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RESUMO 

Esta pesquisa se dedica ao estudo sobre a dinâmica da paisagem no estado do Amapá. Mais 

especificamente, sobre a área compreendida numa faixa poligonal de 50 km no eixo de 

influência das Rodovias BR-156 e BR-210. Essa poligonal abrange 3,81 milhões de hectares e 

foi definida na pesquisa a partir de critérios e padrões espaciais que evidenciam atividades 

antrópicas. O objetivo geral desta tese consiste em analisar a dinâmica da paisagem enquanto 

cenário de performance e articulação de diferentes atores intervenientes envolvidos na 

expansão da fronteira econômica no eixo de influência das Rodovias BR-156 e BR-210 do 

estado do Amapá. Tem-se como objetivos específicos caracterizar a paisagem a partir dos 

aspectos físico-geográficos e socioeconômicos; distinguir o papel e o desempenho dos atores 

intervenientes na dinâmica da paisagem amapaense, compreender a transformação da 

paisagem a partir dos padrões espaciais de ocupação e os aspectos físico-ambientais 

intervenientes na área de Floresta e Cerrado amapaense no eixo de influência das Rodovias 

BR-156 e BR-210, bem como apresentar as tendências e perspectivas da configuração 

espacial nas unidades de paisagem da área de estudo. Considerando que as frentes de 

ocupação dinamizam a paisagem do estado do Amapá e percorrem o eixo das Rodovias BR-

156 e BR-210, de sul a norte e de leste a oeste, a tese apresenta três hipóteses: 1) a expansão 

da fronteira agrícola e ambiental ocorre concomitantemente sobre áreas de Floresta e de 

Cerrado amapaense; 2) os assentamentos rurais constituem e representam a maior pressão 

antrópica sobre a unidade de paisagem Floresta no estado do Amapá; e 3) a área da poligonal 

de influência analisada tende a ser completamente incorporada pelos atores intervenientes, 

capitaneados pelas novas frentes da sojicultura e exploração madeireira. Do ponto de vista 

teórico e metodológico, utilizou-se a paisagem enquanto uma categoria da Geografia, 

importante e fundamental para a análise ambiental e espacial, uma vez que permite 

compreender os distintos processos de transformação decorrentes da articulação entre 

sociedade e natureza. Os procedimentos metodológicos foram desenvolvidos a partir da 

produção e cruzamento de dados quantitativos e qualitativos, gerados por técnicas de 

Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento, da utilização de dados secundários coletados 

junto aos diversos órgãos governamentais e dos relatórios técnicos e planos de manejo. Esta 

pesquisa produziu vários mapeamentos multitemporais, através de imagens de satélite e de 

radar, para a análise dos padrões e das dinâmicas espaciais no eixo de influência das Rodovias 

BR-156 e BR-210, entre os anos de 1991 e 2015, e evidenciam a atuação e as perspectivas das 

novas frentes econômicas – madeireira e sojiculltura – na transformação e dinâmica das 

unidades de paisagem ao longo da poligonal. As frentes de exploração e as frentes de 

expansão atuam de forma paralela e ao mesmo tempo, porém, a maior intensidade da 

atividade antrópica e de conversão de área acontece na unidade de paisagem Cerrado. Cerca 

de 2,2% da área total da unidade de paisagem Floresta foi convertida em corte raso para a 

agropecuária principalmente nos Assentamentos Rurais, Terras Indígenas e Projetos de 

Pecuária, atores intervenientes que vem perdendo protagonismo nos últimos anos para a 

crescente degradação florestal exercida pela exploração madeireira. A sojicultura surge 

recentemente no cenário estadual, associada a silvicultura já instalada desde a década de 1980, 

como protagonista na transformação da paisagem de 12% da área de Cerrado. 

Palavras-chave: Unidades de paisagem, Exploração Madeireira, Soja, Amapá. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This thesis is dedicated to study the dynamics of the landscape in Amapá state. More 

specifically, on the area comprised in a polygon band of 50 km on the axis of influence of 

BR-156 and BR-210 Highways. This polygonal covers 3,81 millions hectares and it was 

defined in the research based on criteria and spacial patterns that evidence anthropic activities. 

The main objective of this thesis is to analyze the dynamics of the landscape as a performance 

scenario and articulation of diferent intervening actors involved in the expansion of the 

economic frontier in the axis of influence of the BR-156 and BR-210 Highways from Amapá 

state. The specific objectives are to characterize the landscape based on geographic and 

socioeconomic aspects; to distinguish the role and performance of the actors involved in 

dynamics of Amapá landscape, to understand the transformation of the landscape from the 

spacial patterns of occupation and the physical environmental aspects involved in Amapá 

Forest area and Cerrado in the axis of influence as well to introduce the trends and 

perspectives of the spacial configuration in the studied area. Considering the fronts of 

occupation dinamize the landscape of Amapá state and they cross the axis of BR-156 and BR-

210 Highways from south to north and from east to west, the thesis presents three hypotheses: 

1) the expansion of agricultural and environmental frontier occurs, concomitantly, on Forest 

and Cerrado áreas of Amapá; 2) the rural settlements constitue and represent the greatest 

anthropic pressure on the Forest landscape and 3) the polygon’s area influence analyzed tends 

to be completely incorporated by the intervening actors captained by the new fronts of 

soyculture and logging. From the theoretical and methodological point of view, it was used 

the landscape as a category of Geography, important and fundamental for the environmental 

and spacial analysis, since it allows to understand the different processes of transformation 

arising from the articulation between society and nature. The methodological procedures were 

developed from the production and crossing of quantitative and qualitative data generated by 

techniques of Remote Sensing and Geoprocessing, using secondary data collected with the 

various government agencies and technical reports and management plans. This research 

produced several multitemporal mappings trough satellite and radar images to analize the 

patterns and the space dynamics in the influence axis of BR-156 and BR-210 highways, from 

1991th to 2015th years, and they evidence the acting and the perspectives of new economical 

fronts – wood and soyculture – in the changing and dinamic of landscape units along the 

polygon. The fronts of exploration and the fronts of expansion act in parallel and at the same 

time, however, the greater intensity of the antropic activity and of conversion of area happens 

in the unit of Cerrado landscape. About 2.2% of the total area of the Forest landscape unit has 

been converted into a shallow cut for agriculture, mainly in Rural Settlements, Indigenous 

Lands and Livestock Projects, intervening actors that have been losing prominence in recent 

years to the increasing forest degradation caused by logging. Sojiculture appears recently in 

the state scene, associated with forestry already installed since the 1980th, as protagonist in 

the transformation of the landscape of 12% of the Cerrado. 
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INTRODUÇÃO 

A motivação para o estudo da temática “dinâmica da paisagem do Amapá” surgiu 

com a necessidade de percorrer, regularmente, o trajeto de 600 km entre as cidades de Macapá 

e Oiapoque, para a realização das minhas atividades como docente no Curso de Geografia do 

Campus Oiapoque da UNIFAP. Pude observar e vivenciar nesses anos algumas 

transformações que foram ocorrendo nas paisagens no eixo de influência das Rodovias BR-

156 e BR-210, como: a) ciclos de cultivo nos talhões de silvicultura e transporte contínuo ao 

Porto de Santana; b) construção e enchimento do lago da hidrelétrica de Ferreira Gomes; c) 

primeiras áreas com plantio empresarial de soja no Cerrado nas proximidades de Macapá e 

Itaubal; d) ampliação e instalação de madeireiras nos municípios de Porto Grande e 

Tartarugalzinho; e) queimadas para a renovação de pastagens no Campo Alagado e Cerrado 

amapaense; f) desmatamento de corte raso para o plantio de pastagem na área de Floresta; g) 

desmatamento de corte raso, seguido de queimadas controladas nas áreas de agricultura de 

subsistência nos Assentamentos Rurais e Terras Indígenas.  

Quando se trata de caracterizar o estado do Amapá no contexto brasileiro e 

amazônico, manifesta-se no cotidiano certa narrativa “preservacionista” da paisagem, como 

um discurso regional recorrente nas falas dos distintos atores sociais e políticos. É possível 

que tal narrativa preservacionista encontre sustentação no fato do Amapá ter significativa 

parcela de seu território, cerca de 70%, destinada às áreas de preservação ambiental e às 

populações indígenas que vivem em suas terras homologadas e, consequentemente, 

preservadas. 

 Nesse cenário, esta tese de doutorado, sobre a dinâmica da paisagem, pode 

contribuir para, no mínimo, desconstruir percepções distorcidas e equivocadas sobre as 

características, as dinâmicas e as transformações que a paisagem vem paulatinamente 

sofrendo no Amapá, uma vez que se considera esta categoria de análise geográfica como 

complexa e em processo constante de transformação e dinamicidade. Outrossim, em se 

tratando de um estado amazônico, parece também recorrente no discurso regional que o 

Amapá apresenta paisagens menos impactadas em face aos seus vizinhos amazônicos, que 

sofrem intervenções marcantes e incomensuráveis de projetos de mineração, madeireiros e de 

expansão agropecuária.   
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Reiterar esse discurso regional sobre a paisagem aparentemente “preservada” serve, 

em grande medida, para legitimar as intervenções de distintas ordens, governamentais e de 

cunho economicista, promovidas direta e indiretamente nas áreas de preservação como se 

pouco ou quase nenhum impacto ambiental pudesse atingir essa considerável “paisagem 

preservada”. Em perspectiva, as frentes de expansão em consolidação no estado do Amapá, 

com seus diferentes atores intervenientes, intensificam nas últimas décadas a incorporação de 

áreas de Floresta e Cerrado, junto ao eixo das Rodovias BR-156 e BR-210, e confrontam com 

o perfil preservacionista do estado. Ao considerar a situação de conflitos, modificações do uso 

e ocupação do solo e intensificação de impactos ambientais, evidencia-se a importância do 

estudo sobre a dinâmica da paisagem no estado do Amapá no processo de expansão da 

fronteira agrícola. 

Esta pesquisa de doutorado se dedica ao estudo sobre a dinâmica da paisagem no 

estado do Amapá e, mais especificamente, ao estudo sobre a área compreendida numa faixa 

poligonal de 50 km sobre o eixo de influência das Rodovias BR-156 e BR-210. Essa 

poligonal foi definida na pesquisa a partir de critérios de padrões espaciais que evidenciam 

atividades antrópicas, foram utilizados como base: a) O mapeamento da densidade de 

queimadas do estado do Amapá, gerado pela interpolação da série histórica dos focos de 

queimadas detectados pelo sensor satélite MODIS; b) O Mapa de Cobertura e Uso do Solo do 

estado do Amapá, do Projeto de Mapeamento Anual da Cobertura e Uso do Solo 

(MAPBIOMAS); c) O Mapa de Uso e Cobertura da Terra nas áreas desflorestadas da 

Amazônia Legal (TERRACLASS). 

O objetivo geral é analisar a dinâmica da paisagem enquanto cenário de performance 

e articulação de diferentes atores intervenientes, envolvidos na expansão da fronteira agrícola 

e ambiental no eixo de influência das Rodovias BR-156 e BR-210 do estado do Amapá. Tem-

se como objetivos específicos: a) Caracterizar a paisagem a partir dos aspectos físico-

geográficos e socioeconômicos do estado do Amapá; b) Distinguir o papel e o desempenho 

dos atores intervenientes na dinâmica da paisagem amapaense; c) Compreender a 

transformação da paisagem a partir dos padrões espaciais de ocupação e os aspectos físico-

ambientais intervenientes na área de Floresta e Cerrado no eixo de influência das Rodovias 

BR-156 e BR-210 e d) Descrever as tendências e perspectivas da configuração espacial nas 

unidades de paisagem Floresta e Cerrado amapaense. 



21 
 

Considerando que as frentes de ocupação dinamizam a paisagem do estado do 

Amapá e percorrem o eixo das Rodovias BR-156 e BR-210, de sul a norte e de leste a oeste, 

tem-se como hipóteses de estudo que: a) A expansão da fronteira agrícola e ambiental ocorre 

concomitantemente sobre áreas de Floresta e Cerrado; b) Os assentamentos rurais constituem 

e representam a maior pressão antrópica sobre a unidade de paisagem Floresta no estado do 

Amapá; c) A área da poligonal de influência tende a ser completamente incorporada pelos 

atores intervenientes, capitaneados pelas novas frentes da sojicultura e exploração madeireira. 

Para os procedimentos metodológicos, realizou-se também o levantamento em 

campo da cobertura e uso da terra existentes na área de estudo, por meio de Veículos Aéreos 

Não Tripulados (VANT), percorrendo os eixos das Rodovias BR-156 e BR-210. Os 

levantamentos realizados pelo VANT serviram como amostragem para auxiliar e validar a 

classificação das imagens de satélite e de radar que foram utilizadas na produção dos mapas 

multitemporais da cobertura e uso da terra.  A pesquisa foi desenvolvida a partir da produção 

e cruzamento de dados quantitativos e qualitativos, gerados por técnicas de Sensoriamento 

Remoto e Geoprocessamento, da utilização de dados secundários coletados junto aos diversos 

órgãos oficiais (IBGE, IEPA, INCRA, INPE, IFE/AP, SEMA/AP, IMAP, entre outros) e dos 

relatórios técnicos e planos de manejos. Foram produzidos mapeamentos multitemporais da 

cobertura e uso da terra, utilizando imagens de satélite e de radar para analisar os padrões e 

dinâmicas espaciais junto ao eixo de influência, no período entre 1991 e 2015. 

A tese está estruturada e organizada em quatro capítulos, no primeiro, chamado “A 

caracterização da paisagem: os fatores físico-geográficos e socioeconômicos do estado do 

Amapá”, procurou-se através da distinção dos contextos físico-geográfico e socioeconômico, 

descrever as unidades de paisagem, considerando a cobertura e uso da terra e o clima, fatores 

intervenientes na dinâmica da paisagem, bem como apresentar os indicadores de Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), Produto Interno Bruto (PIB), dados demográficos, 

transferências comerciais e balança comercial, entre outros, elementos estes considerados 

complexos e que se articulam na caracterização da paisagem do Amapá. 

No segundo capítulo, “A dinâmica da paisagem: os atores intervenientes no 

contexto da fronteira agrícola e ambiental do estado do Amapá”, procurou-se 

compreender o contexto de transformação da paisagem em face ao processo de exploração 

econômica dos recursos naturais nas duas frentes de expansão e exploração identificadas e 

concomitantes: a) A primeira frente se refere ao Cerrado Amapaense que, enfrenta a expansão 
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da fronteira agrícola baseada na sojicultora; b) A segunda frente desenvolveu-se a partir da 

exploração sobre as áreas de Floresta de Terra Firme, que atraem e são impactadas pelos 

projetos minerários e madeireiros, por meio da instalação de serrarias e plantas mineradoras. 

Este capítulo define “paisagem” enquanto uma categoria de análise geográfica e, por 

conseguinte, distingue os diferentes atores intervenientes e responsáveis pelo processo de 

antropização, com a indicação da pressão sobre os recursos naturais e a decorrente 

transformação da paisagem. Assim, evidenciam-se algumas tendências da cobertura e uso da 

terra conduzida pelos principais atores, os madeireiros, as empresas mineradoras, os 

pecuaristas, os agricultores dos assentamentos rurais e os produtores agrícolas empresariais, 

todos agentes intervenientes nas áreas de Floresta e Cerrado, que serpenteiam o eixo das 

Rodovias BR-156 e BR-210. 

No terceiro capítulo, “A transformação da paisagem no eixo de influência das 

Rodovias BR-156 e BR-210”, procurou-se compreender a dinâmica da transformação da 

paisagem por meio da caracterização dos padrões espaciais de ocupação e evolução 

multitemporal da cobertura e uso da terra presente nas unidades de paisagem Floresta e 

Cerrado amapaense no eixo de influência das Rodovias BR-156 e BR-210. Para tanto, foram 

elaborados e analisados mapas multitemporais da Cobertura e Uso da Terra, de densidade de 

queimadas, de desmatamento de corte raso e de degradação florestal. A área de análise da 

paisagem, enquanto critério para a seleção das imagens de satélite e de radar foi uma 

poligonal de 50 km de largura sobre o eixo de influência das Rodovias. Estes mapeamentos da 

transformação da paisagem serviram como base para analisar os padrões de ocupação dos 

atores intervenientes nas frentes de expansão sobre as áreas de Floresta e Cerrado amapaense.  

No quarto e último capítulo, “O eixo de influência das rodovias BR-156 e BR-210: 

as tendências e perspectivas da configuração espacial das unidades de paisagem Floresta 

e do Cerrado”, momento para propor as análises elaboradas sobre a paisagem do Estado do 

Amapá e seus cenários, procurou-se apresentar as tendências e perspectivas de articulação e 

atuação em relação à configuração espacial dos atores intervenientes e transformadores das e 

nas unidades de paisagem Floresta e Cerrado amapaense. Particularmente, cada ator, como 

Assentamentos Rurais, Unidades de Conservação, terras indígenas, áreas de mineração, 

silvicultura e sojicultura, intervém sobre a paisagem e a impregna com suas marcas e 

características, conduzindo ou delineando no horizonte do desenvolvimento amapaense 

“novos” ou “velhos” – dependendo da perspectiva – rumos para a micro e/ou macro-

economia.       
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CAPÍTULO I 

1 A CARACTERIZAÇÃO DA PAISAGEM: OS ASPECTOS FÍSICO-

GEOGRÁFICOS E SOCIOECONÔMICOS DO ESTADO DO AMAPÁ 

 

Este capítulo apresenta as características físico-geográficas e socioeconômicas do 

estado do Amapá, conjunto de elementos intervenientes e interdependentes fundamentais para 

compreender o contexto da transformação da paisagem em face ao processo de exploração 

econômica dos recursos naturais. A dinâmica, o potencial e a intensidade da exploração 

econômica são fatores que vem promovendo a transformação das áreas de Cerrado 

amapaense, da Floresta e dos Campos Alagados. Nesse contexto, o estado do Amapá 

apresenta duas frentes pioneiras de exploração atuantes, a primeira se refere ao Cerrado 

amapaense que enfrenta a expansão da fronteira agrícola baseada na sojicultora e, 

concomitantemente, apresenta-se a segunda frente pioneira de exploração sobre as áreas de 

Floresta de Terra Firme que atraem e são impactadas pelos projetos minerários e madeireiros, 

com a instalação de serrarias e plantas mineradoras. 

Uma característica relevante a considerar nesse contexto de exploração econômica, 

tanto para o Cerrado amapaense quanto para a Floresta, é que ambas as áreas potencialmente 

atraem as frentes de exploração a partir dos eixos de circulação das rodovias BR-156 e BR-

210, que cortam o estado na direção sul-norte e leste-oeste. Estes eixos interligam as regiões e 

convergem seus fluxos diversos a região metropolitana de Macapá/Santana, onde se situa o 

centro econômico, o maior contingente populacional, os mercados consumidores e o porto de 

escoamento produtivo do estado do Amapá. Ao longo deste capítulo são apresentados dados 

qualitativos e quantitativos em figuras, mapas, gráficos e tabelas, tabulados a partir das séries 

históricas do IBGE, Secretarias de Estado do Amapá, Instituto de Pesquisas Científicas e 

Tecnológicas do Estado do Amapá – IEPA, RADAM Brasil, entre outras referências, com a 

finalidade de compreender os aspectos físico-geográficos e socioeconômicos do estado do 

Amapá que influenciam no processo de incorporação e atuação dos diferentes atores nas 

frentes agrícolas e ambientais. 

1.1 Considerações sobre os aspectos físico-geográficos  

O Amapá torna-se Território Federal em 1943, quando se desvinculou do estado do 

Pará, e Estado da federação autônomo com a promulgação da Constituição Federal em 1988. 
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Com uma área total de 142.814,585 km², corresponde a 1,68% do território nacional e a 

3,71% da Região Norte, o Amapá é composto por 16 municípios. A maior parte de sua área 

total está localizada no hemisfério norte, definido pela linha do Equador (Figura 1). Os limites 

territoriais são constituídos ao norte e noroeste, respectivamente, pela fronteira com Guiana 

Francesa e Suriname, ao oeste, sul e sudeste com o estado do Pará e ao leste com o Oceano 

Atlântico.  

Figura 1: Mapa de localização do estado do Amapá no Brasil e Região Norte, e traçados das 

rodovias BR-156 e BR-210 

. 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de IBGE, 2010. 
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A porção norte do Amapá foi incorporada ao Brasil em momento relativamente 

tardio na história do país, motivada, principalmente, pela ocorrência de ouro e garimpos entre 

os rios Araguari e Oiapoque, área de contestado entre Brasil e França (DRUMOND, 2007). 

 A porção sul, área relativa ao Cabo Norte, tem o povoamento em núcleos 

populacionais pioneiros que, após 1750, serviu de reserva militar e salvaguarda da fronteira, 

polarizado pela Vila de São José de Macapá. A partir da década de 1850, tal incorporação 

ocorreu em virtude da concentração de grandes espaços extrativistas com a organização da 

produção nas mãos de latifundiários. O período extrativista da borracha foi o vetor dessa 

incorporação que, desde 1850, com a mobilização e atração para a região de contingentes 

populacionais, enquanto mão de obra, avançando por toda a malha hidrográfica na busca do 

látex, permitiu conhecer os recursos naturais existentes e estabelecer núcleos populacionais 

entre os rios Amapá Grande e Jari (FILOCREÃO, 2015). 

O Amapá apresenta um clima Equatorial úmido com duas regiões climáticas (Figura 

2). A primeira que abrange maior parte do estado é a úmida, com um ou dois meses secos 

(setembro e outubro) predominando sobre grande parte do interior do estado, nas porções 

oeste, sul, norte e parte do centro do estado, que abrange as cidades de Oiapoque, Serra do 

Navio, Pedra Branca do Amapari, Laranjal do Jari e Vitória do Jari. 

 A outra região climática é a úmida, com três meses secos (setembro, outubro e 

novembro), predominando sobre a porção sudeste e parte do centro, que abrange as cidades de 

Macapá, Santana, Mazagão, Itaubal, Porto Grande, Ferreira Gomes, Cutias, Tartarugalzinho, 

Pracuúba, Amapá e Calçoene. 
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Figura 2: Mapa das regiões climáticas, Estado do Amapá 

 

Elaborado por Rauber. Adaptado de IBGE, 2002. 

 

A distribuição das médias pluviométricas apresenta variações entre 1.900 mm e 

4.300 mm anuais (Figura 3). As porções norte e nordeste possuem as maiores médias 

pluviométricas, enquanto as porções sul, sudoeste e sudeste apresentam as menores médias 

pluviométricas amapaenses. 
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Figura 3: Mapa das Médias Pluviométricas, entre 1977 e 2006, Estado do Amapá 

 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de IEPA, Série Histórica 1977-2006. 

A precipitação média durante os quatro períodos anuais evidencia o padrão disforme 

da distribuição das chuvas no Amapá (Figura 4).
1
 No período seco ocorrem os mínimos de 

                                                           
1
 Souza e Cunha (2010) e o INPE atribuem “estações” aos períodos anuais. A “primavera” corresponde aos 

meses de setembro, outubro e novembro, o “verão” aos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, o “outono” aos 

meses de março, abril e maio e o “inverno” aos meses de junho, julho e agosto. Essa mesma percepção 

manifesta-se muitas vezes na sociedade amapaense ao denominar suas estações. Contudo, adotar esta 

nomenclatura pode, apesar de casual, provocar certa confusão, uma vez que o Estado é atravessado pelo Marco 
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chuva climatológica com valores pluviométricos oscilando entre 100 mm e 200 mm. Os 

meses de dezembro, janeiro e fevereiro iniciam o período chuvoso, com o aumento 

significativo nos volumes de precipitação, entre 500 mm e 1.000 mm, caracterizando-se pela 

variação crescente das médias pluviométricas no sentido oeste/leste.  

Figura 4: Médias sazonais de precipitação, Estado do Amapá 

 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de SOUZA e CUNHA – 2010. 

O período mais chuvoso do ano são os meses de março, abril e maio, quando ocorre 

a intensificação e generalização do volume de precipitação em todo o território amapaense, 

com valores oscilando entre 900 mm e 1.200 mm. Os meses de junho, julho e agosto 

caracterizam-se pela diminuição abrupta do volume de chuvas, mas ainda são maiores quando 

comparadas com as chuvas de setembro, outubro e novembro. Os volumes pluviométricos de 

junho, julho e agosto oscilam entre 500 mm e 700 mm na porção centro-norte e entre 400 mm 

e 500 mm nas demais regiões do Amapá.  

A dinâmica das médias de precipitação no transcorrer do ano no Amapá, segundo 

Souza e Cunha (2010), sofre a influência primordial da Zona de Convergência Intertropical – 

ZCIT. Nos meses de setembro, outubro e novembro, a nebulosidade associada à ZCIT 

encontra-se em sua posição mais ao norte sobre o Oceano Atlântico, em torno de 10º N. Com 

a ausência de sistemas meteorológicos de grande escala, o Amapá está sujeito basicamente à 

                                                                                                                                                                                     
Zero do Equador, convenção geográfica internacional que define os hemisférios norte e sul. Como boa parte do 

estado encontra-se no hemisfério norte, adotar uma convecção de “estações” atribuída ao hemisfério sul deturpa 

a caracterização específica do período. Assim, optei nesta tese por me referir aos períodos associados aos meses 

e não a convenção de “estações” comumente utilizada. 
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ação única de forçantes termodinâmicas, que provocam apenas pancadas de chuva de curta 

duração e não proporcionam grandes volumes de precipitação. 

 Nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, o aumento de precipitação na região 

litorânea e norte amapaense é influenciada pela migração sazonal da nebulosidade da ZCIT 

sobre o Atlântico Equatorial com a posição média da ZCIT em torno de 5º N, ou seja, na 

altura do litoral norte do Amapá, favorecendo a ocorrência de chuva preferencialmente na 

região litorânea. Nos meses de março, abril e maio, a intensificação da precipitação deve-se à 

atuação direta da ZCIT, atingindo sua posição climatológica mais ao sul no mês de março, 

sendo o principal sistema meteorológico indutor de chuva na Amazônia Oriental durante o 

pico da estação chuvosa. Nos meses de junho, julho e agosto, a diminuição nos volumes 

pluviométricos associa-se ao retorno sazonal da ZCIT ao Atlântico norte. 

As séries históricas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE
2
 apresentam 

as seguintes médias para os elementos climáticos de temperatura mínima e máxima e a 

umidade relativa do ar no decorrer do ano no Amapá: a) Nos meses de setembro, outubro e 

novembro, período mais seco, a temperatura mínima é de 24 ºC na porção norte e parte do 

litoral e 22 ºC nas demais áreas. A temperatura máxima apresenta uma variação entre 32 ºC a 

34 ºC, com umidade relativa variando entre 65% a 85%; b) Nos meses de dezembro, janeiro e 

fevereiro ocorrem uma temperatura mínima de 21º C e máxima de 30º C, com umidade 

relativa variando entre 85% a 90% para todo o Estado; c) Nos meses de março, abril e maio a 

temperatura mínima fica em torno de 22 ºC e a temperatura máxima varia entre 28 ºC na 

porção oeste e 30 ºC no norte-nordeste do Estado. A umidade relativa fica em torno de 90%; 

d) Nos meses junho, julho e agosto a temperatura mínima é 22 ºC e a temperatura máxima de 

30 ºC. A umidade relativa do ar fica em torno de 80% em quase todo o Estado.  

Essas variáveis climáticas influenciam diretamente no desenvolvimento das 

atividades agropecuárias e na intensidade da exploração madeireira, mas também na 

distribuição da Floresta e do Cerrado, assim, associadas aos grupos pedológicos, 

potencializam a transformação da paisagem. São representativos cinco grandes grupos 

pedológicos na configuração dos tipos de solos existentes no Amapá, conforme RADAM 

(1974) e IEPA (2008) (Figura 5). Esses grupos são compostos pelos solos: a) Latossólicos 

(Latossolo Vermelho Amarelo e Latossolo Amarelo); b) Podzólicos; c) Hidromórficos 

                                                           
2
 Disponível em http://clima1.cptec.inpe.br/monitoramentobrasil/pt. 

http://clima1.cptec.inpe.br/monitoramentobrasil/pt
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(Laterita Hidromórfica, Hidromórficos Gleyzados, Hidromórficos Indiscriminados e 

Indiscriminados de Mangue); d) Litólico; e) Concrecionários. 

Figura 5: Mapa dos principais grupos de solos, Estado do Amapá 

 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de RADAM BRASIL, 1974 e IEPA, 2008. 

O grupo de solos Latossólico constitui a maior cobertura de área no estado do 

Amapá, abrangendo toda a área oeste e central. Os Latossólicos representam 
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aproximadamente 65% da área estadual, sendo 50% de solos Latossolo Vermelho Amarelo e 

15% de solos Latossolo Amarelo. A estrutura física destes dois tipos de solos é pouco 

favorável à agricultura, a sua pobreza de nutrientes exige rotações de ciclo curto ou adições 

constantes de adubos, já que parte dos nutrientes reside nos tecidos vegetais e não é reciclada 

e nem incorporada pelo solo (DRUMMOND, 2007). 

O subgrupo Latossólico Vermelho Amarelo ocorre predominantemente sobre as 

áreas de Floresta Densa de Terra Firme. Deriva sobretudo de rochas cristalinas do Pré-

Cambriano em variações amplas de relevo, com ocorrências predominantes na classe 

ondulada, embora esteja presente até em regiões montanhosas. O subgrupo Latossolo 

Amarelo está presente na área do Cerrado Amapaense e das faixas de contato entre 

cerrado/floresta. Na porção sul do estado este tipo de solo está ligado ao domínio de floresta 

densa com gradientes relevos envolvendo desde o plano ondulado até o forte ondulado, já nas 

áreas de cerrado este tipo de solo está ligado aos relevos que variam de suave ondulado a 

ondulado (IEPA, 2008). 

O grupo de solos Podzólicos tem origem da decomposição de rochas do Pré-

Cambriano e de sedimentos do Terciário e, sua distribuição está ligada principalmente às 

áreas de floresta densa, em relevo variável de ondulado a fortemente ondulado (IEPA, 2008). 

Recobrem aproximadamente 8% da área estadual, estando distribuídos em manchas junto a 

trechos da BR-156 na porção norte, centro e sul do estado do Amapá. São característicos de 

áreas úmidas, de formação antiga. Quando sujeitos a altos índices pluviométricos, são solos 

profundos, altamente intemperizados e muito lixiviados. São comumente ácidos, com 

fertilidade natural baixa. A adição de adubos e calagem é uma condição para o seu 

aproveitamento agrícola continuado. Uma limitação séria ao seu aproveitamento agrícola é o 

excesso de alumínio. (DRUMMOND, 2007). 

O grupo de solos Hidromórficos é constituído de solos jovens, formados a partir dos 

sedimentos recentes do período Quaternário. Apresenta os subgrupos Laterita Hidromórfica, 

Hidromórficos Gleyzados, Hidromórficos Indiscriminados e Indiscriminados de Mangue. 

Drummond caracteriza os solos Hidromórficos amapaenses: 

São solos de desenvolvimento incipiente, afetados por erosão frequente e/ou 

por seguidos episódios de deposição de novos materiais, trazidos por 

enchentes periódicas. Eles correspondem às várzeas periódica ou 

sazonalmente inundadas. Essas várzeas tem sido sistematicamente 

aproveitadas na Amazônia, no passado e no presente, para a agricultura de 

ciclo curto. A sua acessibilidade e fertilidade natural fazem que muitos 

estudiosos considerem esses solos os mais apropriados para a expansão da 
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agricultura familiar na Amazônia apesar de suas limitações para os cultivos 

permanentes (DRUMMOND, 2007, p. 53). 

Os solos do grupo Litossolo estão localizados principalmente junto às áreas de 

transição entre Floresta e Campos Alagados no extremo norte do estado. Estes solos 

apresentam o Horizonte A reduzido, de textura e fertilidade variável. Na região, esse grupo de 

solo está ligado às rochas do Pré-Cambriano e fazem parte de testemunhos geológicos, 

inseridos na planície quaternária do norte do estado (IEPA, 2008). O grupo Concrecionário 

Laterítico está presente em porções de áreas dos municípios de Macapá, Porto Grande, 

Ferreira Gomes, Cutias e Tartarugalzinho – especificamente nas áreas onde apresenta a 

unidade de paisagem Cerrado Amapaense –, em domínios de relevo suave ondulado e 

ondulado. As concreções características deste tipo de solo restringem o uso agrícola. São 

solos originários de sedimentos argilosos e argilo-arenosos do Terciário, mediamente 

profundos e apresentam concreções de diâmetro variado em todo o perfil e, com frequência 

este grupo está associado ao Latossolo Amarelo (IEPA, 2008). 

Em relação ao contexto regional da configuração dos solos da região amazônica e do 

estado do Amapá, Drummond aponta similaridades nas limitações agropecuárias: 

As três subordens de solos mais comuns na Amazônia Legal (classe 2, 1 e 3, com 

respectivamente 31,64%, 15,9% e 12%, num total de 60,1% de toda a região) 

cobrem respectivamente 20, 50 e 15% – total de 85% – do Amapá. Estes são 

precisamente os tipos de solos que oferecem as mais notórias limitações 

agropecuárias. Na verdade o Amapá tem um excesso deles (85% versus 60,1% para 

a região como um todo), quando comparado com a região (DRUMMOND, 2007, 

p.61).  

Aproximadamente 80% dos solos do estado do Amapá apresentam alta concentração 

de alumínio, característica interveniente na promoção das atividades agropecuárias (Figura 6). 

O excesso de alumínio, abrange os solos das áreas de Floresta e Cerrado Amapaense, e é um 

fator limitante ao crescimento de plantas e impõe, necessariamente, a prática da calagem e 

correção de solos para o desenvolvimento das atividades agrícolas.  

Cerca de 90% do estado do Amapá apresenta solos com limitações que vão de 

moderadas a irreversíveis no seu aproveitamento agrícola moderno (DRUMMOND, 2007). 

As principais limitações físicas e químicas elencadas por Drummond são: a) Fertilidade 

natural, de muito baixa a baixa; b) Baixa capacidade de armazenamento de nutrientes; c) 

Toxicidade de alumínio; d) Toxicidade salina; e) Excesso de água; f) Concreções ou 

horizontes plínticos.  
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Figura 6: Mapa das áreas de solos com alta concentração de alumínio, Estado do Amapá 

 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de RADAM BRASIL, 1974 e IEPA, 2008. 

 

As cotas altimétricas no Amapá variam de 0 m junto a planície costeira e margens do 

rio Amazonas, pertencentes a zona geomorfológica das Depressões da Amazônia Setentrional, 

200 m na porção oeste, e zona geomorfológica do Escudo Guianense e 700 m na Serra do 

Tumucumaque (Figura 7). Toda a porção leste amapaense apresenta altitudes inferiores a 100 

m, abrangendo as áreas de campos alagados, cerrado, florestas inundáveis e faixas das 

florestas de terra firme. Gradativamente as altimetrias vão aumentando na direção leste/oeste 
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com o surgimento de Platôs e Serras, recobertas pela Floresta de Terra Firme com destaque 

para as Serras do Tumucumaque, Lombarda, Uassipien e Iratapuru que estão, com a maior 

parte de sua área, inseridas no Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaque. 

Figura 7: Mapa altimétrico, Estado do Amapá 

 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado do IBGE, 2010. 

O estado do Amapá é caracterizado por três unidades de paisagem que, enquanto 

unidades, apresentam homogeneidade nos aspectos físico-geográficos: a) Áreas Inundáveis; 
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b) Cerrado amapaense c) Floresta de Terra Firme (IBGE, 2004 e IEPA, 2008). Estas unidades 

se distribuem sobre a área do estado principalmente pela sua disposição em faixas 

longitudinais a partir do litoral amapaense (Figura 8).  

Figura 8: Mapa das Unidades de paisagem, Estado do Amapá 

. 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de RADAM BRASIL, 1974 e IEPA, 2008. 

Conforme o IBGE (2004, p.05), o estado do Amapá representa amostralmente o 

bioma Amazônico: 
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O Estado do Amapá sintetiza em seu território grande parte da diversidade dos 

ecossistemas amazônicos que, em conjunto, representam três grandes unidades de 

paisagem. Na faixa da planície costeira a presença de inúmeros lagos, várzeas, 

terrenos alagados e pantanosos, caracterizam uma intensa diversificação de 

ambientes, cuja interação solo-água-clima resultaram na predominância de 

ambientes de vegetação arbustivas e herbáceas e extensas áreas de manguezais, que 

se estendem ao litoral do Estado, constituindo-se ainda em um imenso reduto de 

biodiversidade aquática. Para o interior, alcançando os terrenos da formação 

Barreiras as características dos solos, intensamente lixiviados, associados às 

condições climáticas, onde os períodos de estiagem são bem marcados, propiciaram 

a conservação de áreas de campos de savanas (cerrados), remanescentes de uma 

vegetação de clima pretérito, entremeados de baixios com veredas de buritis. Nas 

terras mais elevadas, onde o relevo já se encontra bastante dissecado até se alcançar 

as montanhas de Tumucumaque a oeste, predominam fisionomias de uma vegetação 

densa de porte elevado que colonizou terrenos com solos mais evoluídos e onde a 

intensidade e frequência mensal das chuvas foram seus principais condicionantes. 

As áreas inundáveis, localizadas na porção leste do estado, abrangem 25.965,19 km², 

corresponde a 18,18% da área do Amapá, unidade paisagística caracterizada por períodos 

marcados pelo predomínio de influência marinha e intensos períodos de influências fluviais. 

Assim, para Magnanini (1952, p.50): 

[...] tal região pertence geologicamente ao quaternário-recente e estabelece, de norte 

a sul do território, íntima correlação com a planície costeira (mais antiga, 

provavelmente terciária) por meio das verdadeiras transgressões das várzeas pelo 

interior da mesma. 

Com suas formações campestres e florestais, as áreas inundáveis correspondem a 

ambientes altamente vulneráveis e sua vegetação funciona como elemento regulador da 

estabilidade natural (IEPA, 2008). Atualmente, sobre esta unidade de paisagem estão 

delimitadas algumas unidades de conservação e terras indígenas (Figura 9), destacam-se: a) 

Parque Nacional do Cabo Orange, unidade de conservação integral, criada em 1980, com 

619.000 hectares, representando 4,31% da área do estado do Amapá; b) Reserva Biológica do 

Lago Piratuba, criada em 1984, com 357.000 hectares, representando 2,48% da área estadual; 

c) Estação Ecológica Maracá-Jipióca, criada em 1981, com área de 72.000 hectares, 

representando 0,50% da área estadual e; d) Terra Indígena Uaçá e Terra Indígena Juminã 

demarcadas em 1991 e a Terra Indígena Galibi em 1982, todas situadas no município de 

Oiapoque, totaliza 518.454 hectares e representam 3,63% da área total do estado do Amapá. 
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Figura 9: Mapa de Vegetação e as Unidades de Conservação e Terras Indígenas, Estado do 

Amapá 

 

Fonte: Rauber, 2017. Adaptado de IBGE, 2006. 

A principal atividade econômica praticada nestas áreas inundáveis é a pecuária, 

extensiva (Figura 10), constituída principalmente por criação de bubalinos. Contudo, o 

aspecto que chama a atenção é a implantação das primeiras iniciativas de orizicultura. Na 

década de 1970 iniciou-se a expansão dos búfalos no Amapá, com incentivo governamental 
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na execução de um programa de revenda de matrizes e reprodutores bubalinos com recursos 

do Fundo Federal Agropecuário, do Ministério da Agricultura, utilizando os campos 

inundáveis amapaenses (FILOCREÃO, 2015). 

Figura 10: Área de pecuária extensiva no campo alagado, Município de Calçoene/AP 

 

Fonte: Rauber, novembro de 2017. 

O estado do Amapá – conforme os dados do Censo Agropecuário de 2006 – 

apresenta 563 estabelecimentos agropecuários com bubalinos, com efetivo de 171.857 

cabeças, o que representa 21,54% do total de cabeças existentes no Brasil, superando 

significativamente o efetivo de bovinos que era de 78.815 cabeças para o mesmo período. A 

criação bubalina gera de grandes impactos ambientais na paisagem, tema abordado por 

autores como Bernardi (2005), Santos (2007) e Monteiro (2009), entre outros. 

A segunda unidade da paisagem é o Cerrado amapaense e abrange uma área de 

9.861,89 km², corresponde 6,91% do estado do Amapá, unidade caracterizada por formas 

campestres de terra firme que se apresentam com tipologia de cerrado. As savanas 

amazônicas (cerrados) consistem em uma classificação da paisagem que considera aspectos 

da vegetação, por certo são ocorrências, disjunções ou transgressões da flora geral do Brasil 

na Amazônia, por isso sua flora é constituída de espécies também peculiares aos campos 

cerrados ou savanas do Brasil Central, sendo que algumas apresentam grande área de 

dispersão na América do Sul (MAGNANINI, 1952). Para Costa Neto (2014), as savanas da 



39 
 

Amazônia Oriental (Pará e Amapá) são mais ricas em espécies arbóreo-arbustivas e mais 

pobres em espécies herbáceas quando comparadas com o restante das savanas amazônicas. O 

autor destaca ainda que as savanas amazônicas apresentam menor diversidade de espécies que 

as encontradas no Brasil Central, sendo que o Cerrado amapaense apresenta baixo 

endemismo, com catalogação de uma única espécie endêmica, a Axonopus amapaenses 

(gramínea). 

A homogeneidade fisionômica do Cerrado Amapaense tem como característica da 

vegetação um estrato lenhoso aberto e um estrato herbáceo/arbustivo denso, ambos 

entrecortados por pequenas matas galerias (Figura 11). Dentre as características físicas, 

sobressaem-se as formas de relevo ondulado e suave ondulado (IEPA, 2008). O Cerrado 

amapaense apresenta pouca capacidade natural forrageira (RADAM, 1974; MAGNANINI, 

1952) e ocorrem focos cíclicos de queimadas sobre a vegetação, o que impõe limites para o 

seu desenvolvimento e evolução (IEPA, 2008; MAGNANINI, 1952). 

Figura 11: Área de Cerrado junto ao eixo da BR-156, Município de Ferreira Gomes/AP 

 

Fonte: Rauber, novembro de 2017. 

Entre as principais atividades econômicas no Cerrado Amapaense destacam-se a 

silvicultura (Figura 12), exercida atualmente pela empresa Amapá Florestal e Celulose S.A. – 

AMCEL, em uma área de aproximadamente 270 mil hectares. A AMCEL inicia sua atuação 
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em meados da década de 1980, pertenceu à multinacional International Paper até dezembro de 

2006 e, atualmente é controlada pelas empresas japonesas Marubeni Corporation e Nippon 

Papers Industries Co. Ltda. Esta empresa ocupa uma extensa área de terras de monocultura de 

pinus e de eucalipto, sendo divididas entre reflorestamento (mais de 100 mil hectares) e 

reserva legal (OLIVEIRA, 2009, p.24).  

 

Figura 12: Área de Silvicultura pertencente à empresa AMCEL, no eixo da rodovia BR-156, 

Município de Porto Grande/AP 

 

Fonte: Rauber, novembro de 2017. 

São grandes as extensões de terras do Cerrado convertidas para o cultivo de eucalipto 

em ambos os lados o eixo da Rodovia BR-156, desde o município de Macapá até o município 

de Amapá. Essa cultura se expandiu no sentido sul-norte nas áreas de Cerrado e seguiu o 

avanço da pavimentação da BR-156, na qual circulam dia e noite caminhões biarticulados, 

carregados de toras de eucalipto com destino ao porto de Santana, a fim de serem 

transformados em cavacos e seguirem em navios, sobretudo para o exterior onde servem de 

matéria prima da produção de celulose e, posteriormente, papel (SANTOS, 2012). Contudo, 

essa exploração ocorre sem qualquer beneficiamento e, consequentemente, sem a formação de 

uma cadeia produtiva local. 

Sobre as perspectivas de agricultura no Cerrado amapaense, o IBGE aponta algumas 

limitações de incorporação de áreas agrícolas para o cultivo da soja:  
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[...] aspecto importante a ser considerado na análise da agricultura amapaense é a 

incorporação das áreas de cerrado, estimada em 1.100.000 ha, ao sistema produtivo 

agrícola. As opiniões a respeito do potencial de expansão desta fronteira agrícola são 

controvertidas. Para os mais otimistas é considerada a redenção da agricultura do 

Estado, para os mais criteriosos as perspectivas não se apresentam tão promissoras, 

uma vez que cerca de 400.000 ha das melhores terras de cerrado já se encontram nas 

mãos de uma multinacional produtora de celulose, e que outros 400.000 ha estariam 

em áreas de relevo ondulado pouco propício à agricultura mecanizada. Desta forma, 

restariam para serem incorporadas ao processo produtivo agrícola apenas 300.000 ha 

de terras pobres e ácidas, fortemente dependentes do uso intenso de corretivos e 

insumos de alto custo, dos quais 150.000 ha concentrados no município de Itaubal e 

os outros 150.000 ha distribuídos descontinuamente pelo Estado. (2004, p.41).  

 

Figura 13: Cultivo de soja após colheita junto ao eixo da BR-156, Município de Macapá/AP 

 

Fonte: Rauber, novembro 2017. 

Em relação à aptidão agrícola das terras do Cerrado amapaense, Venturieri et al. 

(2017) estabelecem critérios definidos, conforme classificação por fatores limitantes de uso da 

terra: a) Deficiência de fertilidade; b) Deficiência de água; c) Excesso de água; d) 

Suscetibilidade à erosão; e) Impedimento à mecanização. De sua totalidade que alcança 

aproximadamente 717 mil hectares, cerca de 403 mil hectares, 56,29% da área total foi 

identificado como terras não aptas para a atividade agropecuária (Tabela 1). 
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Tabela 1: Quantificação das Classes de Aptidão Agrícola das terras do Cerrado amapaense - 

2017 
Símbolo Classe de Aptidão Agrícola 

(Indicação de Uso Preferencial) 

Quantificação 

Área (hectares) Área (%) 

B/A Terras com classe de aptidão BOA para Agricultura 173.007,44 24,12 

R/A Terras com classe de aptidão REGULAR para Agricultura 77.788,44 10,83 

B/P Terras com classe de aptidão BOA para Pecuária 62.770,34 8,76 

N/R Terras com classe de aptidão NÃO RECOMENDADA para 

atividade Agropecuária  

403.699,27 56,29 

Total 717.265,79 100,00 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de Venturieri et al., 2017. 

Entre as terras aptas para a agropecuária, o total de 24,12% foi indicado como área 

de terras com classe de aptidão boa para agricultura, enquanto 10,83% apresentam aptidão 

regular e 8,76% indicação de terras com classe de aptidão boa para a pecuária.  

O mapeamento e a quantificação das classes de aptidão agrícola das terras do 

Cerrado amapaense realizado em 2017 indicam que estas terras podem ser destinadas para a 

agricultura empresarial com alto nível tecnológico, alcançando uma área total de 173.007,44 

ha. Nesse mesmo aspecto, as áreas com potencial agrícola cultivada sem uso intensivo de 

máquinas agrícolas representam 77.778,44 ha, enquanto que 62.770,34 ha possuem limitações 

para uso agrícola em virtude do relevo suave ondulado e ondulado, o que não se constitui em 

restrição para a utilização em pecuária. As áreas não recomendadas para a atividade 

agropecuária correspondem a um total de 403.699,57 ha. Por apresentarem fortes restrições a 

qualquer tipo de utilização, essas áreas devem ser destinadas preferencialmente à preservação 

ambiental e/ou conservação.  

Em relação aos processos atuais de utilização do Cerrado amapaense, Yokomizo e 

Costa (2016, p.174) consideram que está em curso uma nova dinâmica de ocupação e 

produção capaz de interligar o estado do Amapá ao mercado internacional de Commodities do 

agronegócio: 

[...] a forma de utilização do Cerrado amapaense ainda é basicamente extrativa, 

quando realizada pelos pequenos proprietários ou de produção de cavacos de 

madeira, altamente degradadora do ambiente, mas observa-se que novos tipos de uso 

estão surgindo [...] a crescente demanda de uso de áreas deste ecossistema abre 

caminho para novos investimentos neste bioma e, consequentemente, novos rumos 

para a economia local, pois o Cerrado do Amapá tem sido alvo de novos 

investimentos na agropecuária. Dentre estes pode ser destacada a agricultura de 

escala comercial, que diferentemente da de subsistência, tem como objetivos que 

não é apenas de fornecer alimento a família responsável pelo cultivo, mas sim 

abastecer o mercado interno, gerando excedente suficiente para exportação através 

do porto de Santana.  

No que concerne à terceira unidade da paisagem, as áreas de Florestas alcançam o 

total de 106.987,50 km², o que correspondem a 74,91% do estado do Amapá. Conforme 
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Drummond (2007, p. 49), as florestas do Amapá se subdividem em pelo menos quatro 

categorias básicas, de acordo com sua localização: a) Montana; b) Submontana; c) De galeria 

e d) De terras baixas. Estas diferentes classes de florestas tem estruturas, comunidades e 

espécies variadas. Em geral, o inventário de espécies florestais e dos demais ecossistemas do 

estado se limita a amostras pequenas. No seu conjunto, estes quatro tipos de florestas cobrem 

cerca de 3/4 do Amapá ao oeste, norte, centro, centro-sul e parcialmente ao leste, compondo 

assim a flora dominante do estado.  

