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INTRODUÇÃO 
 
 Regiões fronteiriças internacionais da Amazônia brasileira com baixa densidade 
demográfica, em condição de isolamento geográfico, dinâmica econômica incipiente e 
de precária infra-estrutura, foram transformadas em Territórios Federais durante a 
primeira metade do século XX. Estes passaram a ter os objetivos de servir de proteção 
para as regiões fronteiriças de “vazios demográficos”, de garantir a presença do Estado 
em regiões longínquas e criação de condições jurídicas e econômicas como mecanismo 
de reorganizar essas porções do espaço brasileiro.  

Tais Territórios Federais passaram a receber ações de modernização em seus 
espaços, através de políticas públicas do Estado e pelo desenvolvimento de grandes 
projetos produtivos, que ao selecionarem suas áreas de interesse dotavam-nas de infra-
estruturas básicas e complementares. Os sistemas de engenharias implantados no estado 
do Amapá foram fundamentais para direcionar o seu processo de ocupação, urbanização 
e de configuração territorial.  

Nesse sentido, o objetivo central desse texto é explicar de que forma o projeto de 
mineração da ICOMI e do agro-florestal do JARI, somado as políticas públicas federal 
de ocupação, defesa e integração da Amazônia contribuirão para o processo de 
ocupação e da configuração territorial e urbana do estado do Amapá? Enfatizando a 
relação dos sistemas de engenharias implantados por esses projetos com a constituição 
de sua rede urbana e para a integração e dinâmica espacial nessa região fronteiriça da 
Amazônia brasileira. 

 Ressalta-se, também, a preocupação de criar e ativar pontos e linhas em porções 
do espaço no Amapá, estado onde poderá se notar o caráter de não neutralidade das 
redes técnicas ali instaladas, refletindo sobre a (re)configuração territorial e a dinâmica 
da produção de seu espaço geográfico. Antes, porém, abre-se um item para melhor 
apresentar a base conceitual que orientará as reflexões a serem desenvolvidas. 
 
1 BREVES CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS: produção espacial, configuração 
territorial e redes geográficas 
  

O espaço enquanto um produto social pode ser representado pela concentração 
de trabalho morto e de trabalho vivo, que podem ser entendidos como as edificações e 
infra-estruturas, e força de trabalho, produção e serviços. Esses legarão ao espaço as 
suas formas com os seus sentidos funcionais (SANTOS,1997). É dessa maneira, que o 
espaço geográfico irá sintetiza técnicas, valores sociais e interesses econômicos, da 
mesma forma que implica na organização e no controle social da vida (RIBEIRO, 
1986). 

No entanto, o espaço não deve ser entendido somente como reflexo da dinâmica 
social, ou que está sempre à disposição da estrutura social, mas como uma combinação 
de instâncias, de um “conjunto histórico” dos elementos e influências materiais em 
interação, que deve ser compreendido e interpretado a partir das relações sociais e de 
como estas origina forma, função e importância à estrutura espacial e a todos os 



elementos de sua combinação (SANTOS, 1997). Trata-se de espaço entendido como um 
produto material que emerge dialeticamente da interação entre a cultura e a natureza, 
onde o homem transforma a si mesmo e a seu ambiente em sua luta pela vida e pela 
apropriação diferenciada do produto de seu trabalho (SOJA, 1993).  

Dessa maneira, são os processos sociais que vão originar as funções e as formas 
espaciais, cuja distribuição espacial irá constituir-se na própria organização do espaço. 
Este deve ser interpretado quanto à sua utilização na conexão da ação humana, no 
decorrer do tempo e do espaço maior no qual se insere, e das mudanças decorrentes 
dessa relação (CORRÊA, 1995). Compreende-se, então, que o espaço não está 
organizado de forma aleatória, mas estruturado a partir de cada período da organização 
social, o que torna necessário para tal estudo, de produção do espaço, a elaboração de 
instrumentos teóricos suscetíveis de apreensão do concreto real, além da utilização de 
instrumentos numa sucessão descontínua de análises particulares visando a fenômenos 
históricos.  

Todo o conjunto de objetos criados pelo homem e dispostos sobre o território 
correspondem ao meio de vida do presente e uma condição para que o futuro aconteça, 
o que representa a expressão da produção material do homem resultante de seu trabalho 
social (CORRÊA, 1990). É esse conjunto de todas as coisas ou de objetos naturais e 
artificiais arranjados em sistema que forma a configuração territorial; cuja realidade e 
extensão se confundem com o próprio território de um país (SANTOS, 1994). A 
configuração territorial pode ser considerada como a projeção da sociedade no espaço, e 
o espaço como um produto das relações sociais, que por sua vez imprimem nas formas e 
funções uma significação social (CASTELLS, 1983). 

