virar mototaxistas, entre outras 
profissões. Mas para tudo isso, precisamos de um incentivo financeiro. 
Vão tirar o nosso trabalho sem dar nada em troca. (Luiz Lobato- 
presidente da cooperativa dos catraieiros de Oiapoque. Em entrevista 
concedida ao site G1 Amapá, publicada em 17/08/2013. Disponível em:  
g1.globo.com/ap/amapa/noticia) 
 
“Eu tenho medo de ficar desempregado. Se conseguirmos o dinheiro da 
indenização vamos poder investir em várias coisas, como plantações, 
comércio ou transporte terrestre. Mas ainda não sei o que vou fazer, 
comentou o catraieiro”. (Sr. José Carlos.  Em entrevista concedida ao site 
G1 Amapá, publicada em 17/08/2013. Disponível em:  
g1.globo.com/ap/amapa/noticia) 

 
Para o presidente da Associação Comercial e Industrial de Oiapoque (ACOI), 

Isaac Silva66, na contramão do que fora proposto, a ponte limitou o tráfego de veículos 

nas duas cidades ao invés de facilitar a travessia. São muitos os impasses advindos 

da suspensão do tráfego de balsas e embarcações pelo Rio Oiapoque, que além de 

prejudicar a arrecadação da categoria, acabou por limitar a passagem entre as duas 

cidades em horários pré-definidos.  

O setor de restaurantes reclama, pois a ponte tem uma abertura pré-
definida. Fechando ao meio-dia e abrindo às 14h, isso dificulta, pois, 
o motorista que pensa em comer aqui tem que passar bem cedo. No 
horário oportuno para os restaurantes, ela [a ponte] está fechada. E 
ainda tem os fins de semana quando também não pode passar. (Sr. 
Isaac Silva. Em entrevista concedida ao site G1 Amapá, publicada em 
18/04/2017. Disponível em:  g1.globo.com/ap/amapa/noticia 
 

Em entrevista concedida em 29/09/ 2017, o Sr. Isaac Silva reafirmou a 

contradição entre as normas criadas para abertura da ponte pelos governos (brasileiro 

e francês), que com intuito de impulsionar as relações sociais e econômicas dos dois 

países, acabou se tornando, em alguns casos, um obstáculo a mais a ser superado. 

Em seu entendimento, é necessária uma revisão acerca dos acordos vigentes, que 

devem ser pensados em conformidade com a realidade específica em que se insere 

esta área de fronteira. A análise de Isaac Silva possibilita o diálogo com Machado 

                                                      
66 Em entrevista concedida ao site G1 Amapá, publicada em 18/04/2017. Disponível em:  
g1.globo.com/ap/amapa/noticia.  
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(2007, p. 61), para a qual “Numa espécie de “causação circular cumulativa”, as 

realidades pelo limite reforçam o próprio limite ao promover a organização e regulação 

daquilo que delimita, ou seja, o território e seu conteúdo”.  

A análise de Machado está expressa em outra reflexão do Sr. Isaac Silva 

como podemos verificar a seguir:   

Tínhamos uma relação complicada com a Guiana Francesa, mas 
depois que chegou a estrada e a ponte foi aberta, o governo francês 
veio até aqui pra tentar resolver o problema, mas criou uma série de 
normas para ajudar que estão mais atrapalhando, tipo, agora mesmo 
nós estávamos reunidos em Saint-Georges - Guiana Francesa, com 
os órgãos de controle dos dois países, para discutir um evento 
internacional, uma corrida entre os dois países. Mas como a corrida 
aconteceria também do lado de lá já tivemos um problema com a 
ADUANA, então é uma série de problemas que a gente tem aqui na 
fronteira que precisam ser regulamentadas. O que eu penso é que 
precisamos rever os acordos que estão em vigor e refazê-los de 
acordo com a realidade dessa porção da fronteira específica. (Sr. Isac 
Silva, Presidente da ACOI. Em entrevista concedida no dia 29/09/ 2017) 

 
Sobre os acordos vigentes entre Guiana Francesa e Brasil, o inspetor chefe 

da Receita Federal de Oiapoque destaca que as dificuldades enfrentadas para 

estabelecer acordos internacionais. 

A única coisa que foi aprovada até hoje, nos três acordos que existem 
entre Brasil e França relacionados à Guiana Francesa, existe um 
procedimento enorme para se aprovar um acordo internacional, o 
chefe de Estado vai lá e conversa com o outro, daí é feito um protocolo 
de intenção, daí vai pro congresso ratificar, daí volta para o presidente 
de novo, isso para ambos os lados, para daí unir de novo e chegar 
num acordo, então é muito moroso um acordo internacional, por mais 
simples que ele pareça (Marcos Priotto de Oliveira, inspetor chefe da 
Receita Federal de Oiapoque, em entrevista pessoal no dia 
14/03/2019) 

 
Diante de tais dificuldades, o sr. Isaac Silva destaca três acordos que tiveram 

êxito entre os territórios guianense e brasileiro, sendo o primeiro deles relativo ao 

comércio transfronteiriço, o segundo acordo de cooperação na área de salvamentos 

e saúde e o terceiro relativo ao meio ambiente.  

No que diz respeito ao primeiro acordo, o sr. Marcos enfatiza as singularidades 

acerca da realidade que permeia tal acordo para guianenses e brasileiros, em especial 

na relação commercial entre Oiapoque e Saint-Georges, sendo que de acordo com a 

legislação atual, só se permite a compra de  mercadorias produzidos por ambos os 

países: França e Brasil. Nesse sentido, o problema está no fato de que muito pouco 

do que é comercializado em Saint-Georges tem origem guianense ou até mesmo 
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francesa.    