A presença do clima úmido, com estação seca pouco definida (aproximadamente 2 

meses) e do clima super-úmido, com grande umidade relativa desta área, conjugados aos solos 

(Latossolo Vermelho-Amarelo e Latossolo Amarelo), proporcionaram o desenvolvimento de 

uma densa cobertura vegetal recobrindo os planaltos residuais e as áreas colinosas do Pré-

Cambriano que ali incidem (RADAM, 1974). Tanto o relatório do RADAM/1974 (folhas 

NA/NB.22) quanto o inventário florestal realizado no ano de 2010 pelo Instituto Estadual de 

Florestas do Amapá – IEF/AP apontam o alto potencial de exploração madeireira na área: 

As amostragens feitas nos inventários florestais, realizadas pelo setor de vegetação, 

possibilitaram a classificação de seu potencial como alto. Apresentaram uma grande 

variedade de espécies de alto valor econômico para aproveitamento pela indústria 

madeireira, que vise tanto o mercado externo e interno, como por exemplo, o 

“angelin” (Hymenolobium spp.), “breus” (Protium spp.), “maçaranduba” (Manilkara 

huberi) etc. (RADAM, 1974. Folhas NA/NB.22, p.426.). 

 

As definições de floresta são importantes para distinguir entre cobertura florestal 

natural e plantios e, para monitorar as alterações da cobertura e uso e terra. Em 2001, a 

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura – FAO desenvolveu uma 

definição de floresta para seu monitoramento da cobertura florestal global. De acordo com 

essa definição, uma floresta é uma área maior que 0,5 ha com mais de 10% de cobertura de 

dossel arbóreo, sendo árvore uma planta capaz de crescer mais de 5 metros de altura 

(CHAZDON, 2016, p.115).  

Um dos grandes projetos econômicos de apropriação de recursos naturais na 

Amazônia e sobre a unidade de paisagem Floresta do Amapá iniciou-se no município de 

Laranjal do Jari na década de 1960 e, teve seu término em meados da década de 1980. O 

Projeto Jari, assim nominado, ocasionou considerável impacto sobre a floresta segundo Sérgio 

Filocreão (2015, p.117): 

O Projeto Jari constituía na implantação de diversos subprojetos, cujas etapas 

iniciais constituíam na derrubada de mais de 200 mil hectares de florestas, visando: 

a silvicultura de espécies exóticas, para posterior fabricação de celulose; a prática de 
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pecuária extensiva, com um rebanho de 100 mil bovinos e de 40 mil búfalos; o 

plantio de 20 mil hectares de arroz e de 80 hectares de banana e dendê; a extração 

industrial de minérios existentes na região e projetos de extrativismo industrial. 

Entre as décadas de 1960 e 1990, a velocidade da devastação da Floresta e a 

emergência dos conflitos agrários ainda não impactavam o Amapá com a mesma intensidade 

com que atingiam os estados e territórios da Amazônia, que já estavam interligados por 

rodovias ao Centro-Sul do país (FILOCREÃO, 2015, p.113-114). Contudo, a intervenção do 

governo brasileiro na ocupação econômica do Território Federal do Amapá causou impactos 

socioambientais semelhantes aos que atingiram outras regiões da Amazônia. A intervenção do 

Estado consistia na abertura de rodovias, estabelecendo em seu entorno e margens 

assentamentos rurais e/ou colônias agrícolas e, ao mesmo tempo, estimulando a implantação 

de grandes projetos minerais e agropastoris.  

Em termos gerais, a potencialidade agropecuária nas áreas Florestais é classificada 

como baixa ou muito baixa e está ligada à pobreza de nutrientes básicos nos solos que tem a 

dominância de Latossolos Vermelho-Amarelos. O relatório do RADAM destaca a baixa 

potencialidade de uso agropecuário nas áreas da Floresta do Amapá: 

A retirada da vegetação e a instalação das culturas pode, no primeiro ano de cultivo, 

apresentar uma produção relativamente boa. Expostos a insolação e a pluviosidade 

elevada e intensa, os solos são rapidamente lixiviados, desenvolvendo a laterização. 

O processo erosivo logo se impõe, pois, estes solos apresentam, geralmente, uma 

textura argilosa que, aliada ao relevo de forte declividade em algumas áreas, 

contribuem para a perda acelerada da capacidade natural, levando a problemas na 

sua utilização. (RADAM, Folhas NA/NB, 1974, p.428). 

Nestas áreas de Floresta estão delimitadas algumas Unidades de Conservação e 

Terras Indígenas (Figura 9): a) Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, criado em 

2002 como área de proteção integral, com uma área de 3.867.000 ha, representando 26,95% 

da área total do estado do Amapá; b) Floresta Nacional do Amapá – FLONA, unidade de 

conservação de uso sustentável, criada em 1989, com uma área de 412.000 ha, representando 

2,87% do total da área estadual; c) Floresta Estadual do Amapá – FLOTA, criada em 2006, 

como unidade de conservação de uso sustentável, abrangendo uma área de 2.364.400 ha, com 

quase toda sua delimitação em área de floresta, representando 16,55% da área estadual; d) 

Reserva Extrativista do Rio Cajari, criada em 1997 com uma área de 501.771 ha, 

representando 3,49% da área estadual; e) Estação Ecológica do Jari, criada em 1984, com uma 

área de 227.126 ha, destes 40% no município de Laranjal do Jari no estado do Amapá e o 

restante no estado do Pará, correspondendo 0,62% da área estadual; f) Terra Indígena Wajãpi, 

demarcada em 1996 com uma área de 607.017 ha, representando 4,25% da área estadual e; g) 
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Terra Indígena do Tumucumaque, demarcada em 1997, que situa uma pequena porção de área 

demarcada de sua área total localizada dentro do estado do Amapá, com 20.000 ha, 

representando 0,14% do total da área estadual do Amapá. 

Com exceção das áreas de floresta de proteção integral, como o Parque Nacional das 

Montanhas do Tumucumaque e Terras Indígenas, as demais áreas de floresta do Amapá 

classificadas como de uso sustentável apresentam a ação de distintos atores intervenientes, 

com projetos e atividades de exploração econômica. Dentre estes atores destacam-se os 

assentamentos rurais, os projetos de extração de minérios e as madeireiras, todos localizados e 

agindo em áreas de Floresta de Terra Firme, promovendo formas e intensidades de exploração 

e impactos distintos. Contudo, antes de procurar compreender essa dinâmica onde atuam esses 

diversos atores, faz-se necessário caracterizar os aspectos socioeconômicos, que chamam a 

atenção para as implicações do processo de desenvolvimento amapaense concentrado, 

desigual e excludente.  

1.2 Considerações sobre os aspectos socioeconômicos  

O perfil socioeconômico contemporâneo do estado do Amapá constituiu-se a partir 

da exploração dos recursos naturais provenientes de ciclos extrativistas históricos que 

acarretaram na mobilização de fluxos mercantis e migrantis, sobretudo, a partir do 

encerramento da questão do contestado franco-brasileiro em 1900.
3
 Paulatinamente, no século 

XX as atividades exploratórias regionais direcionaram-se a mineração do ouro e do manganês, 

ao extrativismo do pau-rosa, a pesca predatória industrial, ao corte de árvores nativas, bem 

como a industrialização de madeiras e minérios, setores que ganharam expressão econômica 

                                                           
3
 Os dissabores entre portugueses e franceses no século XVII na foz do rio Amazonas em Macapá afirmaram a 

dominação dos lusitanos naquelas águas e terras até as proximidades do rio Araguari. A região entre a margem 

direita do rio Oiapoque e a margem esquerda do rio Araguari, também chamada de Guiana brasileira, nem 

sempre pertenceu ao Brasil. O Tratado de Utrecht estabelecido diplomática e internacionalmente em 1713 

procurou limitar a soberania da França ou de Portugal sobre essa região concebida como “zona neutra” ou 

“espaço-tampão no norte do Amapá” (ROMANI, 2012, p.03), assim, a ausência de poder do Estado corroborou 

para o refúgio de migrantes diversos, africanos e povos nativos que escapavam do escravismo, das revoltas 

regionais como a Cabanagem e/ou da exploração econômica do Caribe (ROMANI, 2012, p. 05). O contestado 

franco-brasileiro refere-se historicamente a disputa entre Portugal e França pela posse da região norte do 

território do Amapá, formada por savanas, campos alagáveis e manguezais, região que apresenta uma rede 

complexa de relações entre povos nativos e europeus expedicionários, sejam eles de cunho científico ou 

mercantil, de origem grandemente francesa, bem como, relações colonialistas e imperialistas relativas aos 

empreendimentos com base no escravismo caribenho. Hoje, a Guiana brasileira integra o território nacional, 

contudo consolidou-se enquanto terras brasileiras apenas no século XX quando findou a disputa e litígio entre 

Brasil e França arbitrada em favor do primeiro segundo o laudo do Governo da Confederação da Suíça, entregue 

em Berna em 1º de dezembro de 1900.  
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no Amapá, conforme abordam Drummond (2007), Porto (2007), Romani (2011), Filocreão 

(2015), entre outros. 

A literatura regional comumente acusa que a economia do Amapá é marcada por 

certo isolamento e que sobrevive num nível extremamente baixo de produtividade, 

insuficiente para impulsionar, autonomamente, como ocorreu em outras regiões do Brasil, um 

processo de profundas transformações. Nesse aspecto, dificilmente o Amapá conseguiria 

reproduzir o modelo primário-exportador interno que condicionou o desenvolvimento do 

extremo sul do país e que agora se estende na via da fronteira agrícola em expansão, 

incorporando terras agricultáveis e novos produtos (SARNEY e COSTA, 2004, p 246). Por 

outro lado, acreditar que de fato exista esse isolamento é um tanto quanto reducionista, uma 

vez que os processos históricos locais-regionais são complexos, intervenientes e 

interdependentes à medida que contribuem para o desenvolvimento regional, ainda que 

pautados em outros modelos de exploração socioeconômica e invisibilizados no contexto da 

região Norte e do Brasil.  

No contexto amazônico, os ciclos extrativistas são historicamente recorrentes, 

possibilitaram e ainda promovem a concentração e o aumento demográfico nos centros 

regionais e nos eixos de exploração. Nas últimas décadas, a dinâmica do crescimento 

populacional na Região Norte do Brasil apresentou algumas especificidades: 

Na Região Norte, o intenso crescimento populacional nas últimas duas décadas, 

apresenta especificidades na espacialização da população: maior estabilidade no 

surgimento e crescimento de pequenos centros urbanos, tais como hábitats rurais, 

núcleos de garimpagem e enclaves de grandes empreendimentos; consolidação de 

centros urbanos regionais de porte médio como Parintins, Itacoatiara e Tabatinga 

(AM), Altamira, Itaituba, Marabá, Santarém, Redenção e Parauapebas (PA), 

Araguaína (TO), entre outros; e, por último, maior concentração populacional nas 

aglomerações de Manaus (AM), Belém (PA) e Macapá (AP) e nas capitais estaduais, 

uma vez que estas são receptáculos de parte da população migrante (OLIVEIRA et. 

al., 2011, p.44). 

O perfil sociodemográfico contemporâneo do Amapá pode ser discernido em dois 

períodos históricos, sociopolíticos e administrativos distintos e intervenientes: o primeiro está 

associado à condição de Território Federal de 1943 até 1988, enquanto que o segundo está 

relacionado com a influência da consolidação da estrutura de estado autônomo federado a 

partir de 1988. Considerando a série histórica do IBGE de 1950 a 2017, o Amapá partiu de 

uma população absoluta de 37.477 habitantes para 68.889 habitantes entre 1950 e 1960, o que 

representa a maior taxa de crescimento da série histórica analisada, com 83,81%. Esse 

fenômeno está condicionado, obrigatoriamente, a estruturação do território federal. Nesse 



47 
 

mesmo período acontece a inversão da população urbana em relação à população rural, com 

uma taxa de urbanização de 51,37%, em face de 35,53% na Região Norte e 45,08% do Brasil 

(Tabela 2).  

Tabela 2: Evolução da população do Brasil, Região Norte e estado do Amapá - 1950-1960-

1970-1980-1991-2000-2010-2017 

Ano Local Total Urbana Rural 

Taxa de 

crescimento 

(%) 

Total 

(%) 

Taxa de 

urbanização 

(%) 

 

1950 

Brasil 51.944.397 18.782.891 33.161.506 - 100,00 36,15 

Região Norte 2.048.696 607.164 1.441.532 - 3,944 29,63 

Amapá 37.477 13.900 23.577 - 0,072 37,08 

 

1960 

Brasil 70.992.343 32.004.817 38.987.526 36,66 100,00 45,08 

Região Norte 2.930.005 1.041.213 1.888.792 43,01 4,127 35,53 

Amapá 68.889 35.390 33.499 83,81 0,097 51,37 

1970 

Brasil 94.508.583 52.904.744 41.603.839 33,12 100,00 55,97 

Região Norte 4.188.313 1.784.223 2.404.090 42,94 4,431 42,60 

Amapá 116.480 63.785 52.693 69,08 0,123 54,76 

1980 

Brasil 121.150.573 82.013.375 39.137.198 28,19 100,00 67,69 

Região Norte 6.767.249 3.398.897 3.368.352 61,57 5,585 50,22 

Amapá 180.078 106.424 73.654 54,59 0,148 59,09 

1991 

Brasil 146.917.459 110.875.826 36.041.633 18,71 100,00 75,46 

Região Norte 10.257.266 5.931.567 4.325.699 51,57 6,981 57,82 

Amapá 288.690 233.515 55.175 60,31 0,196 80,88 

2000 

Brasil 169.590.693 137.755.550 31.835.143 15,43 100,00 81,22 

Região Norte 12.893.561 9.002.962 3.890.599 25,70 7,602 69,82 

Amapá 475.843 423.581 52.262 64,82 0,280 89,01 

2010 

Brasil 190.755.799 160.925.792 29.830.007 12,48 100,00 84,36 

Região Norte 15.864.454 11.664.509 4.199.945 23,04 8,316 73,39 

Amapá 669.526 601.036 68.490 40,70 0,350 89,77 

2017

* 

Brasil 207.660.929 - - 8,862 100,00 - 

Região Norte 17.936.201 - - 13,05 8,63 - 

Amapá 797.722 714.156 83.566 19,14 0,384 89,52 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de IBGE – Série Histórica. *Estimativa 2017. 

A população superou os 100 mil habitantes em 1970, mantendo a tendência das 

décadas anteriores com um crescimento populacional superior à média da Região Norte e do 

Brasil, porém, a série história indica que até a década de 1980 houve um ritmo decrescente no 

crescimento populacional do Amapá. Em relação ao Brasil, o Amapá continuou com taxas de 

crescimento superior, mas pela primeira e única vez apresentou média inferior a Região 

Norte, que, desde então, passou a apresentar a inversão da população urbana em relação à 

população rural. 

Na condição de estado da federação, a população do Amapá alcançou 288.690 

habitantes em 1991, com crescimento populacional superior a Região Norte e a média 

brasileira. Esse fenômeno foi impulsionado pela atividade de mineração para exportação e 
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pela criação de diversos postos de trabalho na institucionalização dos órgãos públicos 

federais, estaduais e municipais. 

Em 2000, se evidencia uma forte concentração populacional no eixo econômico-

demográfico Macapá, capital estadual e, Santana, cidade portuária, baseada no crescimento 

populacional de 64,82%, índice superior aos 27,70% da Região Norte e aos 15,43% do Brasil. 

Nessa perspectiva, a população total paulatinamente passa a se concentrar na cidade de 

Macapá e alcança o índice de 59,68% do total da população do estado (Tabela 3). A retração 

das taxas médias de crescimento do Amapá ocorre a partir de 2000, passando de 64,82% para 

40,70% em 2010, tendência que se manifesta na estimativa de 2017. Apesar de ser a menor 

taxa de crescimento do estado do Amapá na série histórica, ainda se mantém superior ao 

crescimento da Região Norte e do Brasil.  

A população rural do estado do Amapá em 2010 – conforme os dados do Censo do 

IBGE –, representou 10,23% da população total, constituindo 68.490 habitantes. Essa 

população se concentra principalmente nos lotes localizados nos 53 assentamentos rurais 

distribuídos ao longo dos eixos das Rodovias BR-156 e BR-210 e das áreas de floresta 

alagada pelo rio Amazonas, próximas da região metropolitana Macapá/Santana, mas, também, 

segundo o IBGE, nas quatro Terras Indígenas demarcadas. A taxa de urbanização para o ano 

de 2010 alcança o índice de 89,77%, subsidiada pela concentração populacional nas áreas 

urbanas de Macapá e Santana, com 59,66% e 15,17%, respectivamente. Por sinal, são estes 

dois municípios que concentram 74,83% da população total do Amapá. 

Tabela 3: Estimativa da população urbana e rural por município no Estado do Amapá – 2017 
Municípios População  Taxa da População 

Total do AP (%) 

Taxa de 

Urbanização (%) Total  Urbana  Rural 

Amapá 8.757 7.577 1.180 1,10 86,52 

Calçoene 10.525 8.572 1.953 1,32 81,44 

Cutias 5.637 2.930 2.707 0,71 51,97 

Ferreira Gomes 7.270 5.241 2.029 0,91 72,09 

Itaubal 5.172 2.141 3.031 0,65 41,39 

Laranjal do Jari 47.554 45.187 2.367 5,96 95,02 

Macapá 474.706 454.454 20.252 59,5 95,73 

Mazagão 20.387 9.912 10.475 2,55 48,61 

Oiapoque 25.514 17.319 8.185 3,20 67,88 

Pedra B. do Amapari 15.125 8.382 6.743 1,90 55,41 

Porto Grande 20.611 13.180 7.431 2,58 63,94 

Pracuúba 4.779 2.359 2.420 0,60 49,36 

Santana 115.471 113.065 2.406 14,47 97,91 

Serra do Navio 5.111 2.985 2.126 0,64 58,40 

Tartarugalzinho 16.122 8.423 7.689 2,02 52,24 

Vitória do Jari 14.991 12.429 2.562 1,88 82,91 

Total 797.722 714.156 83.566 100,00 89,52 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de Série Histórica do IBGE. 
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Ainda que não sejam definitivos os dados do Censo para o período 2010/2020, o ano 

de 2017 apresenta a estimativa de 797.722 habitantes para a população total, o que representa 

8,63% da população da Região Norte. Em termos de população nacional, é pouco 

significativo, com 0,385%. Em 2017 a população estimada urbana alcança 714.156 habitantes 

enquanto a rural, com 83.556 habitantes, representa 10,48% da população total amapaense – 

Tabela 3. O maior efetivo de população rural em números absolutos encontra-se no município 

de Macapá, caracterizada por pequenas propriedades de agricultura familiar extrativista que 

vendem seus excedentes na capital, mas, em menor quantidade, ainda apresentam-se nos 

municípios de Mazagão, Porto Grande e Tartarugalzinho, com a presença de vários 

assentamentos rurais tradicionais e extrativistas e, nos municípios de Oiapoque e Pedra 

Branca do Amapari, em virtude dos assentamentos rurais e da população indígena. 

De forma geral, o estado do Amapá alcançou taxas de crescimento populacional 

superiores a Região Norte e ao Brasil entre 1950 e 2017, o que contribuiu para a promoção da 

concentração populacional na região metropolitana Macapá/Santana. Esse fenômeno 

evidencia, no mínimo, uma distrofia demográfica – mas também econômica, quando 

analisados os dados socioeconômicos –, consequentemente alimenta as desigualdades 

regionais, tanto para o interior quanto para a capital. Macapá/Santana aglutinam 

aproximadamente 80% do contingente populacional, essa concentração consiste em apenas 

um dos fenômenos que potencializam e realçam as desigualdades entre centro-periferia, 

consolidando-se como uma das características marcantes do desenvolvimento do Amapá.        

No que se refere aos aspectos socioeconômicos relevantes, considerou-se o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), para caracterizar o estado do Amapá. O Atlas do 

Desenvolvimento Humano do Brasil (2013) – elaborado pelo Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD), a partir da parceira da Organização das Nações Unidas 

(ONU), Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas (IPEA) e Fundação João Pinheiro 

(FJP) –, apresenta o IDH como um parâmetro que permite qualificar e ampliar a análise do 

desenvolvimento das sociedades. O IDH oferece um panorama das desigualdades sociais 

internas de um Estado, em suas instâncias municipais, regionais e estaduais e, dessa forma, é 

constituído pelas dimensões: a) IDH – L: Longevidade, que considera a esperança de vida ao 

nascer; b) IDH – E: Educação, que considera o indicador de escolaridade da população adulta 

e do fluxo escolar da população jovem; e, c) IDH – R: Renda, que considera o padrão de vida 

pela renda mensal percapita. 
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As tabelas 4, 5 e 6 –, apresenta o IDHM,
4
 Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal do Brasil, do Amapá e de seus municípios referente às séries históricas e anuais; e 

da população rural e urbana do Amapá. Estes índices mostram, em diversas dimensões 

destacadas nas tabelas (IDHM – E, IDHM – L e IDHM – R), que o Amapá tem indicadores 

inferiores em relação ao Brasil, apesar de que entre 1991 e 2010 houve uma melhoria 

significativa nos índices, sobretudo àqueles influenciados pela dimensão da educação (IDHM 

– E) entre 2000 e 2010. 

Conforme o Atlas (2013) da série histórica 1991, 2000 e 2010, o IDHM – E do 

Amapá apresentava um índice de 0.254 para o ano de 1991, faixa de desenvolvimento “Muito 

Baixa”. Em 2000 esse índice chegou em 0.424, faixa de desenvolvimento considerada ainda 

“Muito Baixa”. Em 2010 alcançou 0.629, atingindo uma faixa de desenvolvimento “Média”. 

O IDHM – E é composto por diversas variáveis, nessa perspectiva a “% de pessoas de 18 anos 

ou mais com ensino fundamental completo” alcançou 31,92% em 1991, 45,03% em 2000 e 

61,75% em 2010, dados que acusam uma evolução na Educação Básica. Outrossim, a variável 

“% de crianças de 5 a 6 anos na escola” também evolui significativamente, passou de 28,78% 

em 1991 para 64,25% em 2000 e chegou a 82,79% em 2010. As variáveis “% de 11 a 13 anos 

nos anos finais do fundamental regular seriado ou com fundamental completo”, “% de 15 a 17 

anos com fundamental completo”, bem como “% de 18 a 20 anos com ensino médio 

completo” também elevaram seus indicadores. 

Tabela 4: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) do Brasil e Amapá – 1991-

2000-2010/2014 

Ano 
Brasil Amapá 

IDHM IDHM - E IDHM - L IDHM - R IDHM IDHM - E IDHM - L IDHM - R 

1991 0.493 0.279 0.662 0.647 0.472 0.254 0.668 0.620 

2000 0.612 0.456 0.727 0.692 0.577 0.424 0.711 0.638 

2010 0.727 0.637 0.816 0.739 0.708 0.629 0.813 0.694 

2011 0.742 0.676 0.820 0.729 0.700 0.652 0.791 0.656 

2012 0.748 0.681 0.825 0.738 0.707 0.642 0.796 0.683 

2013 0.757 0.696 0.831 0.745 0.727 0.692 0.802 0.688 

2014 0.763 0.706 0.836 0.746 0.747 0.734 0.806 0.702 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil, 2013 e RADAR 

IDHM das Unidades da Federação, IPEA, 2014 e RADAR IDHM Brasil, IPEA, 2015. 

O IDHM – L do estado do Amapá em 1991, 2000 e 2010 aumentou respectiva e 

consideravelmente de 0.668, para 0.711 e 0.813, passando de uma faixa de desenvolvimento 

considerada “Média”para “Alta”,  e posteriormente para “Muito Alta”. Principal variável do 

                                                           
4
 O IDHM – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – varia entre 0 e 1, quanto mais próximo de 1, 

maior o desenvolvimento humano de uma unidade federativa, município ou região. As faixas do IDHM são 

divididas em: a) Muito Baixo, de 0 até 0.499; b) Baixo, de 0.500 até 0.599; c) Médio, de 0.600 até 0.699; d) 

Alto, de 0.700 até 0.799; e) Muito Alto, de 0.800 até 1. 
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índice de longevidade, é a “esperança de vida ao nascer”, o estado do Amapá apresentou em 

1991, 2000 e 2010, respectivamente, uma expectativa crescente 65,05 anos, para 67,68 e 

73,80 anos. Apesar do IDH – E e do IDH – L apresentarem qualitativa evolução e alcançar 

faixas com melhor desempenho no Amapá, o IDHM – R manteve-se na mesma faixa de 

desenvolvimento “Média” em sua série histórica 1991, 2000 e 2010, com 0.620, 0.638 e 

0.694, sendo que a variável “renda percapita” apresentou fraco desempenho, com valores de 

378,57 reais em 1991, 424,57 reais em 2000 e 598,98 reais em 2010.  

A população rural e urbana no Amapá e no Brasil apresenta nítida disparidade em 

relação ao IDHM (Tabela 5). Em 2013, o Brasil e o Amapá apresentam uma faixa de 

desenvolvimento “Baixa” para a população rural, com os índices 0.586 e 0.558, inversamente 

a população urbana, tanto no Brasil quanto no Amapá, mostraram uma faixa de 

desenvolvimento “Alta”, respectivamente, com 0.750 e 0.725. As variáveis do IDHM – E e do 

IDHM – R evidenciam a disparidade entre a população rural e urbana, sobretudo pelas 

diferenças de acesso destas categorias sociais às políticas públicas e às atividades que 

agregam potencial econômico. A população rural interfere timidamente na média do IDHM 

estadual em virtude de representar menos de 10% da população total do estado. 