Compreender a significação social do espaço ou de uma rede geográfica em suas 
diferentes escalas de seu processo de criação, apropriação e circulação do valor 
excedente, acaba por revelar uma singularidade específica da totalidade social, ao 
mesmo tempo, que servem de fonte para compreensão dessa mesma totalidade 
(CORRÊA, 2006.). A definição do espaço ou de uma rede como um sistema1 é obtido 
pela interação de estruturas. As estruturas econômicas, como uma manifestação de 
modelos de crescimento adotados, as estruturas geográficas, verificadas através da 
distribuição da população, da infra-estrutura, das atividades, das instituições, assim 
como de seu contexto, e, finalmente, as estruturas sociais e políticas resultantes da 
superimposição do presente sobre o passado e da superimposição de influências locais, 
nacionais e internacionais (SANTOS, 2002). 

 
Duas grandes matrizes permeiam a compreensão do significado de rede, uma 

que considera o seu aspecto como uma realidade material, e outra, onde é levado em 
conta o dado social. A primeira delas leva a uma definição formal de rede como, a infra-
estrutura que permite o transporte de matéria, de energia ou de informação, que se 
desenvolvem sobre um território onde se caracteriza pela topologia de seus pontos de 
acesso, seus pontos terminais, seus arcos de transmissão, seus nós de bifurcações ou de 
comunicações; já a segunda faz referência a rede como abstração, onde são 
considerados os aspectos sociais e político das pessoas, mensagens, valores que a 
estabelece; (SANTOS, 2002.).     

Em termos das relações com o território, as redes, podem ser examinadas 
segundo um enfoque genético e segundo um enfoque atual. A soma desses enfoques 
                                                 
1   Enquanto teoria a noção de rede chama atenção para o seu caráter de conexão (rede de ligação) 
representado pelos “nós” das redes; os lugares de conexões, e quanto a sua visão sistêmica, que legará sua 
organização (rede de organização). 
 



permite compreender o passado e a configuração presente da rede, onde suas mudanças 
morfológicas e técnicas sob o território podem ser contadas através de momentos 
diversos e não aleatórios, pois obedece a uma exigência social. Essa reconstituição 
histórica da rede é complexa, mas é de fundamental importância para a compreensão da 
totalidade da evolução de um lugar (SANTOS, 2002.).    

O sentido de rede como polarização de pontos de atração e difusão corresponde 
ao caso das redes urbanas (SANTOS, 2002.). As redes urbanas e geográficas 
representam localizações articuladas entre si por vias de fluxos, onde se efetivam as 
interações espaciais realizadas através dos atributos das localidades e das possibilidades 
reais de se articularem entre si. As redes geográficas são historicamente 
contextualizadas, sendo parte integrante de um longo e cada vez mais complexo 
processo de organização espacial socialmente engendrado (CORRÊA, 1997). 

As interações espaciais podem ser compreendidas como um amplo e complexo 
conjunto de deslocamento de pessoas, mercadorias, capital e informação sobre o espaço 
geográfico. Elas podem apresentar maior ou menor intensidade, variar segundo a 
freqüência de ocorrência e, conforme a distância e direção, também, são caracterizadas 
pelos diversos propósitos e se realizam através de diversos meios de velocidades. As 
interações espaciais representadas pelas redes geográficas estão ancoradas na sociedade 
e em seu movimento de transformação, portanto, sua dinâmica somente é inteligível 
quando consideradas como parte da história do homem e de sua mutável geografia 
(CORRÊA, 1997). 

A integração entre sistemas de fixos e sistemas de fluxos, ou ainda, sistemas de 
objetos e de ações na contemporaneidade origina redes que atuam em diferentes escalas. 
A instabilidade de permanência de lugares na rede e a não inclusão de outros e resultado 
da dinâmica do capital. A rede geográfica amazônica, assim como a do Amapá, passa 
por um processo de reconfiguração territorial e integração recente que geram a criação 
de novos nós, novas hierarquias e especializações, que redirecionam fluxos de pessoas, 
mercadorias, bens, serviços e informações, agora voltados para uma dinâmica cujo 
comando pode ser regional, nacional e mundial (RIBEIRO, 2001.). 
  A maior complexidade da divisão territorial do trabalho na região ou em sub-
regiões da Amazônia faz com que vários sistemas de objetos e de ações participem de 
várias redes geográficas vinculadas aos múltiplos papéis que esses desempenham. As 
interações ou fluxos espaciais representam elementos essenciais na estruturação e 
reestruturação do espaço regional e urbano.  
 A complexidade da rede geográfica do Amapá, da Amazônia ou de qualquer 
outro lugar é resultado de um sistema sócio e produtivo de escala mundial, que se 
reproduz localmente. Hoje a configuração territorial de qualquer parte do planeta, em 
sua totalidade ou segmento, é parte integrante de uma grande base logística de uma 
economia global, que tem a capacidade de funcionar como uma unidade em tempo real, 
e em escala planetária.  