  

Então esse acordo transfronteiriço fala que para o comércio entre 
as cidades limítrofes, no caso aqui as cidades gêmeas, aqui no nosso 
caso elas não são bem gêmeas, mas são consideradas gêmeas, que 
são Saint-Georges e Oiapoque, então você poderia desde que o 
comércio seja entre essas cidades, que se compre nessas cidades e 
que sejam produtos produzidos no país vizinho, então pra esse acordo 
transfronteiriço não vale ir alí em Saint-Georges e comprar um produto 
chinês, que é só o que tem alí, sendo pra uso pessoal a pessoa pode 
ir lá quantas vezes quiser e comprar, isso o pessoal de Saint-Georges 
utiliza muito isso, os brasileiros já não usam, porque todo dia eles vem 
fazer compra aqui, fazem compras aqui no mercado e volta pra lá, 
então pra eles dá certo, já para os brasileiros não dá, pois os produtos 
deles não são produzidos na Guiana. em sua maioria, então eu estava 
falando que existem três acordos, um deles é esse transfronteiriço, o 
segundo é um acordo de cooperação na área de salvamentos e 
saúde, esse acordo é bem ativo aqui, então qualquer necessidade que 
houver nessa área por exemplo dos bombeiros, eles estão 
prontamente autorizados a entrar em ambos os lados da fronteira, na 
parte da saúde também vale a mesma coisa. O Terceiro acordo é 
relativo a questões que envolvem meio ambiente, combate a garimpo 
ilegal, coisa assim, esse acordo é muito complicado de pôr em prática 
principalmente pela coisa do garimpo, porque o ouro, esse ouro em 
forma bruta que é extraído lá sem qualquer tipo de processo, ele é 
considerado uma mercadoria normal, como qualquer outra, então a 
única questão que impacta na receita nesse sentido é a importação 
ilegal de ouro. A gente faz operações, mas não tem efetivo para fazer 
permanentemente, mas fala aleatoriamente operações de repressão, 
juntamente a outros órgãos para tentar reprimir esse tipo de coisa 
(Marcos Priotto de Oliveira, inspetor chefe da Receita Federal de 
Oiapoque, em entrevista pessoal no dia 14/03/2019). 
 

De maneira geral, a Ponte Binacional, pensada como instrumento de 

modernização e integração regional, acabou por se tornar sinônimo do descaso do 

Estado brasileiro com o povo de Oiapoque, tem sido frequentemente apontada por 

parte de seus moradores como símbolo da ineficiência do Estado, ou pelo menos da 

diferença entre a responsabilidade com o dinheiro público entre Brasil e França. Para 

Castilho (2014), apesar das redes técnicas serem componentes estratégicos de 

atuação dos atores sociais e importantes meios de expansão da modernização e de 

conexão entre lugares, a que considerar o modo pelo qual essa organização é 

pensada. 

Na condição de processo territorial, a modernização alcança, na 
contemporaneidade, o planeta como um todo. Está em todos os 
lugares e influencia a vida de todas as pessoas, motivo pelo qual a 
dependência a alguns de seus símbolos, como as redes técnicas, 
atinge patamares nunca vistos na história. O modo como essa 
modernização é pensada, produzida e controlada determina o seu 
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sentido político e a caracteriza, antes de tudo, como desigual. 
(CASTILHO, 2014, p.17) 
 

Tida como potencial econômico e de “modernização” do município de 

Oiapoque, a Ponte Binacional é destacada pelo Sr. Isaac Silva, que chama atenção 

para o fato de que a maneira como a ponte vem funcionando acaba por prejudicar 

alguns setores econômicos em Oiapoque como é o caso do setor do turismo. Em suas 

palavras: 

[...] a ponte limitou o tráfego de veículos nas duas cidades ao invés de 
facilitar a travessia. A viagem por meio de balsas e embarcações pelo Rio 
Oiapoque foi suspensa, reduzindo a arrecadação da categoria, além de 
limitar a passagem entre as duas cidades em horários pré-definidos.  
"O setor de restaurantes reclama, pois, a ponte tem uma abertura pré-
definida. Fechando ao meio-dia e abrindo às 14h, isso dificulta, pois, o 
motorista que pensa em comer aqui tem que passar bem cedo. No horário 
oportuno para os restaurantes, ela [a ponte] está fechada. E ainda tem os 
fins de semana quando também não pode passar" (Isaac Silva em 
entrevista ao portal g1amapá em 27/04/2017). 

 

Devemos frisar que essa opinião foi elaborada a partir da percepção dos 

impactos da ponte para esses setores específicos, o que não significa um 

posicionamento contrário à ponte, mas é a forma como ela vem sendo gerida que tem 

causado os conflitos já descritos nesta pesquisa.  

Outro fator que tem prejudicado a economia de Oiapoque é a situação da BR 

156, que de acordo com o Sr. Isaac Silva67, além da abertura da ponte, tem trazido 

consequências para a economia de Oiapoque, a quarta do estado do Amapá. De 

acordo com dados elaborados pela ACOI, de janeiro a abril de 2017, o município de 

Oiapoque registrou prejuízos de aproximadamente 60% no faturamento de comércio 

e serviços. Esses números resultam também da greve geral que aconteceu na Guiana 

Francesa, desde o início de março do mesmo ano68, fechando bancos, afetando 

serviços e estradas, reduzindo consequentemente o comércio do euro na fronteira 

entre as cidades de Oiapoque e Saint-Georges.  

Como já destacado anteriormente nessa pesquisa, a BR 156, principal acesso 

ao municípiode Oiapoque, possui um trecho de 106 quilômetros sem pavimentação 

(figura 66). 

 
 

                                                      
67 Em entrevista concedida no dia 29/09/ 2017. 
68 Protestos foram registrados, principalmente na capital Caiena e em Kourou, reivindicavam por parte 
do governo francês, investimentos e melhorias em setores como educação e saúde. 
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Figura 66 – Mapa da localização do trecho Norte sem pavimentação da BR 156 – Macapá/Oiapoque 
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A superação desse cenário é um dos grandes desafios colocados ao 

desenvolvimento socioeconômico do município de Oiapoque, como veremos a seguir.  

 

3.3 BR-156: a rodovia que "já foi pior"69 

Como já explanado nessa pesquisa, o principal acesso ao município de 

Oiapoque é realizado através da rodovia BR156. Iniciada no ano de 1976, através de 

um convênio do DNIT com o governo do estado do Amapá, as obras chegaram até os 

dias atuais sem o total asfaltamento dessa via (figura 66). 

De acordo com o Superintendente do DNIT no estado do Amapá Fabio 

Vilarinho70, devido a uma série de dificuldades para implementar e dar celeridade à 

obra, nesse primeiro convênio com o governo do estado, em 40 anos, dos 848 km 

propostos, apenas 494 km foram concluído.  