Tabela 5: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) do Brasil e Amapá, da 

população rural e urbana – 2013 

População 
Brasil Amapá 

IDHM IDHM - E IDHM - L IDHM - R IDHM IDHM - E IDHM - L IDHM - R 

Rural 0.586 0.441 0.775 0.589 0.558 0.415 0.778 0.538 

Urbana 0.750 0.676 0.826 0.756 0.725 0.656 0.824 0.704 

Total 0.727 0.637 0.816 0.739 0.708 0.629 0.813 0.694 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil, 2013. 

O comportamento do IDHM nos municípios do Amapá acusa avanços significativos 

entre os anos de 1991 e 2010 (Tabela 6). Em 1991, somente o município de Macapá não 

apresentava faixa de desenvolvimento “Muito Baixa”. Neste cenário, destacam-se as situações 

precárias de alguns municípios entre as piores posições do ranking nacional,
5
 como Cutias 

(5.512°), Pracuúba (5.377°) e Pedra Branca do Amapari (5.158°). De modo geral ocorreu uma 

melhoria destes municípios, situados em piores posições em 1991, para a faixa de 

desenvolvimento “Média” em 2010. Por outro lado, os municípios de Itaubal (4.718°), 

Mazagão (4.331°) e Tartarugalzinho (4.331°) evoluíram da faixa de desenvolvimento “Muito 

Baixa” para “Baixa”. Tanto o município de Cutias quanto o de Pedra Branca do Amapari 

obtiveram significativa melhoria no IDH no período da série histórica, mas os municípios que 

                                                           
5
 Considerando que desde 2000 o Brasil possui um total de 5.570 municípios. 
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mais perderam posições no ranqueamento nacional na série histórica foram Porto Grande, 

Amapá, Mazagão e Macapá. 

Tabela 6: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) e posição dos municípios 

no Estado do Amapá – 1991-2000-2010 

Município 
IDHM 

1991 

Posição 

1991 

IDHM 

2000 

Posição 

2000 

IDHM 

2010 

Posição 

2010 

Variação da 

Posição 

1991/2010 

Amapá 0.391 2.640º 0.498 3.246º 0.642 3.254° -614º 

Calçoene 0.342 3.390º 0.488 3.381º 0.643 3.234º 156º  

Cutias 0.161 5.512º 0.444 4.029º 0.628 3.519º 1993º 

Ferreira Gomes 0.320 3.788º 0.537 2.719º 0.656 2.986º 802º 

Itaubal 0.268 4.717º 0.415 4.536º 0.575 4.718º -1º 

Laranjal do Jari 0.349 3.286º 0.481 3.481º 0.665 2.776º 510º 

Macapá 0.525 453º 0.622 1.138º 0.733 940º -487º 

Mazagão 0.319 3.808º 0.434 4.199º 0.592 4.331º -523º 

Oiapoque 0.388 2.688º 0.537 2.719º 0.658 2.946º -258º 

Pedra B. Amapari 0.235 5.158º 0.442 4.064º 0.626 3.561º 1597º 

Porto Grande 0.407 2.360º 0.520 2.963º 0.640 3.291º -931º 

Pracuúba 0.203 5.377º 0.440 4.099º 0.614 3.820º 1557º 

Santana 0.426 2.037º 0.562 2.298º 0.692 2.134º -97º 

Serra do Navio 0.416 2.192º 0.569 2.180º 0.709 1.638º 554° 

Tartarugalzinho 0.311 3.946º 0.450 3.930º 0.592 4.331° -385º 

Vitória do Jari 0.336 3.497° 0.459 3.794º 0.619 3.721º -224º 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado do Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil, 2013. 

O Produto Interno Bruto – PIB é outro indicador importante para mensurar a 

atividade econômica, o indicador econômico do Amapá apresenta uma evolução superior ao 

da Região Norte e da média brasileira na série histórica entre 1991 e 2015, com um 

crescimento na ordem de 825,30%, totalizando 13,86 bilhões de reais em 2015 (Tabela 7). O 

PIB amapaense de 2015 compõe, de forma tímida, a economia brasileira na ordem de apenas 

4,32% do total da Região Norte e 0,23% do PIB brasileiro. 

Tabela 7: Evolução do PIB do Brasil, Região Norte e Amapá - 1991-2000-2010-2015 
 

Região 

PIB (R$ 1.000.000,00) Composição por região (%) Evolução  

1991/2015 1991 2000 2010 2015 1991 2000 2010 2015 

Brasil 931.876 1.179.482 3.770.085 5.904.300 100 100 100 100 533,59 

Norte 43.915 51.706 201.511 320.775 4,712 4,383 5,344 5,432 630,43 

Amapá 1.498 2.357 8.266 13.861 0,160 0,199 0,219 0,234 825,30 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de IBGE, 2017. 

O setor de serviços no Amapá se sobressaiu na composição do PIB na série histórica 

– 1991, 2000, 2010 e 2015 –, com participação estabilizada de aproximadamente 85% do total 

estadual (Tabela 8). No outro extremo econômico, o PIB agropecuário em 2015 representou 

somente 2,10% da composição estadual, e vem gradativamente decrescendo, o que evidencia 

baixa produção, produtividade e valor agregado da agropecuária. Até então, a agropecuária 

empresarial ainda não se fazia presente no estado. A retração do PIB agropecuário estadual foi 
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de -34,57% e o nacional de -1,88% entre 2010 e 2015, enquanto isso a Região Norte teve um 

acréscimo de 11,19%.  

Tabela 8: Evolução da composição do Produto Interno Bruto do Brasil, Região Norte e 

Amapá – 1991-2000-2010-2015 
 

Região 
Agropecuária (%) Evolução 

(1991-2000) 

Evolução 

(2000-2010) 

Evolução 

(2010-2015) 1991 2000 2010 2015 

Brasil 7,2 5,6 5,3 5,2 -22,62 -5,36 -1,88 

Norte 17,2 10,1 9,56 10,63 -41,02 -5,63 11,19 

Amapá 4,2 3,7 3,21 2,10 -12,27 -12,3 -34,57 

 

Região 
Indústria (%) Evolução 

(1991-2000) 

Evolução 

(2000-2010) 

Evolução 

(2010-2015) 1991 2000 2010 2015 

Brasil 37,9 27,7 28,0 22,7 -26,75 1,23 -18,92 

Norte 34,0 26,5 34,1 24,96 -22,08 28,86 -26,80 

Amapá 9,3 13,1 9,96 12,1 41,16 -24,2 21,48 

 

Região 
Serviços (%) Evolução 

(1991-2000) 

Evolução 

(2000-2010) 

Evolução 

(2010-2015) 1991 2000 2010 2015 

Brasil 54,1 66,7 66,63 72,0 23,31 -0,06 8,05 

Norte 48,9 63,4 56,33 64,41 29,78 -11,15 14,34 

Amapá 86,5 83,2 86,83 85,8 -3,84 4,36 -1,18 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de IBGE, 2017 e SEPLAN/AP, 2017. 

A série história apresenta o PIB industrial do Amapá com percentuais inferiores às 

médias da Região Norte e do Brasil. Em 2015 este indicador representava 12,1% do PIB 

estadual, enquanto a Região Norte e o Brasil indicam respectivamente 24,96% e 22,7% da 

composição total do PIB. O comportamento do setor industrial amapaense é dependente dos 

resultados cíclicos da indústria de extração mineral e vegetal. A composição do PIB de 

serviços do Amapá é influenciada principalmente pela atividade comercial e pela quantidade 

significativa de empregos públicos, 85,8% da composição estadual, que apresentava índices 

muito superiores às médias da Região Norte (24,96%) e do Brasil (22,7%) em 2015. 

O PIB dos municípios amapaenses está concentrado sobremaneira no setor terciário, 

com percentuais superiores a 80%, destacando-se os municípios de Vitória do Jari (92,8%), 

Laranjal do Jari (92,4%), Oiapoque (90,4%) e a capital Macapá (89,9%) para o ano de 2014. 

Os municípios de Pracuúba (31,4%), Cutias (25,2%), Tartarugalzinho (21,2%), Itaubal 

(18,6%) e Calçoene (15,7%) apresentam os maiores percentuais do setor primário na 

composição do PIB municipal. As maiores variações de crescimento do setor primário entre 

2011 e 2014 ocorreram em Cutias (4,7%), Itaubal (1,7%) e Tartarugalzinho (1,2%), 

crescimento este influenciado pela pecuária de bubalinos e pela implantação da sojicultura em 

algumas áreas dos municípios de Itaubal e Tartarugalzinho a partir de 2013.  
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Tabela 9: Distribuição do Produto Interno Bruto nos setores da economia dos municípios no 

Estado do Amapá - 2011-2014 
Município Ano de 2011 – (%) Ano de 2014 – (%) Variação 

Primário 

Variação 

Secundário 

Variação 

Terciário Primário Secundário Terciário Primário Secundário Terciário 

Amapá 18,3 0,3 81,4 15,7 2,3 82,0 -2,6 2,0 0,6 

Calçoene 8,2 18,6 73,2 11,0 4,9 84,1 -2,7 -7,6 10,9 

Cutias 20,5 0,5 79,0 25,2 0,5 74,3 4,7 0,0 -4,7 

Ferreira Gomes 3,7 41,8 54,5 1,7 38,0 60,3 -2,0 -3,8 5,8 

Itaubal 16,9 0,7 82,4 18,6 0,5 80,9 1,7 -0,2 -1,5 

Laranjal do Jari 1,9 3,5 94,6 2,0 5,6 92,4 0,1 2,1 -2,2 

Macapá 0,6 7,0 92,4 0,6 9,5 89,9 0,0 2,5 -2,5 

Mazagão 9,5 15,9 74,6 10,7 8,0 81,3 1,2 -7,9 6,7 

Oiapoque 5,8 3,1 91,1 6,0 3,6 90,4 0,2 0,5 -0,7 

Pedra B. 

Amapari 

1,8 33,7 64,5 2,4 34,1 63,5 0,6 0,4 1,0 

Porto Grande 26,1 5,3 68,6 10,5 8,0 81,5 -15,6 2,7 12,9 

Pracuúba  30,8 2,1 67,1 31,4 0,9 67,7 0,6 -1,2 0,6 

Santana 0,8 15,6 83,6 0,8 15,4 83,8 0,0 -0,2 0,2 

Serra do Navio 6,2 1,0 92,8 6,0 10,2 83,8 -0,2 9,2 -9,0 

Tartarugal- 

Zinho 

19,9 2,4 77,7 21,2 1,8 77,0 1,3 -0,6 -0,7 

Vitória do Jari 4,0 2,5 93,5 3,1 4,1 92,8 -0,9 1,6 0,7 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado da série histórica a preço de mercado corrente da Secretaria de Estado 

da Fazenda do Amapá – SEFAZ/AP – 2017. 

Em 2014, destacaram-se no setor secundário os municípios de Ferreira Gomes 

(38,0%) – potencializado pela geração de energia das hidrelétricas Coaracy Nunes e Ferreira 

Gomes –, Pedra Branca do Amapari (34,1%) – potencializado pelas empresas mineradoras 

Beadell e Anglo Ferrous Amapá – e o município de Santana (15,4%) – potencializado com a 

estrutura do porto de Santana, utilizado pela AMCEL no pré-beneficiamento das toras de 

eucalipto em cavacos para exportação. 

O PIB dos municípios amapaenses, entre 2011 e 2015, a preço de mercado corrente, 

demonstra a disparidade econômica entre a região metropolitana Macapá/Santana, detentora 

de 79,9%, e os demais municípios com apenas 20,10% do PIB estadual para 2015. No que se 

refere a variação do PIB entre 2011 e 2015, o município de Ferreira Gomes registrou o maior 

crescimento (274,48%), alavancado pela geração de energia hidroelétrica. O menor 

crescimento municipal foi de Pedra Branca do Amapari, impactado diretamente pela 

paralização da exploração e exportação de minério de ferro em 2013, em virtude do 

desabamento da estrutura de embarque de Anglo Ferrous Amapá no porto de Santana. Apesar 

do município de Macapá concentrar praticamente 2/3 do PIB estadual, sua taxa de 

crescimento entre 2011 e 2015 foi próxima a média estadual, indicando um cenário futuro da 

permanência e intensificação da concentração econômica na capital estadual. 
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Tabela 10: Evolução do Produto Interno Bruto total anual (x1000) dos municípios no Estado 

do Amapá – 2011/ 2015 
Município 2011 2012 2013 2014 2015 Variação 

2011/15 

(%) 

% do total 

do estado 

em 2015 

Amapá 84.676 108.186 134.479 167.323 133.948 58,19 0,97 

Calçoene 116.100 130.566 142.502 122.045 133.638 15,10 0,97 

Cutias 44.654 51.805 58.181 59.172 64.275 43,94 0,46 

Ferreira Gomes 91.962 106.821 155.000 190.728 344.384 274,48 2,49 

Itaubal 36.774 43.609 479.89 49.006 51.164 39,13 0,37 

Laranjal do Jari 395.925 468.851 541.838 542.162 559.807 41,39 4,04 

Macapá 6.196.918 7.450.351 8.279.310 8.901.882 9.085.050 46,60 65,54 

Mazagão 173.752 177.378 214.913 207.989 201.204 15,80 1,45 

Oiapoque 218.669 245.650 288.112 282.062 300.960 37,63 2,17 

P. B. Amapari 248.428 263.375 356.398 290.274 279.611 12,55 2,02 

Porto Grande 219.701 244.873 267.558 274.427 292.899 34,68 2,11 

Pracuúba 41.193 50.224 57.776 58.417 55.657 35,11 0,40 

Santana 1.274.490 1.476.679 1.819.411 1.874.614 1.990.899 56,21 14,36 

Serra do Navio 42.743 49.451 54.042 58.194 55.869 30,71 0,40 

Tartarugalzinho 112.856 136.170 194.912 163.697 164.791 46,02 1,19 

Vitória do Jari 110.385 126.790 151.064 158.293 147.046 33,21 1,06 

Total 9.409.226 11.130.779 12.763.485 13.400.285 13.861.201 47,31 100,00 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado da série histórica a preço de mercado corrente da Secretaria de Estado 

da Fazenda do Amapá – SEFAZ/AP, 2017.  

As transferências federais para o estado do Amapá foram de 2,8 bilhões de reais em 

2017, representando um decréscimo de 5,59% em relação ao ano de 2016 (Tabela 11). O item 

que representa o maior índice na composição das transferências federais é o Fundo de 

Participação Estadual – FPE.
6
 O FPE tem critérios percentuais diferenciados no rateio entre os 

estados, sendo efetuados maiores repasses para os estados da Região Norte, Nordeste e Centro 

Oeste. Foi repassado ao Amapá, em 2017, o valor de 2,27 bilhões de reais, o que representa 

3,34% do total distribuído entre os estados brasileiros, sendo o décimo maior coeficiente. 

As transferências federais sobre Imposto de Produtos Industrializados Exportados 

IPI/EXP para o estado do Amapá foram modestas entre 2010 e 2017 (Tabela 11). Essas 

transferências em 2017 foram de 6,36 milhões de reais, representando 0,23% do total das 

transferências federais, o que indica a insignificante produção industrial e inexpressiva 

exportação de produtos industrializados. Conforme os dados fornecidos pelo Tesouro 

Nacional, o coeficiente médio destas transferências federais para o Amapá entre 2007 e 2016 

foi de 0,14% do total nacional, posicionado na 20ª colocação, com índices superiores 

respectivamente dos estados de Roraima, Acre, Piauí, Sergipe, Tocantins e Distrito Federal. 

 

                                                           
6
 O Fundo de Participação Estadual – FPE consiste em uma alíquota de arrecadação de 21,5% sobre o total 

nacional arrecadado sobre o Imposto de Renda - IR e o Imposto de Produtos Industrializados – IPI, 

regulamentado pela Constituição Federal de 1988 – Art.159 Inciso I.  
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Tabela 11: Principais Transferências Federais para o Estado do Amapá – 2010/2017 
Ano CIDE 

(R$ x1000)  

FPE 
(R$ x1000) 

FUNDEB 
(R$ x1000) 

IPI/EXP 
(R$ x1000) 

LC 87/96 
(R$ x1000) 

Royalties 
(R$ x1000) 

Total/AP 
(R$ x1000) 

Evolução 

(%) 

2010 8.397 
(0,50%) 

1.331.502 
(78,40%) 

341.965 
(20,13%) 

3.110 
(0,18%) 

4.755 
(0,28%) 

8.675 
(0,51%) 

1.698.404 
(100%) 

- 

2011 10.142 
(0,49%) 

1.640.154 
(79,02%) 

404.111 
(19,47%) 

3.972 
(0,19%) 

4.755 
(0,23%) 

12.550 
(0,60%) 

2.075.684 
(100%) 

22,21 

2012 5.443 
(0,25%) 

1.691.140 
(78,11%) 

444.858 
(20,55%) 

5.771 
(0,27%) 

4.755 

(0,22%) 
13.105 
(0,60%) 

2.165.053 
(100%) 

4,30 

2013 288 
(0,01%) 

1.818.738 
(78,28%) 

478.842 
(20,61%) 

7.553 
(0,33%) 

4.755 
(0,21%) 

13.084 
(0,56%) 

2.323.260 
(100%) 

7,30 

2014 585 
(0,02%) 

1.981.899 
(79,18%) 

494.715 
(19,77%) 

6.844 
(0,27%) 

4.755 
(0,19%) 

14.176 
(0,57%) 

2.502.974 
(100%) 

7,73 

2015 2.224 
(0,09%) 

2.084.926 
(80,07%) 

488.876 
(18,78%) 

8.482 
(0,33%) 

4.755 
(0,18%) 

14.441 
(0,55%) 

2.603.704 
(100%) 

4,02 

2016 5.924 
(0,20%) 

2.401.243 
(80,86%) 

534.010 
(17,98%) 

6.773 
(0,23%) 

4.755 
(0,16%) 

16.756 

(0,57%) 

2.969.461 
(100%) 

14,04 

2017 7.730 
(0,28%) 

2.272.374 
(81,06%) 

495.378 
(17,67%) 

6.369 
(0,23%) 

4.755 
(0,17%) 

16.651 
(0,59%) 

2.803.257 
(100%) 

-5,59 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de Tesouro Nacional, 2018. 

O total das transferências para o Amapá pelos royalties é composto por: a) 

Compensação Financeira pela exploração mineral – CFM; b) Compensação Financeira pela 

exploração de recursos hídricos para a geração de energia – CFH; c) Fundo especial do 

petróleo – FEP; e d) Royalties pela produção de Petróleo e Gás Natural – ANP. As 

transferências federais oriundas de royalties atingiram um montante de 16,65 milhões de 

reais, representando irrisórios 0,59% do total estadual em 2017, apesar da quantidade 

expressiva de energia hidroelétrica gerada e os recursos minerais explorados em solo 

amapaense. 

As transferências federais e estaduais para os municípios amapaenses totalizaram 

775,1 milhões de reais em 2016, com os maiores repasses para os municípios de Macapá e 

Santana, 58,13% e 11,75%, respectivamente, sendo que os demais repasses de 30,12% foram 

distribuídos para os outros 14 municípios. A arrecadação estadual sobre o Imposto de 

Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS (25% do arrecadado) e sobre o Imposto sobre a 

Propriedade de Veículos Automotores – IPVA (50% do arrecadado) compõem as 

transferências estaduais para os municípios, apresentando em 2016 a quantia de 165,5 milhões 

de reais, compondo valores baixos principalmente oriundos do ICMS em virtude da atuante 

informalidade econômica, sendo um dos gargalos para as gestões municipais na 

implementação e/ou ampliação de políticas públicas. 
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Tabela 12: Transferências Federais e Estaduais aos municípios do Estado do Amapá – 2011-

2016 
Município Ano – 2011 Ano – 2016 % do total 

do estado 

do Amapá 

- 2016 

Estadual 

R$ x1000 

Federal 

R$ x1000 

Total 

R$ x1000 

Estadual 

R$ x1000 

Federal 

R$ x1000 

Total 

R$ x1000 

Amapá 140,42 4.933,41 5.073,83 1.755,90 7.763,88 9.519,78 1,23 

Calçoene 247,63 5.782,51 6.030,14 1.983,04 10.510,65 12.493,69 1,61 

Cutias 34,01 3.526,33 3.560,34 971,76 5.769,73 6.741,46 0,87 

Ferreira Gomes 1.192,72 4.800,88 5.993,60 3.762,46 10.258,70 14.021,16 1,81 

Itaubal 12,82 3.575,11 3.587,96 1.177,19 6.603,91 7.781,10 1,00 

Laranjal do Jari 753,69 23.996,45 24.750,14 4.021,23 36.693,00 40.714,23 5,25 

Macapá 434.833,80 190.228,82 625.062,62 93.726,11 356.852,57 450.578,68 58,13 

Mazagão 663,12 11.887,28 12.550,40 1.735,31 17.298,74 19.034,05 2,46 

Oiapoque 865,07 11.724,93 12.590,00 2.498,59 21.019,60 23.518,19 3,04 

P. B. Amapari 4.149,04 15.242,36 19.391,40 12.082,08 12.398,49 24.480,57 3,16 

Porto Grande 1.177,45 11.743,14 12.920,59 2.586,51 21.487,26 24.073,77 3,11 

Pracuúba  18,99 3.174,98 3.193,97 1.439,63 5.553,91 6.993,54 0,90 

Santana 102.174,29 35.153,71 137.328,00 31.524,02 59.528,38 91.052,40 11,75 

Serra do Navio 180,36 4.111,85 4.292,21 3.320,87 6.083,65 9.404,52 1,21 

Tartarugalzinho 96,75 7.389,19 7.485,94 1.380,15 13.161,05 14.541,20 1,87 

Vitória do Jari 1.252,02 11.717,30 12.969.32 1.540,31 18.681,33 20.221,64 2,60 

Total 547.792,18 348.988,25 896.780,43 165.505,16 609.664,85 775.170,01 100,00 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado da série histórica da Secretaria de Estado da Fazenda do Amapá – 

SEFAZ/AP, 2017. 

Na distribuição dos repasses estaduais de ICMS – que correspondem a 25% da 

arrecadação total –, Macapá recebe 56,63%, Santana recebe 19,04% e Pedra Branca do 

Amapari recebe 7,30%, o que representa os maiores repasses estaduais, enquanto os demais 

13 municípios repartem os 17,03% restantes dos repasses (Figura 14). Destaca-se que Pedra 

Branca do Amapari apresentou significativo decréscimo dos repasses em virtude da 

paralização das exportações de minério de ferro a partir de 2014. 

No que tange ao desempenho da balança comercial, a Tabela 13 mostra o 

comportamento positivo nas exportações no contexto do comércio exterior brasileiro, 

apresentando um saldo positivo na ordem de 220,93 milhões de dólares em 2017. Com base 

na série histórica, houve grande inconstância nas exportações estaduais influenciadas 

principalmente pelos ciclos de produção mineral. Estas exportações entre 1991 e 2000 

apresentaram decréscimo ligado ao encerramento das atividades de mineração industrial do 

manganês no município de Serra do Navio pela empresa Sociedade Brasileira de Indústria e 

Comércio de Minérios de Ferro e Manganês – ICOMI, passando nesse período de 0,17% para 

0,07% do total das exportações nacionais. 
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Figura 14: Distribuição dos repasses de ICMS efetuado aos municípios pelo Estado do Amapá 

– 2013/2016 

 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado da série histórica da Secretaria de Estado da Fazenda do Amapá – 

SEFAZ/AP. 

Entre os anos de 2000 e 2010 ocorre um significativo aumento das exportações 

alavancadas pela exportação de minério de ferro pela Anglo Ferrus Amapá Mineração Ltda, e 

pelas exportações de cavacos de madeira de eucalipto pela AMCEL, representando 

novamente 0,17% do total das exportações nacionais. No ano de 2011, as exportações chegam 

ao pico da série histórica, com 602,79 milhões de dólares, o que representa 0,23% do total 

nacional. Em 2015 as exportações exibem decréscimo expressivo em virtude da paralização 

das exportações de minério de ferro, sendo que as exportações representam 250,15 milhões de 

dólares, com 0,13% da participação nacional. Entre 2015 e 2017, o montante de exportações 

apresenta pequeno acréscimo nos valores em termos de participação nacional. 