A região Amazônica chega, nos meados do século XX, tendo o meio natural 
como feição dominante de sua paisagem. No caso, da sub-região amazônica onde está 
inserido o Amapá, a construção do meio técnico tem início com a própria criação do ex-
Território Federal do Amapá e, vem se intensificando em parcelas de territórios onde se 
instalaram os sistemas técnicos e de ações de projetos como o da ICOMI, da JARI 
Celulose e do Projeto Calha Norte. 

A implantação desses projetos e dos seus sistemas técnicos e de ações vai 
interferir no processo de configuração territorial e urbana do estado do Amapá. Esses 
visaram, sobretudo, articular os espaços locais às necessidades dos processos 
econômicos mundiais, definindo, assim, horizontalidades e, principalmente, 



verticalidades de fluxo e de produção (SANTOS,1996a.). A seguir de forma sumária 
serão apresentados alguns traços relevantes no processo de produção espacial do estado 
do Amapá. 
 
2. BREVE HISTÓRICO DA PRODUÇÃO ESPACIAL DO AMAPÁ 
 

Desde o a segunda metade do século XVIII, as terras do Cabo Norte, região 
como eram conhecidas as terras que na atualidade constituem o Estado do Amapá, 
localizado na porção setentrional da Amazônia brasileira, foram alvo de políticas de 
ocupação e defesa territorial. As primeiras delas partiram da reorientação econômica de 
Portugal em relação à colônia do Grão Pará, que se verificaram através da criação de 
mecanismos de extração de excedentes demandadas na época pelo capital comercial e 
no reforço da vigilância da circulação na foz do rio Amazonas com a construção de 
novas fortalezas (RAVENA, 2005.), assim:  

 
São José de Macapá foi o núcleo populacional para onde convergiram dois projetos 
de importância para a Coroa Lusitana: um relativo à defesa territorial e outro 
concernente à estratégia geopolítica e a exploração econômica de gêneros 
demandados pelo capital comercial (RAVENA, 2005, p. 137.).  

 
Localizada na margem esquerda da foz do rio Amazonas, a Vila de São José de 

Macapá foi fundada no ano de 1758. Ela, assim como outras cidades ribeirinhas da 
Amazônia, representa a lógica do urbano colonial barroco amazônico de penetração e de 
defesa, que marcou a presença local do além-mar das metrópoles do colonizador; o 
urbano da soberania dos estados absolutistas (VICENTINI, 2004), ou seja, corresponde 
ao ideal de penetração no território amazônico vinculado à sua necessidade de ocupação 
e defesa, o que traduziu sócio-espacialmente na gênese das cidades à beira dos 
principais rios que dão acesso à região (TRINDADE JR., 2002). 

Foi no objetivo de ocupar e de garantir a soberania de Portugal e, 
posteriormente, do Estado brasileiro em terras que compõem o atual estado do Amapá, 
que foram implantados vários projetos de colônias militares, agrícolas e pecuarista na 
região, em especial, nos municípios de Macapá, Mazagão e nos vales dos rios Araguari, 
Oiapoque e Matapí. No entanto, pelo contingente populacional registrado no 
recenseamento de setembro de 1940, feito na área do estado do Pará em áreas que na 
atualidade corresponde ao Amapá, pode ser constatado o fracasso dessas políticas de 
colonização2 (GUERRA, 1954). Fato, também, evidenciado no trabalho de Marin 
(2005). 

Como exemplo, pode-se falar da cidade de Macapá, a qual em 1940 tinha 
somente 1.012 habitantes (GUERRA, 1954), contingente populacional menor do que 
essa região possuía na segunda metade do século XVIII no ano de 1778, que era de 
1.563 habitantes entre homens livres e escravos (MARIN, 2005). Foi, somente, depois 
da criação do Território Federal do Amapá, que o crescimento populacional do Amapá 
passa a ter uma ascendência considerada e de forma constante, como bem pode se 
verificar através da elevação da população da cidade de Macapá, que em 1950 passa a 
ser de 10.094 habitantes.   

 Regiões fronteiriças internacionais da Amazônia com baixa densidade 
demográfica, em condição de isolamento geográfico, dinâmica econômica incipiente e 
de precária infra-estrutura foram transformadas em Territórios Federais. Esses passaram 

                                                 
2 Em 1940, a população do território que corresponde o atual estado do Amapá era de 21 191 habitantes; 
o que correspondia a uma densidade relativa de 0,16 hab. por quilômetro quadrado (GUERRA, 1954). 



a ter os objetivos de servir de proteção para as regiões fronteiriças de “vazios 
demográficos”, de garantir a presença do Governo em regiões longínquas e criação de 
condições jurídicas e econômicas como mecanismo de reorganizar essas porções do 
espaço brasileiro (PORTO, 2003).  