Em dezembro de 2014, o convênio foi encerrado, e o DNIT assumiu todas as 

obras da rodovia, como podemos verificar em sua fala a seguir:  

Para nós do DNIT essa é uma obra histórica. Porque aí nós 
encerramos esse convênio em dezembro de 2014 e assumimos todas 
as obras para o DNIT. Desde esse período nós já licitamos e a 
empresa contratada já apresentou o projeto básico e executivo de 27 
km, e essa obra de pavimentação ela está orçada em 252 milhões de 
reais só na pavimentação. Aí tem a parte de supervisão ambiental que 
está já em licitação e nós não temos o valor exato dela ainda, e temos 
a supervisão da obra que ainda está em fase de licitação, então o valor 
total dessa obra é de 280 milhões de reais para conclusão de todo 
trecho Norte. (Fabio Vilarinho. Superintendente do DNIT no Amapá. 
Em entrevista concedida no dia 21/11/17) 
 

Além da falta de verbas e problemas licitatórios, a região em questão é 

marcada pelo registro de grandes índices pluviométricos, como evidencia a (figura 67) 

a seguir.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
69 A expressão que complementa o subitem é resultado de uma observação pessoal através do contato 
com alguns cidadãos do Oiapoque, que de certa forma exprime um certo conformismo com a não 
pavimentação de toda a rodovia, afinal de contas para essas pessoas, "a rodovia já foi pior". 

70 Em entrevista concedida em 21 de novembro de 2017. 
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Figura 67 – Mapa dos índices pluviométricos do estado do Amapá no ano de 2014 

 
Adaptado de Rocha; Rauber (2014) 

 

Esta região ainda possui uma particularidade climática, com apenas duas 

estações do ano definidas (verão e inverno), marcadas, respectivamente, pela pouca 
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incidência de chuvas e períodos intensos de precipitação (gráfico 16).  

 
          Gráfico 16 – 

 
Fonte: pt.climate-data.org 
Org.: Helfesntein (2017) 

 

 A condição climática é destacada pelo Sr. Fabio Vilarinho enquanto um dos 

entraves para conclusão das obras na Rodovia, fator que foge do controle do DNIT. 

Com um período de chuva que se inicia no mês de dezembro, e que se estende até o 

mês de julho, a pavimentação da Rodovia fica restrita a quatro ou cinco meses do ano.   

Agora, tem outro fator que foge do nosso controle, que é o clima, aqui 
no Amapá só temos duas estações no ano, verão e inverno, nosso 
inverno começa em dezembro e vai até julho, então o que sobra de 
período para pavimentação é de 4 a 5 meses e 15 dias em média, no 
restante devido às chuvas não há condição de fazer a pavimentação, 
porém tem algumas obras que você consegue fazer, que são as obras 
chamadas de artes especiais, que são as pontes, drenagem. (Fabio 
Vilarinho. (Superintendente do DNIT no Amapá. Em entrevista 
concedida no dia 21 de novembro de 2017) 
  

Recentemente foram realizados processos de licitação na modalidade RDC 

(Regime Diferenciado de Contratação) para realização dos projetos, manutenção e 

asfaltamento da rodovia em toda sua extensão.  A rodovia foi dividida pelo DNIT em 

duas partes: trecho Norte e Trecho Sul e as empresas que ganharam as licitações do 

trecho Norte que liga Macapá a Oiapoque foram a ETECON, e a LCM Contrução & 
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Comércio S/A (figura 68).  

 
Figura 68 – Fotografias das placas das empresas responsáveis pelas obras do trecho norte  

da BR 156 

 
Fotos: Helfenstein, A.M. 

Fonte: Trabalho de campo (2018, 2019) 
                                     

Nos 600 km do trecho Norte da BR 156, foi realizada a divisão em quatro lotes 

(figura 69).  
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Figura 69 – Mapa da localização dos lotes do trecho Norte da BR 156 
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Como podemos verificar na figura 69, o trecho de 106 km não asfaltado refere-

se aos lotes 02 e 03. Já o lote 4 está asfaltado. Para os trechos que possuem 

pavimentação, existem programas como o BR LEGAL e o CREMA, como explica a 

seguir o superintendente do DNIT Fabio Vilarinho: 

Temos a parte da restauração e sinalização de 306 km asfaltados que 
a nossa equipe técnica chama de CREMA, além do Programa BR 
LEGAL eles servem para manter esse trecho em boas condições de 
trafegabilidade, porque com o tempo a rodovia tem um desgaste então 
temos que fazer a manutenção dela. (Em entrevista pessoal no dia 21 
de novembro de 2017) 

 
 No trecho do lote 03 da BR-156, nove comunidades da Terra Indígena Uaçá 

(figura 70) foram atingidas diretamente pelas obras de pavimentação71.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
71 As discussões acerca da construção da rodovia e da demarcação da “reserva Uaçá” começaram a 
surgir por volta de 1975, envolvendo lideranças indígenas, Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e 
governo do Território Federal do Amapá (TFA). Na atualidade, continuam os debates sobre as obras 
da BR-156, por meio dos indígenas da TI Uaçá já demarcada e dos órgãos do governo brasileiro - 
FUNAI, Coordenação Geral de Patrimônio Indígena e Meio Ambiente (CGPIMA), Instituto Brasileiro de 
meio Ambiente (IBAMA), o Ministério Público Federal (MPF), a Procuradoria da República (PRAP), 
Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT), o Governo do Estado do Amapá (GEA) 
e a Secretaria de Estado dos Transportes. (BASTOS; BRITO; GARCIA, 2015, P.150) 
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Figura 70 – Mapa da localização das Aldeias Indígenas impactadas pela ROD. BR 156  
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Como condicionante para liberação da Licença de Instalação das obras da 

rodovia, foi firmado no ano de 2005, e reafirmado em 2011, um termo de ajustamento 

de conduta (TAC), realizado entre o Ministério Público Federal (MPF), lideranças 

indígenas e o Estado do Amapá (responsável pelas obras naquele momento), em que 

ficou estabelecido a transferência e a construção das novas aldeias indígenas, que 

devem ser realizadas antes da pavimentação da rodovia. 

 Como podemos verificar no relato extraído do Programa de Gestão Territorial 

e Ambiental das Terras Indígenas do Oiapoque (2013), a pavimentação BR 156 é 

destacada como um dos muitos desafios enfrentados pelos povos dessa região.    