Verificam-se decréscimos contínuos na participação do Amapá na composição das 

importações nacionais para 1991, que foi de 0,13%. Em 2000 a participação chegou a 0,05% e 

em 2010 e 2015, a participação alcançou 0,03%. A redução nos índices de participação nas 

últimas duas décadas reflete a redução das vendas na Área de Livre Comércio de Macapá e 

Santana, em razão da abertura do mercado brasileiro (FILOCREAO, 2015). 
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Tabela 13: Evolução da Balança Comercial no Brasil e Estado do Amapá – 1991-2000-

2010//2017 
Local Anos Exportações 

US$ FOB 

Importações 

US$ FOB 

Saldo 

US$ FOB 

Exportações 

% 

Importações 

% 

 

Brasil 

 

1991 31.620.459.000 21.041.458.000 10.579.001.000 100,00 100,00 

2000 55.085.595.000 55.834.343.000 -748.748.000 100,00 100,00 

2010 201.915.283.330 181.648.675.604 20.266.607.726 100,00 100,00 

2011 256.039.574.768 226.246.755.801 29.792.818.967 100,00 100,00 

2012 242.578.013.546 223.183.476.643 19.394.536.903 100,00 100,00 

2013 242.033.574.720 239.747.515.987 2.286.058.733 100,00 100,00 

2014 225.100.884.831 229.154.462.583 -4.053.577.752 100,00 100,00 

2015 191.134.324.584 171.449.050.909 19.685.273.675 100,00 100,00 

2016 185.235.400.805 137.552.002.856 47.683.397.949 100,00 100,00 

2017 217.739.177.077 150.749.452.949 66.989.724.128 100,00 100,00 

 

Amapá 

 

1991 53.315.000 26.888.000 26.427.000 0,17 0,13 

2000 35.998.815 28.282.050 7.716.765 0,07 0,05 

2010 352.978.000 49.148.000 303.831.000 0,17 0,03 

2011 602.792.470 67.689.128 535.103.342 0,23 0.03 

2012 447.241.260 123.546.235 323.695.025 0,18 0.05 

2013 416.167.277 95.939.774 320.227.503 0,17 0,04 

2014 425.348.295 111.510.049 313.838,246 0,18 0,04 

2015 250.152.100 55.146.457 195.005.645 0,13 0,03 

2016 264.084.821 24.038.209 240.046.612 0,14 0,01 

2017 282.028.422 61.088.524 220.939.898 0,13 0,04 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior. 

Quanto ao comportamento na série histórica das exportações dos produtos 

amapaenses, destacam-se os produtos minerais (Tabela 14). Em 1991, 89,98% das 

exportações eram compostas por minérios, especialmente manganês e seus subprodutos 

produzidos pela ICOMI. Mas tais exportações também são compostas pela exportação de 

peixes e crustáceos (9,44%) e por madeira serrada (0,58%). 

No ano 2000, com o término das atividades de exploração do manganês, o produto 

de destaque foi a madeira de coníferas (Pinnus eliottis) na forma de lascas e partículas, que 

provém do plantio florestal extensivo e se destina a produção de celulose, com 58,86% das 

exportações. Dentre os demais produtos exportados, destaca-se a cromita (25,68%), o palmito 

de açaí (7,66%) e os minérios de nióbio e tântalo (3,52%).. 

 Em 2010, os principais produtos exportados voltam a ser minérios (81,58%), com 

destaque para o minério de ferro, que alcança 79,08% do total estadual; o segundo foi a 

madeira em cavacos da silvicultura para produção de celulose, com 11,92%, e novos produtos 

vegetais, em especial o açaí, com 1,54%. 
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Tabela 14: Valor dos Principais Produtos Exportados no Amapá – 1991-2000-2010-

2015/2017 

 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior – 

Série Histórica, 2017. 

 

Em 2015, o minério de ferro e a cromita saem da pauta de exportações de minérios, 

substituídos pelo ouro em barra, que representou 59,79% das exportações, alavancada pela 

alta produção da empresa Beadell Brasil Ltda. no município de Pedra Branca do Amapari. 

Dentre os demais produtos exportados em 2015, destacam-se a madeira em cavacos da 

silvicultura com 23,59%, o açaí com 11,36% e, a soja, com 2,55%, produto este que consta 

pela primeira vez no rol das exportações. Em 2016 continuaram os mesmos produtos a serem 

exportados, com o aumento significativo de ouro em barra, chegando a 179,31 milhões de 

dólares, 67,90% das exportações, a madeira em cavacos da silvicultura com 19%, o açaí com 

5,29% e, a soja com 3,99%.  

Em 2017, o ouro em barra representou 61,34%, a madeira em cavacos da silvicultura 

com 19,60%, a soja com 7,85% e o açaí com 5,02%. Destaca-se a inexistência de exportações 

significativas de madeira em toras e/ou tábuas não oriundas de silvicultura, na série histórica 

Principais Produtos Exportados em 1991 US$ FOB % 
Minérios, escórias e cinzas 40.531.479 74,16 

Produtos de Aço 8.647.095 15,82 

Peixes, crustáceos e outros invertebrados 5.157.142 9,44 

Madeira, carvão e obras de madeira 319.177 0,58 

Principais Produtos Exportados em 2000 US$ FOB % 
Madeira de coníferas, em estilhas ou em partículas 21.190.116 58,86 

Cromita (minérios de cromo) 9.244.757 25,68 

Palmitos preparados ou conservados 2.756.345 7,66 

Minérios de Nióbio, Tântalo ou Vanádio, e seus concentrados 1.268.629 3,52 

Principais Produtos Exportados em 2010 US$ FOB % 
Minérios de ferro não aglomerados e seus concentrados 279.150.524 79,08 

Madeira de não coníferas, em estilhas ou em partículas 42.074.706 11,92 

Cromita (minérios de cromo) 8.808.010 2,50 

Outras frutas, partes de plantas, preparos/conserv. 5.447.958 1,54 

Principais Produtos Exportados em 2015 US$ FOB % 
Ouro em barras e perfis de seção maciça 149.564.039 59,79 

Madeira de não coníferas, em estilhas ou em partículas 59.010.733 23,59 

Outras frutas, partes de plantas, preparos/conserv. 28.408.103 11,36 

Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura 6.383.130 2,55 

Principais Produtos Exportados em 2016 US$ FOB % 
Ouro em barras e perfis de seção maciça 179.315.276 67,90 

Madeira de não coníferas, em estilhas ou em partículas 50.169.178 19,00 

Outras frutas, partes de plantas, preparos/conserv. 13.959.474 5,29 

Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura 10.527.622 3,99 

Principais Produtos Exportados em 2017 US$ FOB % 
Ouro em barras e perfis de seção maciça 172.994.538 61,34 

Madeira de não coníferas, em estilhas ou em partículas 55.283.268 19,60 

Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura 22.142.619 7,85 

Outras frutas, partes de plantas, preparos/conserv. 14.169.032 5,02 
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dos produtos exportados, o que indica que esta atividade atende somente ao mercado local ou 

está ocorrendo de forma ilegal. As exportações relativas a pecuária não ocorrem em virtude 

do status sanitário, o que também procede com a fruticultura. Nas atividades agrícolas o único 

produto exportado foi a soja que, a partir de 2015, evidencia o início desta atividade com o 

avanço recente da fronteira agrícola no Amapá. O comportamento da participação dos 

principais produtos exportados no Amapá entre o ano de 2000 e 2017 evidencia a existência 

de microciclos inconstantes (Figura 15), com o revezamento dos produtos na composição das 

exportações amapaenses. 

Figura 15: Principais Produtos Exportados no Estado do Amapá - 2000/2017 

 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.  

 

A distribuição e a evolução do número de estabelecimentos por setor econômico da 

estrutura produtiva estadual passou de 2.598 estabelecimentos em 2000 para 13.543 em 2017 

(Tabela 15). Os setores que apresentaram os maiores crescimentos entre 2000 e 2017 foram: 

a) Serviços Industriais de Utilidade Pública (1.120,0%); b) Extrativa Mineral (900,0%); c) 

Agropecuária (448,8%); d) Construção Civil (433,5%); e) Serviços (407,7%); f) Indústria da 
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Tabela 15: Estabelecimentos por setor econômico no Estado do Amapá – 2000-2010-2017 
Setor 2000 2010 2017 Variação (%) entre 2000-2017  

Extrativa Mineral 5 22 50 900,0 

Indústria de Transformação 161 306 718 345,9 

Serviços industriais de Utilidade Pública 5 12 61 1.120,0 

Construção Civil 164 308 875 433,5 

Comércio 1.185 2.727 6.499 318,3 

Serviços 987 1.858 5.011 407,7 

Administração Pública 48 57 93 93,7 

Agropecuária 43 104 236 448,8 

Total 2.598 5.394 13.543 421,2 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de RAIS/CAGED, 2017. 

Na evolução dos empregos formais por setor da economia estadual, destaca-se a 

concentração do quantitativo de empregos na Administração Pública, com 60.606, 

representando 48,26% do total estadual em 2016 (Tabela 16), o que evidencia inchaço e peso 

dos gastos públicos no Amapá pela “economia de contracheque”, expressão utilizada por 

Chelala (2008) e Filocreão (2015). 

Tabela 16: Evolução dos empregos formais por setor da economia no Estado do Amapá – 

2000-2010-2016 
Setor 2000 2010 2016 Participação por setor 

em 2016 (%) 

2000 -2016 

( %) 

Indústria Extrativa Mineral 19 1.081 887 0,71 900,0 

Indústria de Transformação 2.149 3.024 3.267 2,60 52,02 

Serviços ind. de Ut.  Pública 8.068 1.463 1.145 0,91 -85,81 

Construção Civil 2.177 4.618 5.056 4,03 132,25 

Comércio 7.129 21.117 24.782 19,73 247,62 

Serviços 14.064 26.004 28.776 22,91 104,61 

Administração Pública 13.760 49.849 60.606 48,26 340,45 

Agropecuária 149 1.035 1.072 0,85 619,46 

Não Classificados - - - - - 

Total 47.515 108.191 125.591 100 164,31 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de RAIS/CAGED, 2017. 

Apesar do setor da Indústria Extrativa Mineral comportar grande parte das 

exportações estaduais, representa apenas 0,71% dos empregos formais existentes no Amapá 

em 2016. As vagas estão concentradas na empresa Mineradora Beadell, que utiliza mão-de-

obra especializada e bem remunerada, oriunda principalmente do estado do Rio de Janeiro, 

que intercala suas atividades laborais mensais na sua planta de mineração no município de 

Pedra Branca do Amapari, com o período de repouso na cidade de origem.  

Este primeiro capítulo procurou caracterizar, através de dados quali-quantitativos, 

produzidos por distintas agências e pesquisadores, tanto para a contextualização dos aspectos 
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físico-geográficos, quanto para os aspectos socioeconômicos do estado do Amapá, as 

potencialidades e ações antrópicas de transformação da paisagem relacionadas ao contexto 

físico-natural das unidades de paisagem, com os processos históricos de desenvolvimento e 

exploração econômica do Amapá a partir de sua condição de Território Federal brasileiro até 

o contexto contemporâneo. No próximo capítulo, procura-se compreender a dinâmica da 

paisagem, observando-se a intervenção dos atores intervenientes nas frentes de expansão no 

estado do Amapá. 
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CAPÍTULO II 

2 A DINÂMICA DA PAISAGEM: OS ATORES INTERVENIENTES 

NO CONTEXTO DA FRONTEIRA AGRÍCOLA DO ESTADO DO 

AMAPÁ  

A paisagem constitui-se numa categoria da Geografia importante e fundamental para 

a análise ambiental e espacial, uma vez que permite compreender os distintos processos de 

transformação decorrentes da articulação entre sociedade e natureza. Se no primeiro capítulo 

abordou-se as características físico-geográficas e socioeconômicas da paisagem no Amapá, 

neste capítulo o objetivo é problematizar a dinâmica da paisagem, que considera os atores 

como agentes de intervenção e transformação, associados às frentes de expansão agrícola em 

desenvolvimento.  

O estado do Amapá configura-se como uma das últimas fronteiras de expansão 

agrícola da Amazônia e do Brasil, processo este vivenciado historicamente pelas distintas 

regiões brasileiras desde os séculos XVI e XVII, com suas particularidades. O Decreto 

presidencial n. 6.291 de dezembro de 2007 define que, as terras públicas federais situadas no 

território do Amapá e localizadas em até 100 quilômetros de largura de cada lado do eixo das 

rodovias federais, passam a ser do controle do estado desde então. Nos últimos anos e 

décadas, as terras amapaenses tornaram-se objeto e ferramenta de promoção de políticas 

públicas para atração de projetos de desenvolvimento, com incentivos governamentais 

principalmente para a indústria da mineração, da exploração madeireira e da sojicultora, 

setores responsáveis pela intensificação da ocupação do eixo de influência das Rodovias BR-

156 e BR-210. Esse processo de ocupação do eixo de influência das rodovias vem gerando 

mudanças significativas na paisagem por meio das frentes de expansão da fronteira agrícola e 

ambiental, dimensionando que a fronteira pode ser compreendida como àquela que desafia, 

mescla, confronta e interpenetra em suas “faixas” as diversas populações que apresentam 

antagonismos e desencontros nos tempos históricos em que vivem (MARTINS, 1996).  

Novos atores intervenientes se agregam aos existentes no processo de antropização, 

na pressão sobre os recursos naturais e na transformação da paisagem. Evidenciam-se 

algumas tendências da cobertura e uso da terra conduzida pelos diversos atores, como os 

agricultores dos assentamentos rurais, os madeireiros, as empresas mineradoras, os 

pecuaristas e os produtores agrícolas, todos atuantes nas áreas de Floresta e Cerrado que 
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serpenteiam o eixo de influência das Rodovias BR-156 e BR-210. A paisagem consiste numa 

categoria essencial para analisar as dinâmicas espaciais, assim, abordada como parte de um 

processo em constante transformação.  

2.1 A paisagem como categoria de análise geográfica 

O Amapá situa-se no extremo norte do Brasil e em termos de integração regional está 

numa condição periférica aos processos socioeconômicos e seus desdobramentos ambientais e 

espaciais são invisibilizados na escala nacional, pouco representativos, apesar de 

apresentarem tendências de desenvolvimento como as demais regiões brasileiras. A análise da 

categoria paisagem permite compreender quem são os atores presentes nas frentes de 

expansão e exploração agrícola e ambiental que agem nos processos de transformação e 

conversão das unidades de paisagem existentes no Amapá.  

A categoria paisagem foi escolhida para conduzir teórica e metodologicamente a 

análise ambiental e espacial sobre a atuação das frentes de exploração e expansão no estado 

do Amapá. Esta categoria possibilita subsidiar a análise dos processos atuantes na 

transformação do espaço e nos distintos tempos, a partir da caracterização, da apresentação 

das dinâmicas existentes e do mapeamento das transformações desenvolvidas nos cenários 

passados e futuros.  

Os interesses das sociedades possibilitam quadros de transformação da paisagem 

para alguns, quadros desanimadores à medida que as terras foram exploradas e exauridas para 

outros, quadros de desenvolvimento que propiciaram alcance produtivo em muitas esferas, a 

emergência de cidades e a elaboração de tecnologias nunca antes imaginadas; por fim, são 

perspectivas distintas (SCHAMA, 1996). 

O conceito de paisagem foi apropriado pela Geografia e é considerado um dos mais 

antigos dessa área do conhecimento, com várias acepções ao longo do século XX. Como um 

dos conceitos centrais da disciplina foi abordado na perspectiva cultural pelos geógrafos 

alemães no início do século XX, e incorporado pela geografia histórico-cultural da Escola de 

Berkeley na década de 1920, privilegiando a análise morfológica da palavra por meio dos 

aspectos materiais da cultura. Porém, foi nos estudos de Carl Sauer que a paisagem enquanto 

conceito na Geografia ganhou tessitura. Sauer, da Escola de Berkeley, criou uma “ecologia 

geográfica” ou “ecologia da paisagem”, distinta da ecologia dos biólogos e da ecologia 

humana dos sociólogos ademais, destacou a ação do homem na transformação da paisagem e 
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dessa forma sufocou o determinismo ambiental que vigorava na Geografia norte-americana ao 

seu tempo por consequência, a partir de levantamentos e escavações no México, desenvolveu 

a abordagem arqueo-geográfica, precursora da arqueologia da paisagem.
7
  

A paisagem foi um conceito central na Geografia clássica até surgir uma renovação 

disciplinar, representou uma síntese e epifenômeno resultante da relação tempo entre 

condições naturais e ação do homem organizado em sociedades portadoras de uma 

historicidade, de uma cultura e de uma evolução histórica. Com a cisão entre geografia física 

e humana, desapareceu a síntese naturalista e historicista e emergiu os conceitos de espaço e 

território (DOMINGUES, 2001). 

Luchiari (2001) afirma que cada época imprime uma concepção social de natureza 

no imaginário coletivo e, neste contexto, o conceito de paisagem está “[...] longe de ser 

apenas um modelo abstrato de compreensão do meio, é também a materialidade por meio da 

qual a racionalidade humana organiza os homens e a natureza em territórios.” (LUCHIARI, 

2001, p.12). Argumenta que a paisagem pode ser compreendida pelos geógrafos como um 

fragmento da configuração territorial, que se refere a outra escala geográfica, baseada na “[...] 

organização em sistemas dos objetos e dos recursos naturais de um território”, bem como a 

outra natureza de “[...] organização política e econômica do território”, ambas se descolando 

do imaginário social (LUCHIARI, 2001, p.12).  

Na compreensão de Milton Santos, a paisagem é composta por dois elementos, os 

objetos naturais, que nas suas palavras “[...] não são obra do homem nem jamais foram 

tocados por ele” e pelos objetos sociais, “[...] testemunhas do trabalho humano no passado, 

como no presente.” (SANTOS, 2009, p.53). Assim, a combinação dos objetos naturais e dos 

objetos fabricados (sociais) apresenta um traço comum, ou seja, serem o “resultado da 

acumulação da atividade de muitas gerações” (SANTOS, 2009, p.53). A “[...] paisagem nada 

tem de fixo, de imóvel [...]”, é o resultado da acumulação de tempos e do desenvolvimento 

das sociedades (SANTOS, 2009, p.54). O autor compara que, assim como a sociedade transita 

por processos de mudança, seja na economia, nas relações sociais e políticas, em ritmos e 

intensidades variados, o mesmo se apresenta em relação ao espaço e à paisagem como 

adaptação “[...] às novas necessidades da sociedade.” (SANTOS, 2009, p.54). Mas a recíproca 

                                                           
7
 A Escola de Berkeley manteve estreitas relações com a História, Antropologia e Ciências Naturais. Carl Sauer 

pode ser considerado um geógrafo histórico por conta de sua atuação na intersecção das disciplinas, sem abdicar 

dos conhecimentos específicos, este pesquisador representa um dos grandes nomes da interdisciplinaridade e um 

dos estudiosos que mais se esforçou em mostrar aproximações e interpenetrações entre sociedade e ambiente, 

cultura e natureza. Para maior aprofundamento, ver MATHEWSON e SEEMANN, 2008. 
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também é verdadeira, algumas mudanças sociais “[...] não provocam necessária ou 

automaticamente modificações na paisagem [...]” (SANTOS, 2009, p.54), aliás, dizer que a 

paisagem se transforma para se adaptar as novas necessidades das sociedades pode denotar 

um perigoso sentido, que é o fato da paisagem ser compreendida como objeto da manipulação 

humana, ser percebida como objeto subserviente aos seres humanos, desconsiderando que a 

paisagem tem uma dinâmica para além da ação humana. 

O tempo da “construção” das paisagens não se restringe ao tempo do homem, esse 

tempo da construção e consequente transformação das paisagens tem origens geológicas, 

climatológicas, geomorfológicas, biológicas e, logicamente, antrópicas. Muitas questões 

devem ser consideradas no estudo da paisagem. O adensamento humano sobre o ambiente 

mobiliza os estudiosos a escreverem sobre a paisagem. O pesquisador estuda os biomas e, 

neste sentido, a paisagem, assim como estuda o processo agrário e de urbanização, com seus 

distintos impactos, pois a percepção da complexidade da paisagem reside na noção de 

conjunto, na compreensão sistêmica, numa abordagem holística (SILVA, 1997, p.300). 

Domingues (2001) verifica no conceito tradicional de paisagem para a Geografia 

certo conteúdo ruralista, em que a modernização e a decadência das atividades agro-silvo-

pastoris permitiram a perda da estabilidade, com isso o êxodo rural e agrícola são elementos 

claros da crise da paisagem: “Mudam-se os tempos, mudam-se as sociedades e, com elas, as 

paisagens. Entre a radicalização ecologista e o discurso negativo sobre as novas paisagens 

urbanas, haverá com certeza muita matéria para rever e reinventar.” (DOMINGUES, 2001, p. 

65).  

O discurso ambientalista do século XX esteve preocupado com o fim das paisagens, 

como se a ação antrópica por si só fosse capaz de negligenciar a paisagem, nesse sentido a 

paisagem é naturalizada e destituída da presença do homem. Para Luchiari (2001), a 

valorização da paisagem pela sociedade contemporânea está mediada pela tensão entre o 

mundo natural e o mundo criado pelo homem. Há que se considerar que a paisagem é uma 

construção social, e que, pela ação do homem, nunca se esgota, apenas se transforma em outra 

paisagem o “[...] desaparecimento de uma paisagem natural, como a Mata Atlântica, por 

exemplo, significa a substituição daquela paisagem por outra, não sua morte.”, a paisagem é 

uma representação, e como tal não se esgota, apenas “[...] reproduz-se, renova-se e regenera-

se, tal qual as sociedades.” (LUCHIARI, 2001, p. 22). 
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As palavras país e paisagem apresentam associações do ponto de vista etimológico. 

Alain Corbin (2001, p.19) conclui que pays, enquanto província e departamento, se constituiu 

em uma entidade função de “seu-lugar”. Foi na França do século XIX que surgiu a definição 

do território, associado à construção das identidades espaciais da paisagem, neste processo, 

apareceu como simples componente do espaço e território. Por outro lado, a correlata palavra 

paisagem em línguas indo-germânicas e anglo-saxônicas se traduz como Landschaft e 

landscape: distinta da etimologia latina, se refere ao olhar que percorre a cena ou, o 

espectador que vê a pintura sob perspectiva. É no mínimo curioso pensar que a paisagem pode 

ter apelo nacional. No caso brasileiro, não parece imprudente que a paisagem nacional fosse 

recorrente na elaboração da identidade da nação. Inclusive, o discurso regional no Amapá 

reforça a ideia de que a paisagem do estado é a mais “preservada” do país, como se fosse 

possível mensurar essa afirmação, que no fundo consiste em saudosismo.  

Os autores que discutem a paisagem como categoria de análise geográfica, com 

definições e concepções científicas distintas, comumente convergem para a compreensão de 

que esta tem uma base físico-biológica, estando associada tanto aos processos antrópicos 

como aos processos naturais. A historicidade desta categoria geográfica é diversa e está 

conectada com o desenvolvimento científico em suas regiões de estudos, como a “escola 

alemã”, a “escola russo-soviética”, a “escola anglo-saxônica”, a “escola francesa”. Distintos 

autores integram as inúmeras abordagens de estudos da paisagem, quais sejam: Humbold, 

Passarge e Troll (escola alemã), Milkov, Sochava e Rodriguez (escola russo-soviética), Sauer 

e Mitchel (escola anglo-saxônica), La Blache, Tricart e Bertand (escola francesa) 

(RODRIGUEZ, SILVA e CAVALCANTI, 2017).  

As leituras da paisagem são diversas, como geográfica, ecológica, biológica, físico-

química, estética, artística, sentimental, social, cultural e arquitetônica, e muitos 

pesquisadores concebem que a paisagem precisa ser pensada nos seus aspectos de 

transformação e não apenas conservação. Se no passado a apreciação da paisagem estava 

posta num quadro distante e espectatorial, numa perspectiva do primado da visão, ou ainda 

estritamente associada aos estudos físico-geográficos (biogeografia, geomorfologia, 

cartografia, etc), atualmente existem outros elementos que estão sendo compreendidos no 

contexto da transformação do ambiente e sua dialética com os seres vivos (RODRIGUEZ, 

SILVA e CAVALCANTI, 2017).  
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A partir dessa perspectiva de paisagem, abordam-se nesta tese os distintos atores 

intervenientes das transformações da paisagem amapaense: a frente de exploração madeireira, 

a frente de exploração dos recursos minerais e, por fim, a expansão agropecuária no Amapá. 

2.2 A frente de exploração madeireira 

Os recursos florestais no bioma amazônico são caracterizados pela diversidade 

florística e elevado potencial de aproveitamento econômico. Até a metade do século XX, a 

exploração concentrou-se em produtos florestais não madeireiros (castanha, borracha, raízes 

aromáticas, sementes oleaginosas, etc.) e madeiras nobres. No entanto, com o projeto 

desenvolvimentista do regime civil-militar brasileiro (1964 – 1985) e o avanço da fronteira 

agrícola a partir da década de 1970, impulsiona-se o desenvolvimento da atividade madeireira 

na Amazônia, principalmente nas áreas de floresta de terra firme dos estados do Pará, Mato 

Grosso e Rondônia. Um exemplo recente deste processo é a expansão da fronteira agrícola e 

madeireira na Amazônia Central – oeste do Pará e sul do Amazonas, junto aos eixos das 

rodovias BR-230, BR-163 e BR-319, que segundo Hoefle caracteriza-se como: 

(...) o quadro complexo das frentes de expansão hoje, em zonas ainda florestadas, 

onde o ICMBio e o IBAMA lutam para conter o alastramento de ramais partindo das 

principais rodovias e contra os interesses madeireiros ligados a políticos corruptos 

de todos os níveis governamentais. Existe uma relativa abundância de terras para 

camponeses nas frentes de expansão e a posse é concedida pelo INCRA no intuito 

de evitar a ação de grileiros e conflito fundiário. Atualmente, quem usurpa as terras 

da União são políticos locais que “vendem” terras, originalmente destinadas a 

projetos de assentamentos, para fazendeiros que chegam de outras regiões. Quanto à 

legislação ambiental surgem alianças surpreendentes entre pequenos e grandes 

produtores visando um interesse em comum: burlar as restrições da legislação 

ambiental (HOEFLE, 2017, p.45). 