Criado em 1943 por meio do Decreto Federal 5.812, de 13 de Setembro, o ex-
Território Federal do Amapá3 passou a receber a ação de modernização sobre o seu 
território através de políticas públicas de ocupação, defesa e integração e pelo 
desenvolvimento de grandes projetos, que ao selecionarem suas áreas de interesse 
político e econômico passaram a dotá-las de infra-estruturas básicas e complementares. 
Os sistemas de engenharias implantados no Amapá, em especial, desde sua 
transformação em território federal, passaram a ser fundamental para direcionar o seu 
processo de urbanização, ocupação populacional e de configuração territorial. 

A segunda metade do século XX, marca em definitivo a inserção da Amazônia 
na economia Mundo. Tal processo foi intensificado a partir da década de 1960, 
sobretudo, pela articulação da ação combinada entre o Estado e o grande capital; o que 
provocou grandes mudanças na forma de sua organização territorial. Tais 
transformações foram necessárias e resultados dos propósitos políticos e econômicos de 
modernização imposta a essa região (BECKER, 1990; RIBEIRO, 2001). Essa 
incorporação da Amazônia aos interesses do capitalismo é ressaltada por Corrêa da 
seguinte maneira: 

 
A incorporação que se verifica a partir de 1960 não significa mais, como lembram 
Cardoso e Muller, uma integração de natureza cíclica à divisão internacional do 
trabalho sem uma criação de uma divisão interna do trabalho. Trata-se agora de uma 
efetiva integração, que foi viabilizada pela magnitude do capital constante aí 
implantado e pelo afluxo da força de trabalho que para lá se deslocou. O discurso 
oficial, por outro lado, ao falar em integração nacional, ocupação de vazios 
demográficos e desenvolvimento, estava, no plano ideológico, justificando a 
incorporação capitalista da Amazônia (CORRÊA, 2006, p. 227.). 

 
Para Buarque (1995), o segundo período do processo de integração econômica 

da Amazônia foi marcado pelas frentes agro-pecuárias e minero-metalúrgica4. Em se 
tratando da história econômica do Amapá, a atividade de mineração possui destaque na 
região desde os meados do século XIX, sendo um dos principais motivos para as 
disputas entre o Brasil e a França, as ocorrências de ouro e os garimpos existentes na 
região do contestado. Para Drummond e Pereira (2007), esse já era um prenúncio da 
importância que a atividade mineradora assumiria no Amapá, que se efetivará somente 
no ano de 1953, com o início de um grande projeto de mineração com previsão de 
exploração de manganês por 50 anos.  

Esse correspondeu ao empreendimento da Indústria e Comércio de Minerais - 
ICOMI, o qual para desenvolver suas atividades teve que introduzir no território um 
sistema moderno de objetos e ações; gerando grandes transformações na dinâmica 
sócio-econômico do Amapá. Falar dessa empresa de mineração, mesmo na atualidade, 

                                                 
3 O ex-Território Federal do Amapá compreendeu as terras adquiridas pelo contestado entre o Brasil e 
França através do Laudo Suíço de 1901, parte do município paraense de Almerim e a totalidade dos 
municípios então paraenses de Mazagão, Macapá e Amapá. 
4 Para Buarque (1995), podem ser identificados quatro grandes períodos em relação ao processo de 
integração econômica da Amazônia associados a um conjunto de inovações tecnológicas primárias são 
eles: o ciclo da borracha, a frente agro-pecuária e minero-metalúrgica, o novo paradigma tecnológico e a 
diminuição da demanda pelos recursos minerais convencionais e o aproveitamento de florestas tropicais a 
partir da informação genética de sua diversidade biótica; este último definido por Becker (1990), como a 
Amazônia enquanto uma fronteira tecno(eco)lógica. 



provoca nos amapaenses os mais variados e antagônicos sentimentos; que vão do 
saudosismo à indignação.  

Mesmo não havendo consenso perante aos ganhos sócio-econômicos e 
ambientais gerados e deixados pela ICOMI, após o encerramento de suas atividades em 
1997, não pode ser negado a sua contribuição na instalação de infra-estrutura nos 
setores de transportes e urbano. A ICOMI é considerada ainda como o empreendimento 
produtivo, que pode ser considerado como o maior, mais duradouro e mais importante 
do ex-Território Federal do Amapá e do atual estado do Amapá (DRUMMOND; 
PEREIRA, 2007.). 

Outro enclave produtivo de grande porte que teve reflexo no processo de 
produção e configuração territorial do espaço amapaense é o Projeto da JARCEL – Jarí 
Celulose S/A. Este projeto surgiu com base na informação da progressiva diminuição 
dos estoques de madeira dos produtores tradicionais de celulose, que esperavam em 
média 25 anos para ter uma árvore no ponto ideal de corte, foi, então, que o 
megaempresário americano Daniel Ludwig idealizou e implantou em 1967 um grande 
projeto florestal no vale do Rio Jarí em terras do estado do Pará. Ludwig apostou na 
expansão do mercado desse produto e nas condições ambientais tropicais de 
luminosidade, umidade e calor que diminuiria o tempo de crescimento 
consideravelmente das árvores (LINS, 1997).   