A terra firme é mais abundante no lado oeste, onde foi construída a 
BR-156, que atravessa nossa terra em 44 quilômetros e liga os 
municípios de Santana, no sul do Amapá e Oiapoque, já na fronteira 
com a Guiana Francesa. Os Galibi Kalin’a e os Palikur têm muitos 
parentes na Guiana Francesa e no Suriname, pois sempre ocuparam 
esta região antes dos não índios chegarem e antes de existirem as 
fronteiras dos países. Por causa da construção da BR-156, decidimos 
que deveríamos ter aldeias naquela área, para vigiar e impedir a 
entrada de estranhos no nosso território à procura de madeira, animais 
e minérios. Hoje vivemos em 39 aldeias e 10 delas se localizam ao 
longo da BR-156 (MAZUREK, 2013, p.8). 
 

Quando questionado sobre essa condição, o Sr. Fabio Vilarinho72 elucidou que 

diferente do que é apontado por parte da população local, os indígenas não são 

“entraves” para a pavimentação da rodovia, e que é de interesse das comunidades 

que a obra seja concluída, uma vez que, de acordo com o convênio realizado com o 

governo do estado, TAC (Termo de Ajustamento de Conduta), foi prevista a 

construção de onze aldeias, sendo que destas, cinco já foram construídas.  

Ainda de acordo com o representante do DNIT, a construção das novas aldeias 

está sendo realizada no lote 3 (figura 69), já que os 60 primeiros quilômetros da BR, 

no sentido Calçoene a Oiapoque (lote 2), não possui condicionantes. Assim, no trecho 

do lote 3, as obras de asfaltamento só terão continuidade, após a conclusão das 

aldeias, que envolve além da construção de casas, rede de drenagem, ruas, energia, 

posto de saúde, escola, e centro de convenções. O orçamento necessário para a 

construção, já está empenhado para as empresas responsáveis, advindos da primeira 

(TAC) no valor onze milhões de reais.    

[...] quanto a questão que falam que um dos entraves da rodovia são 
os indígenas, jamais, pelo contrário, é de interesse deles que se agilize 
essa obra, pois quando foi feito esse convênio com o governo do 

                                                      
72 (Fabio Vilarinho. Superintendente do DNIT no Amapá. Em entrevista concedida no dia 21/11/17) 
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estado, teve um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) lá já se 
previa de construir 11 aldeias, dessas foram construídas 5, então 
temos 6 aldeias para ser construídas, dessas nós já demos ordem de 
serviço para 3 aldeias, então eu acredito que junto com a obra já vão 
sair as aldeias, sendo que as aldeias estão no lote 3. Os 60 primeiro 
quilômetros da BR, no sentido Calçoene a Oiapoque, não tem 
condicionantes nenhum, já o lote 3 tem condicionantes, nesse trecho 
nós só podemos dar continuidade nas obras de asfaltamento após a 
conclusão dessas aldeias e essas aldeias não são apenas casas, tem 
a rede de drenagem, rua, energia, posto de saúde, tem escola, centro 
de convenções e esse orçamento nós já temos, da primeira TAC que 
são 11 milhões de reais e já está empenhado para cada empresa 
(Fabio Vilarinho. Superintendente do DNIT no Amapá. Em entrevista 
concedida no dia 21 de novembro de 2017) 
 

No entanto, de acordo com Priscila Barbosa, apesar de existir uma comissão 

de representatividade indígena que dialóga com o governo do estado, atualmente está 

prevista uma nova licitação para refazer todo o processo de reconstrução das novas 

comunidades, enfatizando que em grande parte o pouco que foi concluido por parte 

do DNIT não levou em consideração as especificidades destes povos. 

Até onde eu sei, foi por parte das lideranças que foram atrás, mas 
mesmo assim, não cumpriram o acordo, eles só chegavam e falavam 
assim, vamos falar da estrutura da casa, vamos fazer essa casa igual 
para todos, nesse padrão, sendo que não é a nossa casa, pra cá é 
muito quente, e eles fizeram uma casa que não atende nossa 
realidade local, uma casa toda fechada, completamente quente, 
dividida em dois, três quartos, todas  no mesmo modelo e ai muitas 
pessoas reclamam por isso, porque eles chegaram e falaram: Ta bom, 
agente vai atender o que vocês querem, fazer a remoção das 
comunidades, vamos fazer as casas para vocês, mas vai ser nesse 
modelo, eles não chegaram e falaram as comunidades querem uma 
casa que atenda, que seja mais arejada, que atenda uma realidade 
local, porque a maioria das casas aqui do nosso município, das 
comunidades indígenas tem o casarão, que serve para dormir e o 
Carbê do lado, que é para fazer comida, e não tem isso nas casas que 
estão construindo na comunidade e geralmente essa casa anexa é de 
palha, e não tem isso lá, entre outras porque, o centro comunitário é 
pequeno, as vezes há rachaduras nas paredes, não teve uma 
qualidade na obra e não teve diálogo, só chegaram e não, vocês 
querem compensação? Então vamos construir as casas, mas vai ser 
desse jeito e na época também, talvez as lideranças que estavam a 
frente não estavam tão empoderadas que elas poderiam dizer assim: 
não, agente quer desse jeito! (Priscila Barbosa de Freitas (Karipuna) 
representante da Articulação dos Povos indígenas do Amapá e Norte 
do Pará - APOIAMP, em entrevista no dia 26/01/2019). 
 

Os questionamentos anteriores, condizem com a declaração publicada a 

imprensa pelo MPF (AP) em 31 de agosto de 2016, em que se afirma que há mais de 

12 anos as obras das aldeias são conduzidas sem o devido compromisso pelo Estado 

do Amapá e a União.  
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[...] das nove aldeias da T.I Uaçá, atingidas diretamente pelas obras 
de pavimentação, duas (Piquiá e Curipi) foram realocadas e 
construídas pelo Estado do Amapá de forma precária, uma nunca foi 
concluída (Anawerá), e as outras seis restantes – Tukay, Samaúma, 
Ywanka, Estrela, Ahumã e Kariá – sequer foram iniciadas. O 
descumprimento de obrigações assumidas no TAC resultou no 
ajuizamento de ação de execução judicial contra o Estado do Amapá, 
em outubro do ano passado (Declaração publicada a imprensa pelo 
(MPF- AP) em 31 de agosto de 2016. Disponível em: 
http://www.mpf.mp.br) 

 

De acordo como declarações do MPF, no ano de 2013, foi repassado pelo DNIT 

o valor de R$ 19 milhões ao Estado do Amapá para a execução dessas obras, por 

meio de um edital de licitação em janeiro de 2014 com certame concluído em agosto 

do mesmo ano. Porém, com o fim do convênio para a execução de obras públicas, 

firmado entre o Governo Federal e o Estado do Amapá em dezembro do mesmo ano, 

a realocação das aldeias indígenas e pavimentação da BR-156 passou a ser somente 

responsabilidade do DNIT.  