Uma das primeiras atividades de exploração significativa de recursos florestais no 

Amapá foi a extração do pau-rosa (Aniba rosaeodora) na unidade de paisagem Floresta no 

norte amapaense, a partir da década de 1920. As destilarias de pau-rosa foram montadas em 

vários pontos estratégicos ao longo das margens do rio Oiapoque e afluentes, eram muito 

rudimentares e se alimentavam das madeiras derrubadas no meio da floresta e trazidas em 

balsas pelos igarapés afluentes do grande rio. Segundo Romani (2011), a destilação da 

essência do pau-rosa era realizada da seguinte forma: 

[...] as destilarias mantinham uma pequena serraria onde os troncos eram cortados. 

Parte dessa madeira era vendida no próprio Núcleo. Mas o principal objetivo da 

atividade extrativista era a manipulação da seiva dos caules das plantas. Aquecida 

em baldes, esta seiva oleosa era fervida, permitindo a destilação do líquido básico da 

essência. Nessas destilarias, trabalhava, as vezes, toda uma família, trazida e levada 

de volta para a vila onde habitava por montarias, as canoas que cruzavam o grande 

rio (ROMANI, 2011, p 520).  
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Conforme Homma (2005), quando a extração do óleo essencial de pau-rosa foi 

iniciada na Amazônia brasileira em 1926, a Guiana Francesa
8
 ainda dominava o mercado 

mundial do produto. Dada a extração exacerbada naquela colônia francesa, que, em certa 

medida, também abrangia o norte do Amapá, em 1932 apenas três destilarias ainda estavam 

em operação, sendo paulatinamente a extração reduzida, o que levou a sua extinção e à 

expansão da produção na Amazônia brasileira.  

No Brasil, os primórdios da utilização do óleo essencial de pau-rosa até a década de 

1960 foram para a indústria de sabonetes e de perfumaria, como fixadora de perfumes
9
. A 

escassez do produto fez com que seu uso ficasse restrito para a perfumaria fina, por exemplo, 

como componente do Chanel nº 5, criado na década de 1920 pelo, Chanel (HOMMA, 2005). 

O ciclo de extração do pau-rosa no Amapá foi curto em virtude de sua exploração intensa e 

predatória: 

[...] fora a destruição do pau-rosa o citaríamos ao lado do Ipê amarelo, que 

encontramos em plena florescência no mês de novembro, como árvores típicas do 

médio Oiapoque.  Esta essência foi outrora industrializada junto ao Oiapoque, até 

que praticamente desaparecesse das matas do Taparabô, Pantanarí e no Médio 

Oiapoque, entre o Cricou e o estirão São Paulo (MORAIS, 1960, p.23). 

Outro período significativo de exploração madeireira amapaense foi a extração da 

Virola (Virola surinamensis Warb) e da Andiroba (Carapa guianensis Aubl). A partir da 

década de 1950, instalam-se serrarias industriais, subsidiárias de grandes companhias 

internacionais no estuário do rio Amazonas, para a produção de madeira aparelhada de grande 

qualidade, bem como laminados para exportação destas madeiras. Essa exploração tem o seu 

término com a drástica diminuição dos estoques de toras da Virola e da Andiroba, por meio da 

extração seletiva intensa (VERÍSSIMO, 1999). 

Para Chazdon (2016, p.189), as intensidades médias de colheitas seletivas de toras de 

árvores na Amazônia estão estimadas em 23 m³ por ha, podendo chegar entre 50 e 150 m³ em 

regiões da Malásia e 14 m³ na Guiana Francesa, potencial de exploração influenciado 

diretamente pela disponibilidade da quantidade de espécies com valor comercial. O autor 

considera que as atividades de “colheita”, principalmente aquelas que utilizam escavadeiras, 

                                                           
8
 A extração de pau rosa iniciou-se antes da I Guerra Mundial, quando grandes quantidades de toras eram 

embarcadas para destilação na Alemanha, França e Inglaterra. Com a escassez de transporte marítimo por 

ocasião da I Guerra Mundial, partiu-se para a destilação no próprio local de extração. Dessa forma, 50 destilarias 

do interior chegaram a exportar, por ano, mais de 86 toneladas de óleo essencial de pau rosa. 
9
 As Perfumarias Phebo Ltda., fundada em 1932, em Belém, Pará, que fabricava o conhecido sabonete Phebo e 

cerca de duzentos tipos de perfumes tinha como componente básico a utilização do óleo essencial de pau rosa 

(HOMMA, 2005). 
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danificam a floresta por meio da compactação do solo em trilhas de arraste e em pátios de 

estocagem de madeira, com a derrubada da floresta, no intuito de abrir estradas para a retirada 

de madeira, provocando danos em outras árvores durante a colheita. 

A “fronteira de exploração madeireira” no estado do Amapá é considerada recente 

(Figura 16). Na busca por matéria prima de alta qualidade, os madeireiros procuram novas 

fronteiras de floresta. O surgimento de novas fronteiras de exploração madeira na Amazônia é 

causada pela escassez de estoques que, segundo Asner (2009, p. 02): 

Depois de três décadas de desmatamento e de extração seletiva não planejada, os 

estoques de madeira nas velhas fronteiras esgotaram-se amplamente. As velhas 

fronteiras de extração, se estendem ao longo do arco do desmatamento nos estados 

do Pará, Mato Grosso e Rondônia que compreendem 45% dos centros madeireiros 

amazônicos. A escassez crescente de matéria prima estimulou a migração de 

empresas para fronteiras mais recentes – fronteiras intermediárias e novas. Em 

rodovias que penetram profundamente no interior da Amazônia. 

Figura 16: Os centros e as fronteiras de exploração madeireira – 2009, Bioma Amazônia 

 

Fonte: ASNER, 2009, p.18. 

A expansão da exploração madeireira sobre o estado do Amapá é potencializada pela 

disponibilidade de milhares de quilômetros quadrados de áreas de Floresta Ombrófila Densa 

(Figura 17). Essa tipologia florestal é caracterizada por grandes estoques madeireiros, 
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conforme abordados por RADAM (1974), Veríssimo (1999), Lentini (2005) e Chazdon 

(2016). 

A exploração madeireira no estado do Amapá é realizada nas regiões de Florestas de 

Várzea e Florestas de Terra Firme, apresentando características diferentes no tipo de extração, 

nas formas de transporte da tora e madeira serrada e no processamento de madeira (Figura 

18). A exploração madeireira nas áreas de Floresta de Várzea ocorre em microsserrarias, onde 

o desdobro da madeira em tora é feito de maneira simples, através de serras circulares, que 

funcionam com o uso de motores a diesel, serras induspan ou serra-de-fita horizontais. Em 

geral, esses equipamentos são bastante rudimentares e possuem baixo rendimento de 

processamento. As microsserrarias são também caracterizadas por empregarem menos de 10 

pessoas cada. Lentini (2005) atribui as microsserrarias como empresas familiares localizadas 

nos estados do Pará e Amapá explorando as Florestas de Várzea do estuário amazônico. 

Figura 17: Tipologias de Florestas no Bioma Amazônia - 2007 

 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de MMA, 2007, p.96. 

A exploração madeireira nas áreas de Floresta de Terra Firme ocorre em serrarias 

com o processamento das toras por meio da utilização de serras-de-fita, horizontais e 
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verticais, e, em alguns casos, por meio de serras tipo induspan. O produto acabado apresenta 

melhor qualidade (madeira processada com dimensões mais precisas) e o equipamento 

permite o processamento de quase todas as espécies florestais de valor comercial. O porte da 

serraria é dimensionado conforme a quantidade de serras-de-fita utilizadas, o que significa 

maior capacidade de processamento. Geralmente este tipo de empresa madeireira emprega 

mais de 10 pessoas, sendo que algumas serrarias realizam inclusive o beneficiamento de parte 

da madeira. 

Figura 18: Tipos de extração, formas de transporte de toras e madeira serrada e processamento 

da madeira no estado do Amapá 

 

Fonte: Veríssimo et al. (1999, p. 31). 

Em 1998, haviam 66 madeireiras em atividade no estado do Amapá, sendo que desse 

total, 51 eram classificadas como microsserrarias e estavam localizadas em áreas de Floresta 

de Várzea ao longo dos rios Bailique e Matapi. As outras 15 madeireiras eram serrarias 

situadas na Floresta de Terra Firme ao longo das Rodovias BR-156 e BR-210 (VERÍSSIMO 
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et al., 1999). Segundo o diagnóstico do setor madeireiro do estado do Amapá, realizado pelo 

Instituto Estadual de Florestas – IEF/AP, em 2016 havia 50 madeireiras licenciadas em 

atividade no estado. Desse total 36 são classificadas como microsserrarias, localizadas em sua 

maioria no município de Mazagão. As outras 14 são serrarias, sendo 10 dispersas no eixo da 

BR-210, nos municípios de Porto Grande, Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio. 

Enquanto as demais 4 serrarias estão localizadas no eixo da BR-156. Uma está situada na 

porção sul, no município de Laranjal do Jari e, as restantes, na porção centro-norte, nos 

municípios de Ferreira Gomes e Tartarugalzinho. 

Entre os anos de 1998 e 2009, diminui o número de empresas madeireiras no Amapá, 

passando de 66 para 48 empresas. No final da década de 1990, ocorre a estagnação da 

produção madeireira estadual – que estava concentrada na produção das microsserrarias de 

Floresta de Várzea nos municípios de Laranjal do Jari e Mazagão, bem como na ilha do 

Bailique, localizada no município de Macapá –, em virtude da distância para a extração, assim 

como da exaustão dos estoques naturais de algumas espécies florestais como a Virola (Virola 

surinamensis) das várzeas do Amapá (VERÍSSIMO et al., 1999). O ressurgimento da 

exploração madeireira é dinamizado pelas “serrarias de terra firme” com a implantação de 

novas empresas, entre 2009 e 2016 (Tabela 17 e Figura 19). 

Tabela 17: Empresas Madeireiras e Produção Madeireira em Toras no Estado do Amapá – 

1998-2009-2016 
Ano Total de Empresas 

Madeireiras 

Microsserrarias Serrarias Produção Madeireira 

em toras – m³ 

1998 66 51 15 73.077 

2009 48 41 7 266.925 

2016 50 36 14 757.204 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de Veríssimo et al., 1999; SFB/Imazon, 2010 e IFE/AP, 2017. 

Conforme os dados da Produção da Extração Vegetal e Silvicultura – PEVS (2010, 

v.25), a produção de madeira em tora no Brasil, no ano de 2010, foi de 12.658.209 m³. O Pará 

participou com 45,53% da produção nacional, seguido pelo Mato Grosso, com 16,78%, 

Rondônia, com 11,97% e Bahia, com 8,31%. O estado do Amapá corresponde a 2,45% e o 

município amapaense de Porto Grande a 0,52% da produção nacional.  

Em 2015, a produção brasileira de madeira em tora foi de 12.308.702 m³. O Pará 

contribuiu com 33,7%, seguido pelo Mato Grosso, com 24,9%, Rondônia, com 15,2%, 

Amazonas, com 6,0% e o Amapá, com 5,5%, sendo que o município de Porto Grande 

representou 1,06% da produção nacional (PEVS, 2015, v.30). Esses dados evidenciam o 

aumento da produção madeireira no estado do Amapá a partir do ano de 2010, bem como a 
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descentralização em relação aos polos do Pará e Mato Grosso, para os polos de Rondônia, 

Amazonas, Amapá e Roraima (Figura 19). 

Figura 19: Os 20 maiores produtores brasileiros de Madeira em Tora - 2010-2015 

 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de IBGE – Dados da Produção de Extração Vegetal e da Silvicultura – 

PEVS, v.25 e v.30. 

A produção de madeira em toras para os municípios do Amapá na década de 1990 

(Figura 20) estava concentrada na porção sul do estado, especificamente no município de 

Laranjal do Jari, bem como nos municípios de Macapá, Santana e Mazagão, com uma 

produção de 352.104 m³. A maior parte da produção oriunda da Floresta de Várzea, utilizando 

os rios Amazonas, Jari e Matapí na exploração e transporte das madeiras em tora.  

No ano de 2000 ocorre a redução drástica da produção madeireira no estado do 

Amapá. Em uma década houve uma retração de -76,48%, com a produção de 82.782 m³, 

concentrada praticamente nos municípios de Laranjal do Jari e Mazagão. Essa retração foi 

causada pela exaustão dos estoques das espécies exploradas, como a Andiroba (Carapa 

guianensis Aubl), o Pau Mulato (Callycophyllium spruceanun Benth.), a Macacaúba 

(Platyniscium trinitatis var. duckei Klitg.), a Pracuúba (Mora paraenses Ducke) e a Virola 

(Virola surinamensis Warb) (IEF, 2016). 
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Figura 20: Produção Municipal de Madeira em Tora (m³) no Estado do Amapá – 1990-2000-

2010-2015 

 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de IBGE – Dados da Produção de Extração Vegetal e da Silvicultura, 

PEVS, v.10, v.15, v.25 e v.30. 

Entre 2000 e 2010 ocorreu um aumento significativo da produção madeireira no 

Amapá, com o crescimento de 275,08%, alcançando a produção de 310.506 m³, valores 

próximos aos existentes nos meados da década de 1990. Esse cenário indica o surgimento de 

uma nova configuração produtiva decorrente da intensificação da exploração no eixo da 

Rodovia BR-210, capitaneado pelo município de Porto Grande, o maior produtor estadual em 
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exploração de madeira de Floresta de Terra Firme. A produção estadual em madeira em tora 

chega a 673.254 m³ no ano de 2015, representando um aumento de 116,82% em apenas cinco 

anos. Possivelmente essa produção é alavancada pelas novas serrarias da Floresta de Terra 

Firme instaladas recentemente nos eixos das Rodovias BR-210 e BR-156. Neste último 

trecho, a produção está compreendida na porção norte entre os municípios de Tartarugalzinho 

e Oiapoque, enquanto na porção sul a produção amapaense concentra-se nos municípios de 

Laranjal do Jari, Mazagão e Vitória do Jari. 

No que se refere à evolução da quantidade de extração de madeira em toras entre 

2005 e 2017, o município de Porto Grande destaca-se com a instalação de novas madeireiras. 

Esse cenário ocorre em virtude da sua sede municipal se localizar nas proximidades do 

entroncamento das Rodovias BR-210 e BR-156. No período, Porto Grande alcançou um 

aumento na produção de madeira em toras de 3.611,01%, o que representa atualmente 18,98% 

da produção total estadual do Amapá em 2017 (Tabela 18). 

Tabela 18: Evolução da extração de Madeira em Toras (m³) dos municípios do Estado do 

Amapá – 2005-2010-2015/2017 
Município 2005 – 

Toras m³ 

2010 – 

Toras m³ 

2015 – 

Toras m³ 

2016 – 

Toras m³ 

2017 – 

Toras m³ 

Variação no 

período (%) 

Amapá 1.678 4.872 8.480 9.115 9.715 478,96 

Calçoene 3.835 14.652 28.120 31.285 34.128 789,90 

Cutias 2.986 7.346 17.170 19.630 22.395 650,00 

Ferreira Gomes 3.896 10.782 38.170 41.563 44.815 1.050,28 

Itaubal 1.987 5.324 11.720 13.450 15.710 690,64 

Laranjal do Jari 14.560 43.521 110.209 119.874 123.703 749,61 

Macapá 4.320 8.642 19.250 22.564 28.170 552,08 

Mazagão 27.105 29.387 51.120 58.647 63.191 133,13 

Oiapoque 8.710 29.634 68.910 76.984 79.125 808,44 

Pedra Branca 

do Amapari 

8.112 24.356 55.650 64.873 68.930 749,72 

Porto Grande 4.115 68.954 130.805 146.321 152.708 3.611,01 

Pracuúba 2.230 6.874 13.470 15.327 16.374 634,26 

Santana 2.912 5.986 12.100 13.264 15.126 419,43 

Serra do Navio 5.672 13.564 32.915 37.823 39.170 590,58 

Tartarugalzinho 10.113 22.354 42.265 48.652 52.121 415,38 

Vitória do Jari 3.893 14.258 32.960 37.832 39.238 907,91 

Total 106.124 310.506 673.314 757.204 804.619 658,19 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de IBGE, Produção de Extração Vegetal e Silvicultura, 2005, 2010, 

2015, 2016 e 2017. Rio de Janeiro: IBGE, 2017. 

 

Os municípios de Laranjal do Jari e Oiapoque, na porção sul e na porção norte da 

BR-156, tiveram um aumento na produção de madeira em toras de 749,61% e de 808,44%, 

respectivamente, destacando-se na produção estadual. Ambos enfrentam dificuldades no 

escoamento produtivo (transporte) no período chuvoso nos trechos norte e sul da rodovia sem 

pavimentação. O registro dos empreendimentos madeireiros no Brasil e o controle da retirada, 
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do transporte e circulação e do beneficiamento da produção madeireira no estado do Amapá 

são realizados pelo IBAMA e pelo Instituto de Meio Ambiente e Ordenamento Territorial – 

IMAP (Figura 21), responsáveis pelo licenciamento ambiental. 

 

Figura 21: Placa informando o Licenciamento de Operação iniciado em 2017 de Madeireira 

no eixo da BR-210, no Município de Pedra Branca do Amapari/AP 

 

Fonte. Rauber, outubro de 2017. 

A maior parte das madeireiras da região de Floresta de Terra Firme (serrarias de 

desdobro e beneficiamento de madeiras) está instalada no eixo da Rodovia BR-210, não 

pavimentada, que liga os municípios de Serra do Navio e Pedra Branca do Amapari ao 

Município de Porto Grande e, consequentemente, a região metropolitana de Macapá/Santana, 

mercado consumidor e/ou ponto de embarque para outras regiões do Brasil. As toras são 

transportadas dos locais de extração principalmente junto aos assentamentos rurais e em áreas 

da Floresta Estadual do Amapá – FLOTA, em caminhões adaptados para o transporte de 

toras, que utilizam os “ramais vicinais” e a Rodovia BR-210 para o transporte até os pátios 

das madeireiras (Figura 22 e Figura 23). 
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Figura 22: Transporte de toras de madeira na BR-210, no município de Porto Grande/AP 

 

Fonte: Rauber, outubro de 2017. 

 

Figura 23: Madeireira em fase de instalação junto a BR-210, no município de Pedra Branca 

do Amapari/AP 

 

Fonte: Manuel Ferreira e Alexandre Rauber, novembro de 2017. 
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No eixo centro-norte da BR-156, as serrarias instaladas nos municípios de Ferreira 

Gomes e Tartarugalzinho polarizam a produção de toras oriundas dos vários assentamentos 

rurais instalados em áreas de Floresta Ombrófila Densa na região de Tartarugalzinho, Ferreira 

Gomes, Pracuúba, Amapá e Calçoene. A produção de toras dos assentamentos rurais é 

transportada pela Rodovia BR-156, principalmente para o abastecimento de duas grandes 

madeireiras situadas na cidade de Tartarugalzinho (Figura 24 e Figura 25). 

Figura 24: Transporte de torras de madeira na BR-156, no município de Tartarugalzinho/AP 

 

Fonte: Rauber, março de 2017. 

 

Figura 25: Madeireira em operação no eixo da BR-156, no município de Tartarugalzinho/AP 

 

Fonte: Manuel Ferreira e Alexandre Rauber, novembro de 2017. 
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Os valores gerados pela extração de toras de madeira obtiveram aumento 

significativo em uma década, passando de aproximadamente 4 milhões de reais em 2005 para 

37 milhões de reais em 2017, um crescimento de 827,45% para o período. Os municípios de 

Porto Grande, Laranjal do Jari e Oiapoque participam com 46,05% dos valores gerados em 

madeira em toras, enquanto o restante dos valores é gerado pelos demais 13 municípios 

(Tabela 19). 

Tabela 19: Evolução dos valores (R$) gerados na extração de madeira em toras (m³), por 

município no Estado do Amapá – 2005-2010-2015/2017 
Município 2005  

(R$ x 1000) 

2010  

(R$ x 1000) 

2015 

(R$ x 1000)  

2016 

(R$ x 1000) 

2017 

(R$ x 1000) 

Variação no 

período (%) 

Amapá 62 236 360 399 443 614,52 

Calçoene 133 627 1.198 1.384 1.553 1.067,67 

Cutias 107 356 756 318 392 266,35 

Ferreira Gomes 142 498 1.622 1.844 2.084 1.367,60 

Itaubal 84 266 495 585 710 745,23 

Laranjal do Jari 571 1.946 4.684 5.466 5.777 911,73 

Macapá 199 512 812 982 1.282 544,22 

Mazagão 1.014 1.303 2.208 2.610 2.919 187,87 

Oiapoque 349 1.408 3.253 3.741 3.917 1.022,35 

Pedra B. do 

Amapari 

321 1.096 2.343 2.887 3.178 890,03 

Porto Grande 224 2.997 6.096 6.950 7.437 3.220,09 

Pracuúba 73 264 528 633 714 878,08 

Santana 126 331 526 590 699 454,76 

Serra do Navio 219 623 1.442 1.687 1.798 721,00 

Tartarugalzinho 387 1.007 1.839 2.195 2.434 528,94 

Vitória do Jari 169 693 1.500 1.759 1.864 1.002,96 

Total 4.011 14.163 29.661 34.001 37.200 827,45 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de IBGE, Produção de Extração Vegetal e Silvicultura, 2005, 2010, 

2015, 2016 e 2017. Rio de Janeiro: IBGE, 2017. 

O preço médio pago pelo m³ de tora de madeira no Amapá é de R$ 50 reais, o menor 

preço entre os estados brasileiros, alcançando somente 1/3 dos valores médios da região norte 

e do Brasil (Tabela 20). O baixo valor pago indica a fragilidade da incipiente estrutura da 

cadeia produtiva madeireira, pois grande parte da produção tem origem no corte seletivo em 

áreas de reserva legal dos assentamentos rurais, como também no corte seletivo ilegal de áreas 

da Floresta Estadual do Amapá. A produção madeireira anual  representou 0,61% da produção 

nacional em 2005, e alcançou 6,58% em 2017. Entretanto, essa mesma produção estadual 

corresponde a apenas 1,93% do valor total pago pela produção nacional (Tabela 21). 
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Tabela 20: Evolução da produção e valores pagos pela madeira em tora no estado do Amapá, 

Região Norte e Brasil – 2005-2010-2015/2017 

Período Preço médio pago por m³ de tora de madeira (R$) Amapá - Participação Nacional (%) 

Amapá Região Norte Brasil Produção  Valor da produção  

2005 33,49 90,15 94,71 0,61 0,22 

2010 39,77 156,46 170,37 2,45 0,57 

2015 44,06 168,63 167,97 5,47 1,43 

2016 44,90 162,58 160,56 6,61 1,85 

2017 46,23 165,09 157,41 6,58 1,93 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de IBGE, Produção de Extração Vegetal e Silvicultura, 2005, 2010, 

2015, 2016 e 2017. Rio de Janeiro: IBGE, 2017. 

Tabela 21: Evolução dos valores pagos em reais por m³, nos municípios do Estado do Amapá 

– 2005-2010-2015/2017 
Município 2005  

(R$ x m³) 

2010  

(R$ x m³) 

2015 

(R$ x m³)  

2016 

(R$ x m³) 

2017 

(R$ x m³) 

Variação no 

período (%) 

Amapá 36,95 48,44 42,45 43,77 45,60 23,41 

Calçoene 34,68 42,79 42,60 44,24 45,51 31,23 

Cutias 35,83 48,46 44,03 16,20 17,50 -51,15 

Ferreira Gomes 36,45 46,19 42,49 44,36 46,50 27,57 

Itaubal 42,27 49,96 42,23 43,49 45,19 6,91 

Laranjal do Jari 39,21 44,71 42,50 45,60 46,70 19,10 

Macapá 46,06 59,25 42,18 43,52 45,51 -1,19 

Mazagão 37,41 44,34 43,19 44,50 46,19 23,47 

Oiapoque 40,07 47,51 47,21 48,59 49,50 23,53 

Pedra B. do A. 39,57 45,00 42,10 44,50 46,10 16,50 

Porto Grande 54,43 43,46 46,60 47,50 48,70 -10,53 

Pracuúba 32,73 38,41 39,20 41,30 43,60 33,21 

Santana 43,27 55,29 43,47 44,48 46,21 6,79 

Serra do Navio 38,61 45,93 43,81 44,60 45,90 18,88 

Tartarugalzinho 38,26 45,05 43,51 45,11 46,70 22,06 

Vitória do Jari 43,41 48,60 45,51 46,50 47,50 9,42 

Total 37,80 45,62 44,05 44,90 46,23 22,30 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de IBGE, Produção de Extração Vegetal e Silvicultura, 2005, 2010, 

2015, 2016 e 2017. Rio de Janeiro: IBGE, 2017. 