Esse projeto, mesmo não sendo implantado em território amapaense passou a 
influenciar na dinâmica e organização espacial desse estado, especialmente, em sua 
região sul nos limites fronteiriços com o Estado do Pará ao longo do Vale do Rio Jarí. O 
Projeto Jarí buscou integrar atividades florestais, agrícolas, minerais e industriais, se 
estruturando em torno de dois núcleos urbanos principais: a company town5 de Monte 
Dourado (PA) e a cidade de ocupação espontânea de Laranjal do Jarí (AP), que durante 
anos não passava de uma imensa favela fluvial incrustada na floresta amazônica; 
denominada de “Beiradão”. 

No ano de 1985, foi implantado um grande projeto do poder público federal que 
visou resguardar a faixa de fronteira setentrional da região amazônica do seu limite 
fronteiriço seguindo até 150 km para o interior do Território Nacional. Esse corresponde 
ao Projeto Calha Norte – PCN, diferente dos dois primeiros foi concebido pelo Estado e 
teve como finalidade principal proteger a fronteira norte da Amazônia através de ações 
nos setores de infra-estrutura viária, energética e de comunicações, educação e saúde, 
apoio às comunidades e aos grupos indígenas, aparelhamento de órgãos policiais e 
judiciários; além de fiscalização do movimento na área de fronteira. 

No Amapá, a presença do PCN foi sentida, principalmente, na área do município 
de Oiapoque na fronteira com a Guiana Francesa, através da presença da base militar do 
exército na cidade de Clevelândia do Norte e instalação de órgãos públicos na cidade de 
Oiapoque, como por exemplo, a FUNAI e a Polícia Federal, que possuem atuação ativa, 
respectivamente, junto às várias aldeias indígenas existentes na região e na vigilância 
dos fluxos na fronteira internacional. A abertura da rodovia BR-156 ligando a cidade de 
Macapá a cidade de Oiapoque e a abertura da BR-210 (Perimentral Norte), são 
resultados do esforço do Estado em fazer cumprir as metas estabelecidas por projetos de 
                                                 
5  São cidades planejadas de empresas que visam produzir seu próprio espaço urbano, que tem como 
objetivo central abrigar a população diretamente envolvida na obra e para servir de suporte ao 
empreendimento. Quatro fatores caracterizam esses núcleos urbanos: a) representam uma espécie de 
extensão da linha de produção das empresas a que estão ligadas; b) por sua natureza, concepção e 
densidades técnicas, tendem a negar os padrões regionais de urbanização; c) caracterizam uma nova 
forma de gestão do espaço local e regional, dada a relativa autonomia econômica e política de que são 
investidas e d) acabam geralmente definidas como verdadeiros “enclaves urbanos”, capazes de assegurar 
as atividades da empresa e o controle da força de trabalho (TRINDADE JR.; ROCHA, 2002.).  



defesa e integração nacional e, ainda hoje, correspondem os dois principais eixos de 
circulação terrestres do Amapá.  

 
3  FORMAÇÃO E DINÂMICA DA REDE TERRITORIAL E URBANA DO AMAPÁ. 
 

A ocupação espontânea ou dirigida, a abertura de rodovias e a implantação de 
grandes projetos agropecuários, de mineração, hidrelétricos e os ligados à 
industrialização, produziram grandes mudanças na esfera produtiva, nas relações de 
produção e na dinâmica da configuração territorial do espaço amazônico. (CORRÊA, 
2006).  

O revigoramento de velhos e estagnados núcleos urbanos e a criação de novos 
foram de fundamental importância para a dinâmica econômica regional, pois esses 
passaram a ser o locus de atração dos fluxos migratórios, da organização do mercado de 
trabalho e de controle social; descaracterizando o processo de urbanização da Amazônia 
como conseqüência de uma expansão agrícola. É dessa forma, que a fronteira 
econômica amazônica já nasce urbana como estratégia geopolítica de ocupação feita 
pelo aparato de um Estado centralizador e possui um ritmo de urbanização mais rápido 
do que o resto do Brasil (BECKER, 1990; BROWDER; GODFREY, 2006). 

A transformação do Território Federal do Amapá em estado em 1988 
desencadeou uma série de transformações econômicas e espaciais, que se verificam de 
forma mais intensa nas cidades de Macapá e Santana; praticamente conurbadas6. Essas 
mudanças na política e economia amapaense estão relacionadas, em especial, às 
políticas de desenvolvimento promovidas pelo poder público e com a chegada de novos 
agentes do capital no estado.  