Este órgão atualmente responde juntamente com o Estado do Amapá por uma 

ação civil pública, ajuizada pelo MPF-AP, que solicita à Justiça Federal que obrigue 

União e DNIT a realocar as aldeias Tukay, Samaúma, Ywanka, Estrela, Ahumã e 

Kariá, interceptadas pela obra de pavimentação da rodovia BR-156, no município de 

Oiapoque, assim como, pede a condenação dos réus ao pagamento de indenização 

por danos morais coletivos, dentre os quais, à continuidade das formas e saberes 

sociais e culturais, também evidenciado no Programa de Gestão Territorial e 

Ambiental das Terras do Oiapoque (2013). 

As aldeias que foram criadas ao longo da BR-156 têm mais dificuldade 
em encontrar peixes, pois lá é terra firme. Algumas aldeias já têm 
experiências em criação de peixes nos lagos que surgiram por 
represamento nas margens da BR-156 durante a sua construção. 
(MAZUREK, 2013, p.9) 
 

 Para tentar amenizar esta situação, de acordo com o Sr. Fabio Vilarinho, foi 

realizado uma licitação através do RDC (Regime Diferenciado de Contratação) para 

os lotes 2 e 3, sendo a mesma empresa vencedora para realizar a pavimentação e 

manutenção, além de elaborar os projetos básicos e executivos das obras relativas 

aos referidos lotes.  

 Contudo, mesmo com a liberação de recursos para a manutenção da BR156, 

foram várias as interrupções no tráfego de veículos causadas pela situação da 

rodovia, afetando diretamente o dia-a-dia das comunidades indígenas, e dos demais 

http://www.mpf.mp.br/
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moradores não indígenas do município.  

 Em diversas ocasiões Oiapoque ficou isolado, interferindo no abastecimento e 

escoamento de mercadorias e combustíveis e por consequência, comprometendo o 

fornecimento de energia elétrica e, por conseguinte vários setores da economia do 

município, uma vez que os caminhões que trazem o óleo diesel não chegam até o 

município (figura 71).  

 
Figura 71 – Mosaico de fotografias dos atoleiros na BR 156 

 
Fonte: selesnafes.com 

 

  

A questão que envolve as condições da BR156 acaba por influenciar outros 

setores da economia do município, tais como turismo, comércio, transporte e pesca. 

De acordo com o Sr. Julio Garcia, presidente da Colônia dos pescadores de 

Oiapoque, no ano de 2016, a colônia chegou a comercializar uma média de150 

toneladas de peixe por mês, sendo que em 2015 esse número atingiu uma média de 

200 toneladas/mês. Desse total, cerca de 1% fica no estado do Amapá e o restante 
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todo é destinado ao Pará e resto do Brasil. A maior parte do pescado proveniente do 

município, é beneficiado em Belém ou em Fortaleza.  

Oiapoque possui atualmente três indústrias de beneficiamento de peixe (figura 

72) responsáveis por cerca de 30 toneladas/mês, o que de acordo com o Sr. Julio 

Garcia73 não supre a necessidade de beneficiamento do município, que chega como 

dito anteriormente a comercializar uma média de 150 a 200 toneladas/mês.  

 

                                                      
73 Em entrevista concedida no dia 28/09/17 
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Figura 72 – Mapa da localização das indústrias de pesca em Oiapoque - AP 
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A pequena parte processada no município, é afetada pela falta de estrutura de 

um porto adequado para descarregar o pescado nos frigoríficos. Hoje a transferência 

do pescado trazido pelas embarcações até as indústrias que o beneficiam é feita 

basicamente por dois trapiches (figuras 72 e 73), localizados na orla da cidade, um 

local que possui tráfego de pessoas e outros tipos de comércios próximos, o que 

acaba por tonar essas áreas sujeitas a acidentes e conflitos entre essa e outras 

atividades comerciais. 

 
Figura 73 – Trapiches utilizados para desembarque de pescado em Oiapoque-AP 

 
Fotos: Helfenstein, A.M. 

Fonte: Trabalho de campo (2018, 2019) 

 
          

 Cabe ressaltar que o fato do Plano Diretor do município de Oiapoque ainda 

estar em fase de elaboração, acaba por permitir que atividades desse porte ocorram 

em locais inapropriados.  

Chama atenção o fato de que o poder público ratifica essas ações, uma vez 

que elas são regularizadas pelo município, pois todos estabelecimentos e obras 

citadas, possuem placas com o número de alvará de funcionamento bem como da 
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licença ambiental que é concedida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

(SEMAM) (figura 74) 

 
Figura 74 – Mosaico de fotografias das empresas que comercializam pescado em Oiapoque - AP 

 
Fotos: Helfenstein, A.M. 

Fonte: Trabalho de campo (2018, 2019) 

 

A omissão/permissão do município em relação a forma como as atividades 

descritas ocorrem, demonstra uma relação de alienação do poder público com a 

iniciativa privada, já que diante da falta de regulação do espaço público, bem como da 

falta de recursos econômicos para realizar os investimentos que esses setores exigem 
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(infraestrutura de transporte, nesse caso), a transferência de responsabilidade acaba 

por criar uma aparente “(des)ordem”. Porém, a “ordem” estabelecida por atividades, 

reflete ações que demonstram que o interesse de uma empresa é o lucro e não o 

bem-estar coletivo. 

Durante muito tempo, o entrave na dinamização da cadeia produtiva pesqueira 

de Oiapoque orbitava principalmente por meio de dois problemas.  O primeiro diz 

respeito a energia elétrica, já que a demanda por gelo e pela necessidade de 

resfriamento do pescado não era suprida pelo sistema de geração térmico do 

município de Oiapoque. Além disso, essa matriz energética encarece os custos da 

produção, já que se trata de uma das fontes de energia mais caras que existem. 