 

As exportações de madeira beneficiadas oriundas da Floresta Ombrófila Densa 

representam aproximadamente U$$ 320 mil dólares em 2017, com participação de apenas 

0,11% das exportações estaduais (Tabela 22). Possivelmente esse cenário tímido da 

exportação madeireira estadual explica-se pelas seguintes hipóteses: a) maior parte da 

produção atende ao mercado local e regional; b) inexistência de um beneficiamento mais 

elaborado para atender o comércio exterior; c) contabilização do beneficiamento da produção 

madeireira amapaense (concebida aqui como nova fronteira de exploração madeireira 

brasileira e amazônica), realizada no estado do Pará, lugar de origem (sede) da maioria das 

empresas madeireiras. 
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Tabela 22: Exportações internacionais de madeira beneficiadas oriunda das áreas de floresta 

nativa do Estado do Amapá– 2000/2017 
Ano US$ FOB Exportações em relação 

ao total do Amapá (%) 

Kg líquido Evolução da 

Exportação (%) 

2000 310.649,00 0,86 799.175 - 

2001 561.052,00 1,84 1.316.784 80,60 

2002 90.415,00 0,55 181.891 -83,88 

2003 29.375,00 0,15 73.242 -67,51 

2004 148.018,00 0,31 750.999 403,89 

2005 165.672,00 0,21 310.097 11,92 

2006 81.966,00 0,06 149.600 -50,52 

2007 451.174,00 0,35 999.868 450,44 

2008 796589,00 0,41 1.262.075 76,55 

2009 795.788,00 0,43 1.270.882 -0,10 

2010 933.467,00 0,26 1.123.369 17,30 

2011 1.035.156,00 0,17 1.276.772 10,89 

2012 883.907,00 0,19 1.035132 -14,61 

2013 512.743,00 0,12 565.520 -41,99 

2014 779.954,00 0,18 575.493 52,11 

2015 344.429,00 0,13 229.570 -55,83 

2016 406.900,00 0,15 722.763 18,13 

2017 323.011,00 0,11 528.368 -20,61 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior, 2017. 

A consolidação da nova fronteira de exploração madeireira, a partir da instalação de 

novas madeireiras em Floresta de Terra Firme no eixo das Rodovias BR-156 e BR-210, é 

potencializada pelo início de editais de licitação para concessões florestais da Floresta 

Estadual do Amapá – FLOTA, realizados pelo IEF/AP a partir de 2014. Esse processo de 

exploração florestal via concessões de lotes de aproximadamente 50 mil a 100 mil hectares 

envolverá uma área de quase 1.5 milhão de hectares, zoneadas pelo IEF/AP para esse fim 

(Tabela 23). Concomitante aos editais de licitação da FLOTA, ocorre a disponibilidade de 

madeira de corte seletivo fornecida pelos assentamentos rurais, que estão situados segundo 

Batista (2009) e Alencar (2016) em mais de 1 milhão de hectares de Floresta de Terra Firme 

no Amapá, junto ao eixo das Rodovias. 

Tabela 23: Áreas destinadas para exploração madeireira em áreas de conservação de uso 

sustentável no Estado do Amapá – 2018 
Unidade Ano de 

Criação 

Data do Plano de 

Manejo 

Área Total  Exploração 

Florestal (ha) 

% 

Floresta Nacional do 

Amapá - FLONA 

1989 2014 460.352,61 268.549,59 58,33 

Floresta Estadual do 

Amapá - FLOTA 

2006 2013 2.368.848,42 1.444.624,14 60,98 

Total 2.829.210,03 1.713.173,73 60,55 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de IEF, 2013 e ICMBio, 2014. 
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A concessão florestal é uma das modalidades de gestão das florestas públicas 

previstas na Lei de Gestão de Florestas Públicas do Brasil.
10

 Essa concessão onerosa, com 

cobrança de royalties para a exploração, isto é, com o pagamento pelo uso sustentável de 

produtos e serviços da floresta, é uma das formas de gestão indireta que pode ser aplicada às 

Florestas Nacionais, bem como as outras florestas públicas que não sejam destinadas ao uso 

comunitário ou a unidades de conservação de proteção integral. Atualmente, essa concessão 

de exploração é vedada apenas às unidades de proteção integral. 

A Floresta Nacional do Amapá – FLONA é uma unidade de uso sustentável federal, 

gerenciada pelo ICMBio, criada em 1989, com uma área de aproximadamente 460 mil 

hectares. Tem destinado em seu Plano de Manejo 268 mil hectares para concessões de áreas 

de florestas com potencial econômico de manejo sustentável dos recursos florestais (ICMBio, 

2014). Até o ano de 2018 não foi publicado nenhum edital de concessão florestal na FLONA. 

A Floresta Estadual do Amapá – FLOTA, criada em 2006, é uma unidade de uso 

sustentável estadual gerenciada pelo IEF/AP e corresponde a uma área total de 2,36 milhões de 

hectares. No Plano de Manejo aprovado em 2013, estão destinados 1,44 milhão de hectares para 

concessões florestais. Estas áreas de Manejo Florestal Sustentável são caracterizadas pelo IEF/AP 

como zonas de uso múltiplo sustentável dos recursos florestais. As concessões do Instituto 

objetivam compor um conjunto de áreas sob concessão florestal, que visam regular o mercado 

madeireiro local e a consolidação da cadeia produtiva madeireira. 

Associando aproximadamente os 2 milhões de hectares para a extração de madeira 

legalizada das áreas destinadas a concessões florestais, com cobrança de royalties (FLOTA e 

FLONA), mais 1 milhão de hectares estimados das áreas de floresta dos assentamentos rurais, tem-

se a composição do mosaico florestal atrativo das frentes de atuação da nova fronteira de 

exploração madeireira no Amapá. O potencial madeireiro se traduz em potencial econômico a 

despeito disso, saber em que medida essa cadeia produtiva se consolida de fato no estado e, que 

impactos ambientais e sociais serão gerados, consiste nos dilemas da transformação da paisagem 

no Amapá.   

 

                                                           
10

 Lei Federal nº 11.284, de março de 2006. 
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2.3 A frente de exploração dos recursos minerais 

A atividade mineral no Amapá é realizada desde o século XVIII, sendo que a 

garimpagem do ouro assumiu, progressivamente, importante destaque. A mineração no estado 

pode ser dividida em dois momentos: o primeiro onde predomina a extração artesanal de ouro 

e o segundo com a entrada da indústria extrativa mineral. A extração artesanal iniciou no final 

do século XIX com a descoberta de grande quantidade de ouro na região dos municípios 

Amapá e Calçoene, atraindo contingentes populacionais e provocando o acirramento da 

disputa de terras no período do contestado franco brasileiro. Nas últimas décadas a extração 

mineral artesanal vem sendo reduzida, principalmente em função da criação de áreas de 

restrição à mineração. Contudo, áreas garimpeiras tradicionais, como a região do Lourenço e 

Vila Nova permanecem ativas e constituem a principal ocupação de centenas de trabalhadores 

informais (OLIVEIRA, 2009). 

A exploração do manganês, a partir da década de 1950, pela ICOMI, e a exploração 

do caulim desde o início da década de 1970, pela empresa Caulim da Amazônia S.A – 

CADAM, constituem os primeiros grandes investimentos de exploração mineral em escala 

industrial no Amapá. A mecanização do garimpo de ouro em 1980, da cromita em 1990, bem 

como a retomada da economia de minérios após 2004 (ouro e minério de ferro), introduzem 

técnicas e tecnologias modernas e industriais, originando uma nova configuração territorial e 

urbana e de produção mineral amapaense.  

A ICOMI impulsionou o crescimento econômico amapaense a partir da década de 

1960, sendo um polo de atração de mão-de-obra oriunda principalmente do Pará. A 

infraestrutura para o escoamento da produção, como a construção do porto em Santana, a 

Estrada de Ferro Amapá e as duas vilas operárias (Vila Serra do Navio próximo a área da 

mina e Vila Amazonas, junto ao porto), abriram caminho para a ocupação do estado e 

incrementos das atividades agropecuárias. Para Drummond (2007) e IBGE (2004), a proposta 

de instalação de um projeto de mineração, do porte do que foi implantado no estado do 

Amapá, não se integrava a um modelo de desenvolvimento nacional, mas sim fazia parte de 

uma orientação que visava à exploração de minerais estratégicos, cujas diretrizes foram 

determinadas por empresas norte-americanas. A potencialidade mineral do Amapá é pontuada 

por Oliveira (2010, p.30): 

Sob as densas coberturas vegetais que aqui ocorrem, escondem-se recursos minerais 

de grande importância econômica em uma das últimas fronteiras amazônicas. (...) 

mais de 71% do território amapaense está assentado em terrenos geológicos antigos 

de grande geodiversidade, onde aproximadamente entre 7% a 21% são potenciais 
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hospedeiros de depósitos minerais importantes, como o de manganês em Serra do 

Navio, ouro em Lourenço, ferro e ouro em Amapari, cromo, ferro e ouro em Vila 

Nova; além de outros menos conhecidos. 

O potencial de exploração mineral está situado principalmente no ambiente 

geotectônico representado pelas Sequências Metavulcanossedimentares tipo greenstone belt, 

pertencente ao Domínio de Crosta Antiga, que representa 71,5% da área estadual, abrangendo 

principalmente a porção oeste do estado do Amapá (Figura 26). 

Figura 26: Domínios geológicos e as unidades metalogenéticas do Estado do Amapá - 2018 

 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de RADAM, 1974 e IEPA, 2010. 
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Nesta unidade geológica estão os principais depósitos minerais de interesse 

comercial como o ouro, a prata, o cromo, o níquel, o cobre, o zinco, o ferro e o manganês. Na 

região encontram-se atualmente as principais empresas de mineração atuantes no estado, que 

vêm desenvolvendo trabalhos de pesquisa, prospecção e exploração mineral na perspectiva de 

descoberta de novas jazidas minerais, principalmente de ouro (IEPA, 2010). Sobre as áreas 

dos Domínios geotectônicos da Cobertura da Plataforma, com suas sequências sedimentares, 

que representam 28,5% da área estadual, abrangendo as porções leste e sul do estado, 

destacam-se: a) reservas de caulim em plena exploração em Vitória do Jari; b) argila e saibro 

explorados no entorno da região metropolitana de Macapá/Santana; c) indícios de reservas de 

bauxita nos municípios de Mazagão, Laranjal do Jari e Vitória do Jari; e, d) concessões em 

curso para sondagem e exploração de petróleo nos blocos da costa marinha dos municípios de 

Oiapoque e Calçoene. 

Os principais minerais metálicos e não metálicos registrados a partir de pesquisas, 

sondagens e prospecções destacam as reservas de caulim, minério de ferro, ouro, cromo, 

bauxita e manganês (Tabela 24). Essas reservas se alteram de acordo com a exploração 

realizada e os investimentos de prospecção efetivados. No contexto nacional, o estado do 

Amapá para o ano de 2015 apresenta como destaque as reservas não metalogênicas de caulim 

e as reservas metalogênicas de ouro e do minério de ferro (DNPM, 2016). 

Tabela 24: Reservas medidas de minerais metálicos e não metálicos do Estado do Amapá – 

1988-2000-2005-2009 
Minerais 1988 

1.000t 

2000 

1.000t 

2005 

1.000t 

2009 

1.000t 

Alumínio (Bauxita Refratária) 24.688 24.668 24.668 44.938 

Caulim  249.754 245.375 272.187 581.026 

Cromo (Cromita) 5.446 4.765 159 106 

Manganês 7.074 4.146 4.145 4.145 

Ouro 4.494 1.757 2.118 1.358 

Minério de Ferro 0,0 0,0 0,0 254.190 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de Anuário Mineral Brasileiro – DNPM - 1989, 2001, 2006 e 2010. 

As principais atividades minerárias, com títulos minerários, registradas no 

Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM,
11

 estão localizadas principalmente 

sob áreas de Floresta de Terra Firme. Essa atividade só não ocupa a totalidade dessa unidade 

de paisagem em virtude das restrições as atividades minerárias na área da Terra Indígena 

Wajãpi, da Reserva Nacional de Cobre e Associados - RENCA e do Parque Nacional das 

Montanhas do Tumucumaque, que constitui uma unidade de conservação integral (Figura 27). 

                                                           
11

 O DNPM em 2018 foi extinto e criada a Agência Nacional de Mineração – AMN.  
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Figura 27: Localização dos títulos minerários sobre as unidades de paisagem do Estado do 

Amapá - 2017 

 
Elaborado por Rauber. Fonte:  Adaptado de RADAM, 1974 e DNPM, 2017. 

 

Mais da metade ou 531 processos minerários no estado do Amapá encontram-se em 

fase de requerimento de pesquisa (Tabela 25). Deste montante, 236 processos (44,44%) estão 

paralisados por estarem em áreas bloqueadas por serem Unidades de Conservação Integral, 

Terras Indígenas e RENCA. Outros 99 processos (18,64%) foram cancelados ou tiveram 
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pedidos de desistência, sendo que existem apenas 196 processos (36,91%) nessa fase que 

estão ativos. 

Tabela 25: Quantidade de processos de licenciamento para extração mineral no Estado do 

Amapá – 1953-2017 
Fase de Licenciamento Nº de Processos 

Autorização de Pesquisa 209 

Concessão de Lavra 33 

Disponibilidade 15 

Lavra Garimpeira 16 

Licenciamento 107 

Requerimento de Lavra 23 

Requerimento de Lavra Garimpeira 72 

Requerimento de Licenciamentos 27 

Requerimento de Pesquisa 531 

Elaborado por Rauber. Fonte: Dados obtidos a partir do SIGMINE/DNPM, 2017. 

As áreas com concessão de lavra, onde ocorrem a explotação, totalizam 33 processos 

(Tabela 26). Destas, 11 lavras exploram caulim, 6 lavras  minério de ferro, 5 lavras ouro ou 

minério de ouro e 11 lavras exploram demais minerais. As áreas com requerimento de lavra, 

que consistem em áreas em vias de explotagem, totalizam 23 processos. Destes, 9 processos 

são destinados para a exploração de ouro ou minério de ouro, 4 para exploração de minério de 

ferro, 4 para a exploração de granito, 4 para exploração de bauxita, 1 para exploração de 

tântalo e 1 para exploração de cromo/cromita. Estes dados evidenciam o potencial da 

exploração do ouro, bem como a entrada de novos minerais no rol de exploração como a 

bauxita e o retorno da produção do tântalo e da cromita. 

Tabela 26: Áreas com Concessão de Lavra e áreas com processos de requerimento de Lavra 

no Estado do Amapá – 2017 
Mineral Áreas com Concessão 

de Lavra 

Áreas com processos de 

Requerimento de Lavra 

Água mineral 4 - 

Argila 1 - 

Bauxita - 4 

Caulim 11 - 

Cromo/Cromita 1 1 

Granito 2 4 

Manganês/Minério de Manganês 3 - 

Minério de Ferro 6 4 

Minério de Ouro 1 2 

Ouro 4 7 

Tântalo - 1 

Total 33 23 

Elaborado por Rauber. Fonte: Dados obtidos a partir do SIGMINE/DNPM, 2017. 
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As áreas de exploração ou com potenciais de exploração mineral estão espacializadas 

em 9 distritos mineiros
12

. Destas, 6 áreas são produtivas, inclusive com produção consolidada, 

e três  são consideradas potenciais, com perspectiva de tornarem-se produtivas em médio e/ou 

curto prazo (Figura 28 e Tabela 27). 

Os distritos mineiros consolidados são assim configurados:  

a) Lourenço: localizado na região centro-norte do estado, nos municípios de Calçoene e 

Oiapoque, tendo como exploração principal o ouro realizado por cooperativas de 

mineradores após a saída de duas grandes mineradoras na década de 1990;  

b) Vila Nova: localizado entre os municípios de Mazagão e Porto Grande, com a 

exploração de cromo, minério de ferro e ouro realizada por empresas como a Mineração 

Vila Nova Ltda e a UNANGEM Mineração e Metalurgia;  

c) Amapari: nos municípios de Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio, com a 

exploração de manganês (já exauridas), de ouro pela empresa Beadell e o minério de 

ferro pela empresa Zamin (que adquiriu a planta da Anglous Ferrous Amapá no ano de 

2013);  

d) Jari: que abrange área de exploração de caulim pela empresa CADAM, nos municípios 

de Vitória do Jari e Laranjal do Jari. Além do caulim está em fase de requerimento de 

lavra pela empresa Jari Mineração S.A. a extração de bauxita;  

e) Porto Grande: com empresas que extraem areia, saibro, brita e seixo, principalmente 

junto às calhas dos rios Araguari e Amapari, abastecendo a cadeia da construção civil na 

região metropolitana Macapá/Santana. Nesse distrito mineiro destaca-se também o 

potencial de reservas de minério de ferro;  

f) Macapá/Santana: com as diversas pequenas empresas que atuam na exploração de 

argila e saibro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Distritos mineiros correspondem áreas definidas em função da concentração de ocorrências/jazimentos 

minerais e de densidade de títulos minerários – conforme Rodrigues et al. (2006). 
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Figura 28: Distritos Mineiros do Estado do Amapá - 2017 

 
Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de Oliveira, 2010, p.33. 
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Tabela 27: Distribuição de processos, situação e reserva ou produção acumulada dos distritos 

mineiros do Estado do Amapá – 2017 
Distrito Mineiro N°  de 

Processos 

Concesão 

de Lavra  

Requer. 

de Lavra  

Situação Substâncias – quantidade extraída e 

reservas 

Lourenço 37 3 0 Produtivo Au ( reservas de 15,8 toneladas) 

Au ( extraídas cerca de 21 toneladas) 

Tartarugalzinho 28 1 6 Potencial Au (6,8 toneladas) Fe e granito 

Porto Grande 42 9 2 Produtivo Agregados de construção 

 Fe (25 a 30 milhões de  toneladas) 

Amapari 14 4 - Produtivo Mn (60 milhões de  toneladas  - extraídos) 

Fe (318,1 milhões de  toneladas – reservas) 

Au (9,1 toneladas  -  extraídos  + 32 toneladas  

-   reservas) 

Vila Nova 13 2 - Produtivo Cr (>3,5 milhões de  toneladas  – reservas,  > 5 

milhões de  toneladas  – extraídos ) 

Fe (389 milhões de  toneladas – reservas) 

Au ( > 2,6 toneladas  – extraídos) 

Jari 21 9 - Produtivo Caulim (21,8 milhões de  toneladas  – 

extraídos,  > 32,2 milhões de  toneladas  - 

reservas) 

Bauxita (24.7 milhoes de toneladas  – reservas) 

Macapá/Santana 38 26 7 Produtivo Argila, Saibro, Água Mineral 

Igarapé do Breu 2 1 1 Potencial Cr (90,8 milhões de  toneladas  – reservas) 

Cupixi 19 0 0 Potencial Au, Fe, Cu. (RENCA) 

Elaborado por  Rauber. Fonte:  Adaptado de Oliveira, 2010, p.34 e DNPM/SIG, 2017. 

Na série histórica da produção processada dos principais minérios, fornecida pelo 

Anuário Mineral Brasileiro, nas edições de 1990, 1998, 2001, 2006, 2010 e 2016, somente 5 

minerais constituem o rol de produção do período (Tabela 28) e que exerceram revezamento 

no destaque da produção mineral. Esta situação transparece a existência de enclaves de 

mineração, intercalada por micro ciclos produtivos realizados por grandes indústrias 

mineradoras para atender o mercado internacional. 

 

Tabela 28: Evolução da Produção Processada dos principais minérios metálicos e não 

metálicos do Estado do Amapá – 1989-1997-2000-2005-2009-2015 
Minerais 1989 

(Mil ton) 

1997 

(Mil ton) 

2000 

(Mil ton)  

2005 

(Mil ton) 

2009 

(Mil ton) 

2015 

(Mil ton) 

Caulim  347  660 720 701 771 274* 

Cromo (Cromita) 79  16 178 159 5 0 

Manganês 667  138 0 0 0 0 

Ouro 0,0032 0,0013  0 0,0014 0,0016 0,0045 

Minério de Ferro 0 0 0 0 2.653 16 

* Ano de 2014. 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de Anuário Mineral Brasileiro – DNPM – 1990, 1998, 2001, 2006, 2010 

e 2016. 

Em 2015, o valor da produção mineral comercializada no Amapá gerou R$ 535 

milhões de reais, representando 0,79% da participação nacional. Esse valor é ligeiramente 

inferior aos registrados em 2009 que alcançaram R$ 575 milhões de reais e representavam 

1,10% na participação nacional (Tabela 29). A Compensação Financeira pela Exploração de 
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Recursos Minerais – CFEM
13

 arrecadou R$ 5,46 milhões de reais em 2015, enquanto que em 

2009 alcançou R$ 7,83 milhões de reais. Esses valores representam, respectivamente, apenas 

0,47% e 1,06% da participação total dos valores arrecadados pelo estado do Amapá na 

compensação financeira pela exploração mineral brasileira. Esses valores constituem 

arrecadação modesta em relação ao valor total de produção e aos impactos ambientais gerados 

pelas plantas industriais de mineração que, consequentemente, provocam desmatamento, 

contaminação do solo e dos mananciais hídricos. 

 

Tabela 29: Valor da Produção mineral comercializada e Compensação Financeira pela 

exploração mineral do Estado do Amapá – 2000-2005-2009-2015 
Ano Valor da Produção – 

AP - R$ 

Participação UF 

no Brasil (%) 

CFEM no Amapá  

(R$) 

Participação da UF no 

CFEM do Brasil (%) 

2000 173.226.000,00 0,51 3.382.938,00 2,48 

2005 287.970.518,00 0,92 3.629.952,00 0,90 

2009 574.702.279,00 1,10 7.834.436,00 1,06 

2015 535.381.148,00 0,79 5.461.777,00 0,47 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de Anuário Mineral Brasileiro – DNPM – Anos de 2001, 2006, 2010 e 

2016. 

Na composição da participação das principais indústrias mineradoras pelo valor de 

produção mineral entre 2005 e 2015 (Tabela 30), bem como na composição das substâncias 

minerais de produção destacam-se as empresas CADAM, com exploração de caulim, 

Mineração Vila Nova, com exploração de cromo, Mineração Pedra Branca do Amapari e 

Beadell, com exploração de ouro e as empresas de extração de minério de ferro da MMX e da 

Anglo Ferrous que, transferiram suas operações para a empresa Zamin. 

Tabela 30: Participação das Principais Indústrias Mineradoras pelo Valor de Produção no 

Estado do Amapá – 2005//2009-2015 

Principais Empresas Mineradoras em 2005 Principal Substância  % 
CADAM S. A. Caulim 81,40 

Mineração Vila Nova LTDA Cromo 15,82 

Principais Empresas Mineradoras em 2006 Principal Substância % 
CADAM S. A. Caulim 62,06 

Mineração Pedra Branca do Amapari LTDA Ouro 33,65 

Mineração Vila Nova LTDA Cromo 3,12 

Principais Empresas Mineradoras em 2007 Principal Substância % 
CADAM S. A. Caulim 54,93 

Mineração Pedra Branca do Amapari LTDA Ouro 32,83 

Mineração Vila Nova LTDA Cromo 10,95 

Principais Empresas Mineradoras em 2008 Principal Substância % 
CADAM S. A. Caulim 44,91 

Mineração Pedra Branca do Amapari LTDA Ouro 29,64 

                                                           
13

A Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – CFEM, foi estabelecida pela Constituição 

Federal de 1988 em seu Art.20 §10, sendo que os recursos arrecadados com a CFEM são distribuídos da seguinte 

forma: 12% para a União, 23% para o estado e 65% para o município produtor. 
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MMX Amapá Mineração LTDA
14

 Ferro 19,99 

Mineração Vila Nova LTDA Cromo 3,78 

Principais Empresas Mineradoras em 2009 Principal Substância % 

Anglo Ferrous Amapá Mineração LTDA
15

 Ferro 55,6 

CADAM S. A. Caulim 30,69 

Mineração Pedra Branca do Amapari LTDA Ouro 8,42 

Mineração Vila Nova LTDA Cromo 4,16 

Principais Empresas Mineradoras em 2015 Principal Substância % 
Beadell Brasil LTDA Ouro 83,95 

CADAM S. A. Caulim 14,25 

 Anglo Ferrous Amapá Mineração LTDA Ferro 0,75 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de DNPM – Anuário Mineral Brasileiro, Anos de 2006, 2007, 2008, 

2009, 2010 e 2016. 