Dessa forma, a criação da Área de Livre Comércio de Macapá e Santana em 
1992, a criação de novos municípios no início de década de 1990, o Plano de 
Desenvolvimento Sustentável do Amapá – PDSA em 1995, a política federal de meio 
ambiente através da criação de grandes áreas de conservação e preservação ambiental 
no estado, o encerramento das atividades da ICOMI em 1997, seguido da entrada de 
novas empresas de mineração e de suas terceirizadas na área central do estado nessa 
primeira década do século XX, contribuíram e contribuem, diretamente, para as 
transformações sócio-espaciais em curso no Amapá.  

A ilusão do Amapá como uma fronteira econômica ou como uma promessa de 
lugar de prosperidade sócio-econômica, somado a uma conjuntura nacional de baixo 
desenvolvimento e elevados índices de desemprego, foram alguns dos elementos que 
contribuíram para o deslocamento de milhares de pessoas em busca de uma vida 
melhor. Para melhor ilustrar essa intensa e concentrada dinâmica populacional após a 
criação do Estado do Amapá, ressalta-se o incremento de seu processo migratório visto 
através do índice da Taxa Líquida de Migração - TLM para a sua capital, a cidade de 
Macapá, que durante o período de 1995-2000 foi de 8,28%; o que correspondeu a 
segunda maior taxa entre as capitais estaduais da Amazônia Legal no período (IBGE, 
2001).  

A abertura de vários concursos públicos em diferentes setores da administração e 
de serviços públicos para compor o quadro pessoal do estado em formação, somado a 
expectativa de um lugar cheio de oportunidades de realização econômica e social, atraiu 
migrantes de várias regiões do Brasil, destacando-se quantitativamente, os paraenses e 
os maranhenses respectivamente, ou seja, o predomínio de uma migração intra-regional; 

                                                 
6 Fenômeno ocasionado pela expansão horizontal de cidades que se encontram e formam um espaço 
urbano contíguo. 



confirmando o comportamento de dinâmica populacional por meio da migração na 
região norte do país (MOURA; MOREIRA, 1998).  
   A elevada taxa de migração e de urbanização do Amapá são fatores que 
incidiram diretamente em sua dinâmica territorial e urbana. A taxa de urbanização do 
Amapá em 2000 foi de 89,0%; maior índice da região norte e acima da taxa de 
urbanização do Brasil, que nesse ano foi de 81,25%. Tal fenômeno tem se apresentado 
de forma concentrado na capital Macapá e na cidade de Santana, originando um 
fenômeno denominado de macrocefalia urbana7, pois esses dois municípios concentram 
74,28% da população do estado (IBGE, 2007.). 

A urbanização na Amazônia tem apresentado uma elevada concentração em 
poucas cidades. Esta urbanização concentrada reflete a ação do Estado através da 
criação e estimulo, nas capitais, de um número crescente de instituições vinculadas a 
atividades políticas, administrativas, de gestão e de empreendimentos privados voltados 
ao serviço e ao comércio da população urbana; gerando um ponderável mercado de 
trabalho Corrêa (2006). A cidade de Macapá é um bom exemplo dessa realidade de 
urbanização concentrada.  
 
QUADRO 01 – POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO POPULAÇÃO (2007) % ESTADO ANO DE CRIAÇÃO 
Amapá 7.492 1,28% 1901  
Calçoene 8.656 1,48% 1956  
Cutias 4.320 0,74% 1992*  
Ferreira Gomes 5.040 0,85% 1987  
Itaubal 3.439 0,59% 1992*  
Laranjal do Jarí 37.491 6,39% 1987  
Macapá (capital) ** 344.153 58,59% 1856  
Mazagão 13.862 2,37% 1890  
Oiapoque 19.181 3,27% 1945 
Pedra Branca do Amaparí 7.332 1,24% 1992*  
Porto Grande 13.962 2,37% 1992*  
Pracuúba 3.353 0,59% 1994*  
Santana ** 92.098 15,68% 1987  
Serra do Navio 3.772 0,64% 1992*  
Tartarugalzinho 12.395 2,12% 1987  
Vitória do Jarí 10.765 1,84% 1994* 
ESTADO DO AMAPÁ 587.311 100% 1988 
Fonte: IBGE (2001;2007); AMAPÁ (2002). 
* Municípios que se emanciparam depois da criação do Estado do Amapá. 
** Praticamente conurbadas. 
NOTA: Até o ano de 1943 as terras que atualmente corresponde ao Amapá pertenciam ao Estado do Pará, 
a partir desse ano foi criado o Território Federal do Amapá que em 1988 passou a ser o atual Estado do 
Amapá. 
 

Os demais núcleos urbanos do Amapá são formados por cidades pequenas, onde 
50% deles possui municípios com uma população inferior a 10.000 habitantes; 
concentrada em sua maior parte na sede do município de denominação homônima. 
Ressalta-se, também, que a criação de novos municípios no Amapá ocorre, 
principalmente, durante o processo de sua transformação em estado, conforme se 
verifica no quadro 01. 