O segundo problema é relativo ao transporte, já que a produção necessita de 

escoamento via BR156, portanto as más condições dessa rodovia federal, se 

tornaram um obstáculo a essa e a outras atividades econômicas que dependem de 

transportar sua produção para fora do município bem como de trazer insumos de que 

necessitam. 

No verão (período com baixa incidência de chuvas) o transporte desse pescado 

realizado através da BR 156, acontece sem muitos problemas, porém no inverno, 

devido às péssimas condições da rodovia, os caminhões não conseguem trafegar, 

aumentando o tempo de transporte e seus custos. 

Quando a estrada está boa temos carretas de vários lugares do Brasil 
aqui pra pegar a produção, porque o nosso peixe aqui, tem poucos 
dias de pesca, é um peixe que sai mais fresco, o peixe que vai pro 
Pará chega lá com muito tempo de pescado, então a economia de 
Oiapoque pode evoluir mais se tiver uma infraestrutura adequada. (Sr. 
Julio Garcia presidente da Colonia dos pescadores, em entrevista 
concedida no dia 10 de janeiro de 2019).  
 

A situação da BR 156 também fora colocada pela secretária de turismo 

Dismim Ribeiro Dias, como um entrave ao desenvolvimento turístico do município.  

A BR 156 é um entrave para o turismo de Oipaoque. Existem 110 km 
que ainda não tem asfalto, aí na época de chuva, atola, e aí fica difícil 
os turistas saírem ou chegarem no município, enquanto não 
asfaltarem a BR156, nos vamos continuar com esse problema sério, 
pois até mesmo na época de inverno devido a rodovia, a alimentação 
some das prateleiras dos supermercados. (Dismin Ribeiro Dias. 
Secretária de Turismo do município de Oiapoque. Em entrevista 
concedida no dia 02/10/2017) 

 
 Em 2015, durante o inverno da Região, o tempo médio estimado no trajeto entre 

a capital do estado Macapá e o município de Oiapoque, chegou a 36 horas, levando 
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muitos moradores e turistas a improvisarem almoço em plena rodovia (figura 75).  

 

Figura 75 – Fotografia de moradores e turistas a improvisarem almoço na BR 156 

 
Fonte: selesnafes.com 

 
 

 No mesmo ano a abertura de um buraco de cinco metros na BR-156, ocasionou 

no isolamento do município. No ano de 2017, as fortes chuvas somadas à má situação 

da rodovia, provocaram grandes atoleiros, levando duas empresas de ônibus 

intermunicipal a suspender temporariamente as viagens para Oiapoque. 

Como citado, existem duas empresas que realizam diariamente o transporte de 

passageiros entre Macapá e Oiapoque, respectivamente Viação Santanense e Viação 

Vale do Amazonas e Amazontur que operam em conjunto (figura 76) e que cobram 

uma média de cento e doze reais pela passagem.  

 



191 
 

Figura 76– Fotografias das empresas de Ônibus que operam na linha Macapá-Oiapoque 

 
Fotos: Helfenstein, A.M. 

Fonte: Trabalho de campo (2018, 2019) 

 

Apesar da existência dessas duas empresas, elas não concorrem entre si, já 

que se revezam em dias alternados para atender a demanda dos passageiros que 

utilizam esse tipo de transporte. Essa situação acaba por criar um serviço que não 

oferece qualidade, uma vez que existem apenas dois horários diários da rota   e os 
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ônibus que essas empresas colocam na respectiva linha são do tipo convencional, 

não confortáveis o suficiente para uma viagem de 590 quilômetros, pois não possuem 

banheiros e nenhum outro tipo de serviço. 

Uma das alternativas utilizadas pela população é o transporte alternativo, 

presente em grande parte dos municípios do estado do Amapá. Inicialmente 

denominado de “transporte pirata”, atualmente essa modalidade de transporte está 

amparada pela lei estadual, de Lei Nº 1808 de 31/03/2014, que em seu Art. 1º 

estabelece:  

Fica autorizado o Transporte Alternativo intermunicipal de passageiros 
e cargas, no território do Estado do Amapá, através de veículos do tipo 
Caminhonetes, "Vans" e similares que se regerá pelas normas 
pertinentes à matéria dos transportes em geral e, no particular, pelas 
disposições da presente Lei.  
 

No município de Oiapoque, conforme informações fornecidas pelo Sr. Pablo 

Clair de Jesus Brasil74, presidente da Cooperativa de Transportes Alternativos de 

Oiapoque (COTRANSPOI), existem aproximadamente 120 picapeiros, sendo que 

destes, apenas 42 estão legalizados mediante a cooperativa. Em seu entendimento, 

apesar de não existir dados oficiais, esta modalidade de transporte, que na região teve 

início com a construção da BR 156, é responsável por cerca de 50% de toda carga 

transportada dentro do estado do Amapá.  

Sobre a atual situação da BR 156, o Sr. Pablo destacou que a cooperativa no 

ano de 2017, foi responsável pela instauração dois processos contra o DNIT, sendo 

que um deles resulta do fato da rodovia ter permanecido mais de 30 dias sem 

manutenção e equipamentos para prestar o socorro aos usuários.  

[...] é complicado, pois esse ano de 2018 não tem previsão de 
pavimentação, ou seja, não vai ter asfalto. Nós participamos de uma 
reunião no DNIT outro dia e, eles disseram que esse ano não vai ter 
asfalto, dizem eles que talvez o ano que vem farão 30 km de asfalto. 
Então as 4x4 hoje são responsáveis por cerca de 50% de toda carga 
transportada dentro do estado do Amapá, isso é fato, pode fazer a 
pesquisa que quiser, então é muito comum que você veja nas rodovias 
até carros de pequeno porte fazendo transporte de mercadorias, e 
camionetes 4x4 com 1,500 a 2000 quilos de mercadorias, o correto é 
que se prepare os carros para isso, não se pegue um carros simples 
e vai, você tem que fazer uma preparação estrutural neles. (Sr. Pablo 
Clair de Jesus Brasil, presidente da Cooperativa de Transportes 
Alternativos de Oiapoque - COTRANSPOI. Em entrevista concedida 
no dia 25/09/17) 

                                                      
74 Em entrevista concedida no dia 25/09/17. 
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A falta de interesse por parte do DNIT é destacada pelo Sr. Pablo enquanto 

um dos agravantes da situação.  A falta de manutenção agrava os problemas no 

grande inverno e, em sua opinião não há ação de fato, por parte dos políticos locais 

para que isso ocorra, o que torna a vida dos moradores do município muito difícil.     