                                                 
7 Termo designado para elevado grau de percentual de população concentrada em uma cidade de um 
estado ou de um país.  



 Fora do eixo Macapá-Santana, na porção central do Amapá, as cidades de 
Laranjal do Jarí na porção sul e a cidade de Oiapoque na porção norte do estado, mesmo 
possuindo dimensões de cidades pequenas, se destacam em termos de importância 
urbana e de polarização regional. Nesse sentido, seguindo o raciocínio da influência dos 
grandes projetos para a dinâmica territorial do estado do Amapá, pode-se verificar que o 
desenvolvimento e, em alguns casos, até a origem de núcleos urbanos está diretamente 
vinculado aos sistemas de objetos e ações empreendidos por esses. Como exemplo, 
pode-se destacar a influência do Projeto ICOMI na produção e organização do espaço 
na porção central do estado do Amapá.  

Em 1957, antes mesmo do prazo previsto, foram concluídas as obras de 
instalações industriais da mina de manganês em Serra do Navio, a Estrada de Ferro do 
Amapá (EFA) e o Porto de Santana. Essas três grandes formas espaciais começam a 
delinear e a configurar uma rede geográfica na porção central do estado do Amapá, que 
corresponde de forma linear – sob a orientação da ferrovia - uma região de 
aproximadamente 200 km; que, ainda hoje, articula áreas de extração mineral no interior 
do estado à área portuária no município de Santana. Em 1960, ocorreu o término das 
obras de construção e urbanização das duas vilas residenciais do projeto da ICOMI, ou 
seja, as suas duas company towns: a Vila Amazonas junto ao Porto de Santana e a Vila 
de Serra do Navio junto à jazida de manganês (RIBEIRO, 1992).  

As ex-Company Towns construídas pela ICOMI, a Vila Amazonas e a Vila de 
Serra do Navio, podem ser consideradas como a proto-urbanização das atuais cidades de 
Santana e de Serra do Navio. A primeira delas com o processo de desenvolvimento 
urbano se metamorfoseou num bairro de médio e alto status social, enquanto, a segunda 
foi transformada na sede do município de Serra do Navio, sendo o seu conjunto 
arquitetônico adaptado em repartições de administração pública, em comércios e 
moradias.  

Nesse novo contexto político e econômico, o plano urbanístico dessas ex-
company towns foram deixado de lado, tendo que se adaptarem as demandas espaciais 
geradas pelas atividades das novas empresas de mineração e de suas terceirizadas que 
estão atuando na região; transformando o que outrora fora uma cidade planejada em um 
assentamento urbano espontâneo com os problemas habituais. Além desses dois núcleos 
urbanos que passaram a se desenvolver como cidades de ponta de trilho, fazem parte 
dessa rede urbana linear as cidades de Porto Grande (Estação Porto Platon) e Pedra 
Branca do Amaparí (Estação Cachorrinho), que serviram durante o projeto da ICOMI 
como estações do trecho ferroviário entre o Porto de Santana e a Mina da Serra do 
Navio (FIG. 01). 
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Nesse sentido, a implantação de sistemas de engenharia em rede no Amapá 
originados seja pela ação do Poder Público, como por enclaves econômicos nos setores 
de transportes, energia, comunicação e estrutura urbana, legaram ao espaço amapaense 
os primeiros arranjos de sistemas de objetos modernos, que tiveram, sobretudo, o intuito 
de garantir os interesses produtivos e geopolíticos previsto para determinadas sub-
regiões da Amazônica e do Amapá. 

Assim, foram os sistemas de objetos e ações desenvolvidos pelo Estado e o 
grande capital, em áreas de baixa densidade demográfica e de fronteira econômica e 
política da Amazônia, que passaram a delinear os primeiros arcabouços sócio-espaciais 
e de modernização do processo de organização do espaço dos estados formados a partir 
dos ex-territórios federais. Esses sistemas prenhes de intencionalidades visaram, 
sobretudo, organizar o espaço e a recriar a região conforme os fins e os meios de uma 
razão, ação e informação formalizada e deliberada por um comando único e externo ao 
lugar (SANTOS, 1995; 1996b).  

O desenvolvimento dos sistemas de objetos e ações gerados com a implantação e 
operação dos grandes projetos e de outras atividades econômicas originadas a partir 
desses, colaboraram para a sua refuncionalização e reestruturação contínua. Esses de 
forma dialética reagiram diante das transformações econômicas e políticas ocorridas no 
Amapá ao longo da metade do século XX e dos primeiros anos do atual. Os “sistemas 
de objetos e sistemas de ações interagem. De um lado, os sistemas de objetos 
condicionam a forma como se dão as ações, e, de outro lado, o sistema de ações leva a 
criação de objetos novos ou se realiza sobre objetos preexistentes” (SANTOS, 1996b, 
P.111.). 

Toda a organização espacial do estado do Amapá, através de sua dinâmica 
territorial e urbana desde a segunda metade do século XX, esteve atrelada a grandes 
projetos produtivos e de políticas de segurança, de integração e desenvolvimento 
regional promovido pelo Estado. Os sistemas de objetos e ações desenvolvidos por eles 
passaram a definir de forma direta ou indiretamente um processo de regionalização do 
estado, que de forma cronológica ocorreu a partir da criação do ex-Território Federal do 
Amapá; com a função de estabelecer a condição mínima de infra-estrutura na capital e 
garantias normativas para a chegada dos projetos de capital privado, o que possibilitou a 
instalação do Projeto da ICOMI configurando a região central do Amapá (1953), o 
Projeto Jarí configurando a região sul do estado; conhecida como o Vale do Jarí entre o 
Amapá/Pará (1967) e, por último, o Projeto Calha Norte configurando a região de 
fronteira internacional entre o Brasil e a Guiana Francesa (1985), que corresponde no 
Amapá ao município de Oiapoque. 

Dessa forma, mesmo passado duas décadas desde sua transformação em estado, 
observa-se que o arranjo espacial do ex-Território Federal do Amapá, ainda, segue as 
orientações espaciais herdadas dos sistemas de objetos supracitados, os quais passaram 
a ser acrescidos em novas formas e funções; deixando de servir, majoritariamente, aos 
interesses hegemônicos da ação política do Estado e de enclaves produtivos por meio de 
uma circulação e comunicação vertical, para, também, atender o desenvolvimento de 
uma organização do espaço em sua dimensão horizontal. 

No atual contexto político, econômico e espacial, as empresas não fazem 
grandes investimentos de infra-estrutura sobre o território, ficando o Estado em suas 
várias esferas de poder, com essas e outras responsabilidades territoriais. Assim, a 
política dos Eixos de Desenvolvimento atrelada às diretrizes da IIRSA, está através das 
obras das pontes sobre o Rio Jarí e sobre o Rio Oiapoque, e da pavimentação da rodovia 
BR-156, integrando os três grandes sistemas de objetos existentes no Amapá e as 
regiões que esses ajudaram a configurar. 



Dessa forma, a construção dos novos sistemas de engenharias, em andamento 
nessa sub-região amazônica, vai possibilitar ao Amapá, única unidade federativa 
brasileira sem articulação rodoviária com o restante do território nacional ou com países 
vizinhos, quebrar o seu relativo isolamento geográfico, reabilitando esse estado frente 
aos interesses dos processos sócio-econômicos em escala mundial. A reconfiguração do 
território do Estado do Amapá através da introdução de grandes obras de infra-
estruturas voltadas, sobretudo para a circulação terrestre, significa a busca de 
requalificação técnica dessa sub-região ou sub-espaço amazônico; diante de um 
contexto global cada vez mais exigente em termos sociais, econômicos e espaciais.  

O Amapá está inserido numa região que pode ser identificada por espaços lentos 
e opacos com predominância de territórios rarefeitos e com pouca viscosidade. O que 
significa uma menor intensidade na presença de próteses, de sistemas de engenharias, 
menor presença de informação, menor densidade de leis, normas, regras reguladoras da 
vida coletiva. Dessa forma, sua rede urbana irá apresentar pouca evidência de um 
ordenamento hierárquico como proposto pela teoria do Lugar Central, possuindo uma 
morfologia complexa com características ramificada, axial e irregular, descritas pela 
Teoria Mercantilista e Teoria do Sistema Mundial respectivamente. O isolamento por 
via terrestre do Amapá em relação ao resto da Amazônia e do Brasil e a precariedade de 
seu sistema transportes e de comunicação interna, tem dificultado a funcionalidade, 
articulação e desenvolvimento de sua rede urbana, além de contribuir para o 
crescimento da macrocefália urbana de sua capital.  

Assim, a cidade de Macapá, assume a primazia na rede urbana do Amapá, 
polarizando todo o seu território, além de municípios do arquipélago do Marajó no 
estado do Pará. No entanto, sub-redes urbanas estão se estruturando através de pequenos 
e precários centros urbanos localizadas na porção sul do estado no vale do Rio Jarí, em 
sua porção central sob a orientação espacial do eixo da rodovia BR-210 e econômica 
das empresas de mineração, e ao norte numa área de fronteira internacional (Brasil – 
Guiana Francesa). 

Por fim, toda essa dinâmica da (re)configuração do território do estado do 
Amapá, acaba gerando uma nova perspectiva de articulação na faixa fronteiriça 
amazônica no Platô das Guianas; no denominado Arco-Norte, podendo a médio prazo 
melhorar em termos quantitativos e qualitativos na interação espacial dessa região, e 
atender aos interesses requalificados do grande capital e da Política de Estado de 
consolidação de ocupação, defesa de soberania das áreas de fronteiras por meio de 
acordos e iniciativas internacionais voltadas, sobretudo, para o desenvolvimento 
regional por meio da melhoria e da implantação de novos sistemas de infra-estrutura e 
de transportes. 
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