[...] eu já socorri pessoas na rodovia que estavam a três dias passando 
fome nos ônibus, e ninguém vem lá da capital para ver a situação 
dessas pessoas, eles só falam que a estrada está boa e cadê a 
fiscalização, que fica somente em cima das 4x4 e a fiscalização 
desses ônibus? (Sr. Pablo Clair de Jesus Brasil, presidente da 
Cooperativa de Transportes Alternativos de Oiapoque - 
COTRANSPOI. Em entrevista concedida no dia 25/09/17) 

 
Em seu relato fica evidenciada a difícil realidade que passam as pessoas que 

se utilizam da BR 156, chegando a permanecer três a quatro dias dentro de ônibus. 

Mesmo com o transporte alternativo, em tempo de intensa precipitação, o tempo gasto 

no trajeto de Oiapoque a Macapá, chegou a ser realizado entre 18 a 24 horas (figura 

77). 

 
Figura 77 – Mosaico de fotografias da situação da BR 156 no período de intensas precipitações 

 
Fonte: selesnafes.com; G1/Amapá 
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Outra questão de relevância refere-se ao preço das passagens, que no 

transporte alternativo atualmente custa em média cento e cinquenta reais, e que no 

período de chuvas intensas, chegou a atingir o valor de quinhentos reais. Ou seja, 

mesmo a opção de 18 horas de viagem não é para todos, uma vez que não são todas 

as pessoas que tem a possibilidade de pagar o valor cobrado pelo transporte 

alternativo.  

A justificativa deste aumento dada pelos transportadores alternativos, se dá 

pela necessidade de maior manutenção dos veículos, devido às condições da rodovia.  

No período de chuvas, a passagem que custa em média 150 reais, no 
ano passado chegou a custar 500 reais, e mesmo com esse preço as 
vezes não compensa pois a manutenção de uma camionete dessas é 
muito cara, muitas vezes não paramos os serviços devido a termos 
clientes antigos e não podemos deixá-los na mão, eles sabem que se 
forem de ônibus vão passar 3 a 4 dias na estrada dependendo da 
situação, então agente atende porque também tem que trazer 
mercadoria pra cidade, mas deixa muito a desejar a manutenção da 
BR156. Cerca de 90% do meu lucro vem com do transporte de 
pessoas, porém, minha clientela é diferenciada, quando tentamos 
regularizar a categoria as pessoas diziam que as empresas de ônibus 
não deixariam, mas eles também viram que o perfil dos passageiros 
de ônibus é diferente dos nossos. (Sr. Pablo Clair de Jesus Brasil, 
presidente da Cooperativa de Transportes Alternativos de Oiapoque - 
COTRANSPOI. Em entrevista concedida no dia 25/09/17) 

 
 As pessoas que residem em Oiapoque tinham até agosto do ano de 2015 a 

opção de transporte aéreo, que era realizado pela empresa de táxi aéreo Piquiatuba. 

A empresa cobrava uma tarifa mínima de 375 reais e utilizava uma aeronave com 

capacidade para transportar até 9 passageiros durante um voo que durava 

aproximadamente 1hora e 28 minutos até a capital Macapá. Com o fim das operações 

regulares de táxi aéreo da empresa, o aeroporto de Oiapoque foi reclassificado como 

aeródromo (não recebe voos regulares), apenas um voo semanal transportando 

valores e cargas, além de eventuais aeronaves militares e de assistência médica 

(figura 78). 
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Figura 78 – Estrutura do Aeródromo da cidade de Oiapoque 

 
Fotos: Helfenstein, A.M. 

Fonte: Trabalho de campo (2018, 2019) 
 

O aeródromo municipal possui uma pista de 1500 metros de extensão e 

recentemente passou por uma série de reformas e adaptações exigidas pelo 

Ministério Público Federal (MPF) para que continuasse a ser utilizado. Essas reformas 

são exigência feita pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), que havia 

detectado uma série de problemas estruturais e também em relação a treinamento de 

pessoal que poderiam comprometer seu funcionamento. 

Entre as exigências que foram sanadas quase em sua totalidade, exceto pelo 

caso já citado do problema da proximidade com o lixão da cidade, estava a instalação 

de uma sinalização especial para que pudesse ser liberado pouso de aeronaves no 

período noturno, porém, as luzes que tinham acabado de ser instaladas, foram 

roubadas alguns dias depois.  

O pouso noturno de aeronaves é muito importante para o município, pois 

possibilita a transferência de uma pessoa que necessite de cuidados médicos 

urgentes, porém sem essa sinalização, essa transferência via aérea fica possibilitada 

apenas durante o dia. 

 Diante das situações das redes técnicas em Oiapoque, podemos perceber que 

suas conexões parciais, provocam o estabelecimento de uma rede de serviços e de 
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comunicações que são acessadas de forma diferenciadas e que produzem 

temporalidades distintas nessa porção do território. 

De maneira geral, entendemos que por meio dos dados e mapeamento 

apresentados, podemos compreender que o atual estágio de desenvolvimento de 

Oiapoque, demonstra o tamanho dos desafios que tangem a prerrogativa entorno de 

pensar os caminhos tomados pelo poder público e pela sociedade a fim de melhorar 

os índices das áreas analisadas (Educação, Saúde, Emprego e Renda) e por 

consequência melhorar a condição de vida da população. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Escrever esta tese significou na prática, vivenciar as dificuldades inerentes ao 

acesso as Redes Geográficas no contexto de um município cuja localização se 

encontra em uma área periférica em um estado periférico, na fronteira com um 

Departamento Ultramarino, que mantem relações de subordinação com seu 

colonizador, a França.  

Soma-se a isso, o fato de que existe nesse local, uma expressiva diversidade 

étnica e cultural que resulta da mistura de povos indígenas, migrantes oriundos de 

diversas partes do Brasil, além dos povos que formam a população da Guiana 

Francesa, dos franceses que residem em Oiapoque.  

Apesar da complexidade existente, o diagnóstico realizado no primeiro 

capítulo desta tese nos permite concluir que os anseios inerentes às transformações 

nesta porção do território, são subsidiados, sobretudo, pela lógica produtiva baseada 

na indústria, e também na necessidade de propiciar a comunicação com os centros 

consumidores dos produtos por ela fabricados, o que requer consequentemente maior 

investimento em infraestrutura. Tais anseios perpassam, principalmente, pela defesa 

do tão sonhado “desenvolvimento”, alicerçado a implantação de redes técnicas, 

pautadas muitas vezes em discursos vazios e/ou até mesmo ingênuos, os quais 

apresentam a crença de que sua presença, por si só, é o suficiente para alcançar os 

benefícios desejados.  

A análise realizada nesta pesquisa evidencia as particularidades e especificidades 

no tocante a precariedade dos serviços prestados provenientes das redes técnicas, 

mas também certa complacência com as relações que elas estabelecem, fruto de uma 

dominação econômica específica que cria uma cadeia de alienações que justificam 

essa passividade.  

Ao cartografarmos a localização das redes, e identificarmos os sujeitos e as 

relações por elas estabelecidas, foi possível demonstrar a situação das redes 

técnicas, bem como os números encontrados em relação as áreas apontadas por nós 

como fundamentais ao alcance do chamado desenvolvimento que são educação, 

saúde e emprego e renda.  

Exatamente nessa última área em que os índices são os menos expressivos, é 

que podemos perceber como as Redes Geográficas se estabeleceram, de forma que 

a deficiência das redes técnicas e de comunicação acabam por comprometer 
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atividades que podem gerar muito mais empregos e aumentar a renda da população, 

como nos casos da atividade pesqueira, do turismo e das produções locais de 

agricultura de subsistência. 

No que se refere à educação, apesar de identificarmos uma ligeira melhoria 

nos últimos anos, o desenvolvimento apresentado é considerado regular, fator 

preocupante já que mesmo em um sistema concentrador e excludente, a educação é 

apontada como ferramenta capaz de oportunizar melhorias nas condições de vida das 

pessoas.  

Na área da saúde, mesmo que o IFDM, tenha apontado uma melhora nos 

números analisados (desenvolvimento moderado), ainda se trata de um setor que 

necessita de investimentos mais significativos, uma vez que demonstramos que o 

município de Oiapoque é um dos que menos investe nessa área no estado do Amapá, 

ficando atrás inclusive de outros municípios que possuem um PIB menor que o seu.  

É importante lembrar que a questão econômica não está desatrelada de 

investimentos nessa área, uma vez que se a intenção é impulsionar as atividades 

turísticas, não possuir saneamento básico é um obstáculo. Soma-se a isso a redução 

com gastos em saúde relativo a pessoas que deixam de adoecer por conta do acesso 

a água potável, esgoto e resíduos sólidos tratados de forma adequada.  

A questão econômica do município de Oiapoque chama atenção para a 

necessidade da superação do atual quadro de receitas do qual dispõe, uma vez que  

a principal fonte dos recursos é obtida via transferências federais garantidas por lei, 

ficando visível a alta dependência que o município possui em relação a esfera federal,  

já que a tributação de outras atividades, principalmente pelo poder municipal é 

incipiente.   

Quando demonstramos a participação dos diferentes setores na composição 

do PIB do município, atividades ligadas ao setor primário e secundário não são 

expressivas como o setor terciário, que chega a ser responsável por mais de noventa 

por cento da composição do PIB de Oiapoque. Esse cenário de baixa participação dos 

setores primário e secundário na economia do município está diretamente ligado ao 

estado de funcionamento das redes técnicas e de falta de políticas públicas mais 

eficientes para esses setores. Como consequência, Oiapoque obteve segundo o IFDM 

baixo desenvolvimento nessa área (Emprego e Renda), participando com pouco mais 

de dois por cento da composição do PIB do estado do Amapá. 
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A forma como as políticas públicas são pensadas para o município de Oiapoque 

reflete o entendimento de como o Estado brasileiro pensa essa porção do território. É 

latente a preocupação com questões que tangem a área da segurança e controle 

populacional, materializadas na forma como as instituições dessa área tem suas 

necessidades atendidas de forma mais eficiente. Na contramão, as obras que visam 

atender as áreas da educação, saúde e emprego e renda possuem muita dificuldade 

de serem realizadas.  

A preocupação do Estado brasileiro para essa porção do território ainda se dá 

no intuito de legitimação sobre a soberania e não como um local estratégico para a 

integração econômica, fatos observáveis na construção da Ponte Binacional por 

exemplo, a qual só recentemente foi liberada para o fluxo de pessoas e mercadorias, 

apesar de estar pronta desde o ano de 2013. 

Não podemos desconsiderar, contudo, que o acesso diferenciado, e a própria 

característica da espacialidade das redes em Oiapoque, resultam em relações 

conflituosas expressas em tempos e/ou temporalidades diferenciadas. A interação 

entre as redes geográficas e o nível de desenvolvimento de Oiapoque, tem explicitado 

as diferenciações que se materializam no espaço de diferentes formas, e que 

produzem diferentes relações dependendo do sujeito de que estamos falando.   

Vale ressaltar que diante dos objetivos e concepções teóricas apresentados, 

foi possível confirmar nossa hipótese de que  as Redes Geográficas no município de 

Oiapoque condicionam e são condicionadas pelo nível de desenvolvimento, pois não 

são capazes por si só de promover mudanças qualitativas nas áreas sociais 

(Educação, Saúde, Emprego e Renda), fundamentais para a melhoria na condição de 

vida da população.  

A opção por utilizar as redes técnicas, de serviços ou comunicação, nos 

permitiu abordar diferentes objetos e relações no espaço analisado e, por 

conseguinte, estabelecer que as redes técnicas deficientes em Oiapoque são fruto de 

uma rede política que as criou e por que produz uma série de serviços e comunicações 

que se articulam de forma a manter essa cadeia de dominação, que refletem os 

números indesejáveis encontrados nos setores sociais pesquisados.  

A solução dessa realidade se dá através de políticas públicas que se 

articuladas a resolução dos problemas causados pelas deficiências das redes técnicas 

e maior acesso a mesma, pode significar de fato em uma melhoria das condições de 
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vida da população dentro dos moldes desejáveis para alcançar o tão sonhado estágio 

de desenvolvimento.  

Essa análise se torna importante no sentido de romper com análises mais 

superficiais que ratificam o determinismo técnico como único responsável pelo cenário 

descrito e não se atentam para importância das relações de poder que acabam por 

influenciar na existência e no tipo de redes que se estabelecerão no espaço. 
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