 

Os empreendimentos mineiros instalados podem ser classificados em dois principais 

segmentos: a) mineração industrial de médio a grande porte, representada pelas indústrias 

extrativas de não metálicos (caulim) e metálicos (ferro, ouro e cromo); e, b) mineração de 

pequeno porte onde se destaca os agregados da construção civil e a atividade garimpeira 

(OLIVEIRA, 2010).  

Entre as indústrias extrativas de grande porte em atividade, destaca-se a CADAM, 

uma das maiores empresas produtoras de caulim do Brasil. Em 2014 a CADAM apresentou a 

segunda maior produção nacional, alcançando 272.628 toneladas. Chegou a produzir mais de 

700 mil toneladas anuais em meados da década de 2000. O caulim é extraído principalmente 

na mina do Felipe no município de Vitória do Jari, todavia, o seu beneficiamento é realizado 

na Vila Munguba situada no município paraense de Almeirim e, que, recebe a maior parte dos 

impostos, como da Contribuição Financeira pela Exploração Mineral – CFEM e dos salários 

pagos. Conforme Drummond (2007, p.98):  

[...] o caulim é abundante no Amapá, que tinha, em 1988, cerca de 40% das reservas 

nacionais em uma grande mina em operação, em Vitória do Jari, explorada 

intensivamente pela CADAM, empresa associada à ICOMI. O caulim tende a ser o 

principal produto mineral extraído do estado, em longo prazo, em volume e talvez 

em valor, mas, como o processamento do minério extraído em terras do Amapá é 

feito no Pará, a maior parte das receitas, dos impostos e da Contribuição Financeira 

pela Exploração Mineral (CFEM), fica com o Pará. 

 

A planta industrial da CADAM, localizada junto às margens do rio Jari, entre os 

estados do Amapá e Pará, nos municípios de Vitória do Jari e Almerim, respectivamente, 

constitui uma das primeiras frentes pioneiras de expansão da indústria mineral no estado do 

                                                           
14

 MMX Amapá Mineração LTDA – Adquirida pela Anglo Ferrous Amapá Mineração LTDA, em 2008. 
15

Anglo Ferrous Amapá Mineração LTDA – Adquirida pela empresa Zamin Ferrous, em 2013. Exportações 

suspensas em virtude do desabamento do terminal de embarque portuário no Porto de Santana em 2013. 
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Amapá, a partir da década de 1960, constituindo atividade que abrange grandes áreas de lavra 

com impacto na paisagem da região (Figura 29). 

 

Figura 29: Localização da Planta Industrial de exploração de Caulim pela CADAM no 

Município de Vitória do Jari, em dezembro de 1969 e setembro de 2015 

 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de GoogleEarth – Imagens do Sensor LandSat década de 1980  e  do 

Sensor Quickbird de 11/09/2015. 

No município de Pedra Branca do Amapari localiza-se a planta industrial de 

exploração de minério de ferro da Anglous Ferrous do Brasil, atualmente empresa Zamin, 

que, em uma década duplicou sua área de influência direta de exploração mineral, 

incorporando áreas da unidade de paisagem floresta para a expansão de sua lavra (Figura 30). 
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Figura 30: Área de exploração de minério de ferro pela empresa Anglo Ferrus Amapá Ltda no 

Município de Pedra Branca do Amapari/AP, em agosto 2007 e agosto de  2017 

 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de GoogleEarth – Imagens do sensor Quickbird de  27/08/2007 e do 

Sensor  CNES de 21/08/2017. 

 

A planta industrial de exploração de ouro da empresa Beadell teve um aumento 

significativo em uma década, incorporando áreas de Floresta Ombrófila Densa e gerando 
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impactos principalmente sobre a sua área de influência direta da lavra (Figura 31, Figura 32 e 

Figura 33). 

Figura 31: Área de exploração de ouro pela Beadell Brasil Ltda no Município de Pedra 

Branca do Amapari/AP, em agosto de 2007 e agosto de 2017 

 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de GoogleEarth – Imagens do sensor Quickbird de  27/08/2007 e do 

Sensor  CNES de 21/08/2017. 
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Figura 32: Planta de industrial de exploração de ouro da Beadell do Brasil Ltda no Município 

de Pedra Branca do Amapari – 2017 

 
Fonte: Site de Beadell Brasil Ltda – Acesso em janeiro de 2018. 

 

Figura 33: Local de Lavra da Beadell do Brasil Ltda no Município de Pedra Branca do 

Amapari – 2017 

 

Fonte: Site de Beadell Brasil Ltda – Acesso em Janeiro de 2018. 

 Os micros ciclos de exploração mineral no Amapá se relacionam com a quantidade 

de reservas minerais e o tempo de implantação e atuação de cada planta industrial. Nos 
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últimos 50 anos, 6 grandes plantas industriais de mineração já encerraram as atividades de 

exploração.  Restam atualmente 3 plantas em plena atividade e outras 3 plantas industriais em 

fase de implantação (Figura 34). 

Figura 34: Localização dos empreendimentos industriais de mineração desativados, ativos e 

em fase de início de lavra no Estado do Amapá - 2017 

 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de Oliveira, 2010 e DNPM, 2017. 
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A atividade de garimpagem artesanal vem diminuindo significativamente. Em 2018 

havia 8 garimpos ativos e registrados no DNPM, além de algumas dezenas de garimpos 

inativos (Figura 35). 

Figura 35: Localização dos garimpos ativos e inativos no Estado do Amapá - 2017 

 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de Oliveira (2010) e DNPM (2017). 
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Entre os garimpos ativos legalizados, alguns estão instalados sobre antigas plantas 

industriais inativas, e outros sobre áreas das bordas dos distritos mineiros. Os garimpos ilegais 

ainda ocorrem, principalmente em áreas marginais dos distritos mineiros, especificamente em 

áreas bloqueadas na RENCA, nas Terras Indígenas e nas Unidades de Conservação. As 

atividades mineiras ilegais são reprimidas e fiscalizadas, sobretudo pela Polícia Federal, pelo 

IBAMA e pelo DNPM, em recorrentes operações policiais e de fiscalização que constatam 

que, dependendo do tempo de atuação e da intensidade destas atividades ilegais, geram 

grandes impactos ambientais e sociais nas áreas de exploração artesanal ou semi-industrial. 

O extrativismo mineral, através da garimpagem, se caracteriza como uma atividade 

geradora de grandes impactos ambientais e de difícil controle pelas instituições fiscalizadoras, 

traduzindo-se na geração de consideráveis passivos ambientais. Além do desmatamento da 

densa cobertura florestal, onde estão instaladas a maioria dos garimpos ativos e inativos. 

Outros impactos ambientais são recorrentes, como assoreamento e desvio de leito de rios e 

igarapés, poluição da água superficial por rejeitos do desmonte e lavagem do material 

garimpado, contaminação dos cursos de água por mercúrio, Silva (2005), Drummond (2007), 

Oliveira (2010), entre outros. 

A exploração mineral, alavancada principalmente por grandes indústrias mineradoras, 

consiste num dos dilemas da transformação da paisagem amapaense. Deve se considerar em que 

medida estes empreendimentos consolidam de fato o desenvolvimento do estado, uma vez que, 

nem sempre se considera e mensura os enclaves da cadeia produtiva nos impactos ambientais e 

socioeconômicos. 

2.4 A frente de expansão agropecuária 

A produção agropecuária do Amapá nunca foi expressiva e está estagnada nas 

últimas décadas. Em termos gerais apresenta dificuldades na produção e distribuição de 

alimentos e de produtos agropecuários para atender a crescente demanda local, sendo 

abastecido, pela produção oriunda do estado do Pará e do centro-sul do país. Os 

assentamentos rurais são responsáveis, sobretudo, pela maior parte da cadeia produtiva e 

foram instituídos pelo INCRA a partir da década de 1980. Entre os condicionantes limitantes 

ao desenvolvimento e ao desempenho do setor agropecuário destacam-se os solos de baixa 

fertilidade, a dependência de recursos federais para o incremento do setor, o processo 

incipiente da regularização fundiária, a importação de calcário e fertilizante com preços 
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elevados, a falta de infraestrutura (energia, vias de acesso, mobilidade, comunicação) e o 

“status” sanitário restritivo para a pecuária. 

Parte significativa da agricultura ainda se desenvolve sob regime itinerante de 

“roças”, especialmente em áreas florestais dos assentamentos rurais do INCRA, com área 

média plantada variando de 1,0 a 3,0 hectares. Tal sistema consiste no plantio de uma área por 

cerca de três anos consecutivos, que posteriormente é remetida a pousio de 3 a 10 anos. Esse 

sistema de revezamento sistemático de terras impõe constantes desmatamentos e queimadas, 

tornando-se responsável por parte dos desmatamentos do estado (IBGE, 2004). 

Os projetos de assentamentos rurais foram responsáveis pela ocupação de 2.004.237 

hectares, equivalentes a aproximadamente a 15,79% da área total do Estado – Figura 36. 

Conforme o Programa de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas do Estado do 

Amapá – PPCDAP de 2009, para os anos 1987 a 2006, foram criados 29 assentamentos 

rurais, que beneficiaram 7.421 famílias de trabalhadores rurais, tanto do Amapá, quanto de 

estados como Pará, Maranhão, Piauí, Ceará e Goiás. Em decorrência da falta de infraestrutura, 

da deficiência de apoio governamental e da precária organização e garantia da produção, 

registrou-se alta taxa de evasão nos assentamentos rurais.  

Em alguns casos específicos, mais de 50% dos assentados desocuparam ou 

abandonaram seus lotes, como, por exemplo, o Assentamento Rural de Cruzeiro, criado no 

município de Amapá. Este Assentamento tinha em 2003 apenas 30 das 92 famílias 

inicialmente beneficiárias, conforme informações obtidas no escritório do RURAP na cidade 

de Amapá. Calcula-se que, cerca de 80% das famílias que abandonam os assentamentos rurais 

procuram Macapá para fixar residência, contribuindo para o inchaço populacional da capital.  

O uso da terra nos assentamentos segue o modelo vigente no restante do estado, 

iniciando pela extração da madeira e produção de lenha, queimada, seguida pela introdução de 

“roças” de mandioca, base econômica de todas as propriedades, podendo estar ou não 

consorciada com pequenos cultivos de arroz de sequeiro, milho e feijão. 
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Figura 36: Assentamentos Rurais no Estado do Amapá - 2017 

 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de INCRA, 2017. 

 

Marini (2014, p.226) e Filocreão e Silva (2016, p.19 e 20) confluem em seus estudos 

para diferenciar a configuração atual dos assentamentos rurais amapaenses em duas 

perspectivas distintas e pautadas na “origem” dos assentados. De um lado encontram-se 
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aqueles com “pouca” ou nenhuma “tradição” ou “vocação” em agricultura, alocados pelos 

órgãos públicos em áreas de floresta e distantes dos centros consumidores regionais, 

constituindo-se “assentamentos induzidos” por “demandas sociais” e compreendidos como 

assentamentos rurais com maiores índices de abandono de lotes. Em outra perspectiva, os 

autores acusam que os agricultores familiares “tradicionais” originam-se de famílias que 

vivem em áreas colonizadas desde o período colonial brasileiro, e que as ações do INCRA 

que atenderam para demarcar estes terrenos já ocupados foram melhores sucedidas devido a 

proximidade com o mercado consumidor e a rede de infraestrutura de acesso:   

Conforme Marini (2014, p.226) e Filocreão e Silva (2016, p.19 e 20): 

Os tradicionais são o reconhecimento oficial de agrupamentos rurais pré-existentes, 

formado por antigos migrantes de outros locais – principalmente do Pará – com a 

finalidade de cultivar terras ainda não desgastadas pelas lavouras como as das 

regiões de origem. Situam-se próximos aos grandes centros – Macapá e Santana – e 

tem a disposição uma boa rede de escoamento das produções. Também estão neste 

grupo os negros trazidos por Portugal para a construção da Fortaleza de São José e 

que acabavam fugindo para as matas, formando seus quilombos. Já os 

assentamentos induzidos são aqueles criados pelo INCRA com a finalidade de 

alocar trabalhadores na área rural atendendo a demandas sociais. Neste ultimo caso 

nem sempre os trabalhadores tem tradições ou vocações para o serviço agrário, 

além de serem destinados a terras distantes dos grandes centros consumidores e de 

rodovias com razoáveis condições de trafegabilidade (MARINI, 2014, p.226). 

 
Esse quadro se agrava quando se considera que muitos assentados, especialmente 

maranhenses, apresentam baixa vocação para a agricultura [...] (FILOCREÃO e 

SILVA, 2016, p.19). 

 

Com relação aos maiores problemas enfrentados nos assentamentos do estado, eles 

têm origem desde o inicio da criação de muitos projetos. Para começar, muitos 

foram instalados sem planejamento e em áreas, em áreas de mata nativa distantes 

dos centros consumidores, e com restrição ecológica, sendo que grande parte dos 

assentados apresenta pouca ou nenhuma tradição em agricultura, ao que se soma 

a deficiência no serviço de assistência técnica e no apoio creditício (FILOCREÃO e 

SILVA, 2016, p.20). 

Esses fatores intervenientes da configuração dos assentamentos rurais, ainda que 

parcialmente pertinentes, exigem maior discernimento e análise de estudo para que se evitem 

generalizações, uma vez que poderia-se questionar o que significa possuir “tradição” ou 

“vocação” em agricultura, bem como o significado da afirmação agricultores “tradicionais”. O 

que está em questão não é a complexa formação agrária do Amapá, mas, sobretudo, o 

desenvolvimento das políticas públicas implementadas para a promoção dos assentamentos 

rurais. 

Batista (2009) utilizando técnicas de Sensoriamento Remoto, através da sobreposição 

dos polígonos gerados pelo Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite – 
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PRODES/INPE, período 2001-2006, com as delimitações do perímetro dos 25 assentamentos 

rurais convencionais do INCRA, apontou que os desmatamentos representavam um 

percentual de 25,5% do total de áreas desmatadas no estado do Amapá. Para Alencar et al. 

(2016, p.63), 

Os vetores diretos do desmatamento nos assentamentos da Amazônia são os que têm 

conexão direta com a conversão das florestas em outro tipo de uso do solo, ou 

aqueles relativos a práticas produtivas que pressionam a floresta eventualmente, 

levando à sua degradação ou conversão. Sendo assim, esses vetores são 

caracterizados principalmente por atividades produtivas e especulativas de baixo 

risco e alta liquidez. (...) os principais vetores diretos do desmatamento são a 

pecuária extensiva, a exploração madeireira ilegal, a agricultura de corte e queima 

(geralmente utilizada para a plantação de cultivos anuais, como mandioca e milho), 

a extração de lenha para carvão, o garimpo e a mineração, e a produção de soja. 

 

Figura 37: Área em fase de preparação para cultivo na estação seca no assentamento rural de 

Vila Velha do Cassiporé no Município de Oiapoque/AP – 2017 

 
 
Fonte: Rauber, outubro de 2017. 
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Figura 38: Área de cultivo de milho e mandioca no início da estação chuvosa no assentamento 

rural de Vila Velha do Cassiporé – Município de Oiapoque, 2018 

 

Fonte: Rauber, janeiro de 2018. 

Os tipos de Projetos
16

 de assentamentos rurais promovidos no Amapá, considerando 

suas modalidades tanto convencionais, como agroextrativistas e de desenvolvimento 

sustentável, abrangem 53 assentamentos. Os assentamentos convencionais surgem a partir de 

meados da década de 1980, em sua maioria nas áreas de floresta junto aos eixos das rodovias 

BR-156 e BR-210. Tinham a capacidade para alocação de 8.108 famílias, com 6.132 alocadas 

até 2017. Estes 30 assentamentos convencionais abrangem uma área de 984.277 hectares, com 

uma média de 120 hectares por lote e, uma taxa de ocupação 77,72% (Tabela 31). 

 

 

 

 

                                                           
16

 São divididos em modalidades de acordo com o objetivo da criação. No estado do Amapá ocorrem as 

seguintes modalidades: a) PA- Projeto de Assentamento Convencional; b) PDS – Projeto de Desenvolvimento 

Sustentável; c) PAE – Projeto de Assentamento Agroextrativista e d) RESEX – Reserva Extrativista. 
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Tabela 31: Assentamentos rurais convencionais sob jurisdição do INCRA no Estado do 

Amapá – 2017 
Nome Município Ano de 

Criação 

Área (ha) Capacidade 

de Famílias 

Famílias  Tamanho 

Médio dos 

Lotes (ha) 

Taxa de 

Ocupação 

(%) 

PA Carnot Calçoene 1986 39.000 306 295 125 96,41 

PA Piquiazal Mazagão 1987 26.000 650 249 40 38,31 

PA Perimetral Pedra Branca A. 1987 34.000 680 398 50 58,53 

PA Bom Jesus Tartarugalzinho 1994 33.031 450 384 70 85,33 

PA Serra do Navio Serra do Navio 1995 25.000 250 116 100 46,40 

PA Matão do Piaça Santana 1996 42.904 551 533 75 96,73 

PA Cedro Tartarugalzinho 1996 47.970 600 582 80 97,00 

PA Munguba Porto Grande 1996 32.673 649 335 50 54,70 

PA Piquiá do Ap Amapá 1997 3.670 67 67 55 100,00 

PA Nova Colina Porto Grande 1997 26.643 309 271 85 87,00 

PA S. B. Aporema Tartarugalzinho 1997 2.900 54 50 50 92,59 

PA Manoel Jacinto Porto Grande 1998 16.390 270 238 60 88,15 

PA Itaubal Itaubal 1998 13.537 250 159 55 63,60 

PA Nova Vida Tartarugalzinho 1998 9.511 185 164 50 88,65 

PA Cruzeiro Amapá 1998 5.930 96 68 60 70,83 

PA Nova Canaã Porto Grande 1998 20.554 340 337 60 99,12 

PA P. Camaipi Mazagão 1998 24.055 400 398 60 99,50 

PA Cujubim Pracuúba 1998 13.000 220 180 60 81,82 

PA Gov. Janary Tartarugalzinho 1998 11.304 200 148 55 74,00 

PA Lourenço Calçoene 1999 26.000 266 244 100 91,73 

PA V. V. Cassiporé Oiapoque 1999 28.000 170 149 165 87,67 

PA Corre Água Macapá 2000 210.000 105 99 2000 94,29 

PA Pedra Branca Pedra Branca A. 2000 251.188 400 299 625 74,75 

PA Casulo M. M. Laranjal do Jari 2000 3.000 100 95 30 95,00 

PA Mutum Calçoene 2002 27.000 90 80 300 88,89 

PA Padre Jósimo Macapá 2002 352 55 53 6,4 96,36 

PA Doutora Mércia Macapá 2002 571 73 72 7,8 98,63 

PA Igarapé Grande Oiapoque 2002 3662 73 33 50 45,21 

PA Ferreirinha Ferreira Gomes 2005 5389 133 120 40 90,23 

PA S. A. Pedreira Macapá 2006 736 96 86 7,6 89,58 

PA R. O. Ribeiro Macapá 2015 307 20 0 15 0,00 

Total 31 assentamentos 984.277 8.108 6.302 121,39 77,72 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de INCRA, 2017. 

Os assentamentos rurais diferenciados (PDS, PAE e RESEX) foram implantados a 

partir de 2005, majoritariamente sobre áreas de floresta nas proximidades da região 

metropolitana Macapá/Santana. Tem a capacidade de alocação para 10.741 famílias, sendo 

que 8.485 foram alocadas até 2017. Estes 23 assentamentos diferenciados abrangem uma área 

de 1.271.148 hectares, com uma média de 118 hectares por lote e com uma taxa de ocupação 

de 78,99% (Tabela 32). 
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Tabela 32: Assentamentos diferenciados no Estado do Amapá – 2017 
Nome Município Jurisd. Ano de 

Criação 

Área (ha) Capacid

. de 

Famílias 

Famílias 

Assentada

s 

Tamanho 

Médio dos 

Lotes (ha) 

Taxa de 

Ocupação 

(%) 

PDS Irineu e Felipe Calçoene Incra 2005 10.681 213 172 50 80,75 

PAE Maracá Mazagão Incra 1988 569.208 2500 1996 225 79,84 

Resex do Rio Cajari Mazagão Icmbio 1990 501.771 1500 1409 335 93,93 

PAE Anauerapucu Santana Incra 1998 37.058 519 519 70 100,00 

PAE Ilha do Curuá Macapá Imap 2006 26.777 1484 1344 18 90,57 

PAE Ilha do Marinheiro Macapá Imap 2006 1.946 976 810 2,4 82,99 

PAE Ilha do Franco Macapá Imap 2006 10.501 820 389 12,8 47,44 

PAE Ilha do Brigue Macapá Imap 2006 2.500 760 548 3,2 72,11 

PAE Ipixuna Miranda Macapá Incra 2010 2.849 100 100 28 100,00 

PAE Barreiro Mazagão Incra 2010 2.113 100 100 20 100,00 

PAE Foz do Mazagão Mazagão Incra 2012 13.835 300 297 45 99,00 

PAE Sucuriju Amapá Incra 2012 9.577 130 130 70 100,00 

PAE N. S. Conceição Macapá Incra 2013 1065 80 74 13 92,5 

PAE Caranatuba Macapá Incra 2013 3707 200 129 18 64,50 

PAE Igarapé Novo Itaubal Incra 2013 84 40 35 2,1 87,50 

PAE Ilha de Aruas V. Jari Incra 2014 5.607 110 73 50 66,36 

PAE Capoeira do Rei Cutias Incra 2014 1.404 50 16 28 32,00 

PAE Jacitara Cutias Incra 2014 359 25 7 14 28,00 

PAE Terra Grande Macapá Imap 2014 38.731 400 165 96 41,25 

PAE Ilha do Faustino Macapá Imap 2014 2.500 100 13 25 13,00 

PAE Tartarugal Grande Tartarugal Incra 2015 530 84 33 6,3 39,29 

PAE Ipixuna Grande Itaubal Incra 2015 1714 150 74 11,4 49,33 

PAE Macacoari Itaubal Incra 2015 2154 100 52 21,5 52,00 

Total 23 Assentamentos Diferenciados 1.271.148 10.741 8.485 118,34 78,99 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de INCRA, 2017. 

Das famílias assentadas até 2017, nas diferentes modalidades, o total de 9.022 

famílias foi alocado nos municípios de Macapá, Mazagão e Santana (Figura 39). Estes 

assentamentos estão situados nas bordas da área de influência da região metropolitana 

Macapá/Santana representam 61% das famílias dos assentamentos rurais. Caracterizam-se 

pela prática de manejo agroflorestal e pela produção e/ou coleta de produtos agrícolas para a 

comercialização em Macapá e Santana. 

Em 2007 iniciou-se o processo de transferência de algumas glebas de terras da União 

para o estado do Amapá. Estas transferências estão ocorrendo de forma gradativa devido a 

entraves de natureza burocrática, como os relacionados ao desencontro e conflito entre o 

Decreto nº 6.291/2007 e a Lei nº 11.949  devido à inexistência de um cadastro confiável 

identificando os imóveis e famílias existentes no meio rural amapaense. Com a persistência 

dessa pendência de cadastro, tanto o INCRA quanto os órgãos fundiários estaduais 

suspenderam, desde 2007, a criação de novos assentamentos nas áreas de terra firme.  

As atuais terras disponíveis estão localizadas na unidade de paisagem floresta. 

Assim, são de interesse do governo estadual para concessão de exploração madeireira e não 

para a criação de novos assentamentos rurais. O marco jurídico estabelecido para a 



109 
 

transferência de terras da União ao estado do Amapá foi motivo de controvérsia em virtude da 

jurisdição das terras estarem em litígio entre os órgãos representativos da politica fundiária 

dessas duas instâncias de governo. Segundo Filocreão e Silva (2016), havia rumores de que 

essas áreas estavam sendo destinadas para a plantação de soja, que se expandia no estado. Por 

conta disso, os chamados “sojeiros” pressionaram representantes do INCRA e do órgão 

fundiário estadual a não criarem assentamentos nessas áreas. 

Figura 39: Distribuição das famílias assentadas e taxa de ocupação dos lotes nos municípios - 

2017 

 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de INCRA, 2017. 
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Para o ano de 2014 haviam 10.259 imóveis rurais particulares cadastrados no 

Sistema Nacional de Cadastro Rural – SNCR, abrangendo a área de 1.503.247,68 hectares 

(Tabela 33). Os imóveis rurais particulares podem ser categorizados nas seguintes faixas de 

módulo fundiário:  

a)  0 até menos de 1 módulo fiscal: existem 4.364 imóveis, representam 42,54 % de todos 

os imóveis particulares amapaenses e ocupam 10,85% da área total;  

b)  1 módulo fiscal até 5 módulos fiscais: existem 5.090 imóveis, representam 49,62% de 

todos os imóveis particulares amapaenses e ocupam 37,15% da área total;  

c)  5 módulos fiscais até 10 módulos fiscais: existem 487 imóveis, representam 4,74% de 

todos os imóveis particulares amapaenses e ocupam 14,11% da área total;  

d)  Imóveis com mais de 10 módulos fiscais: existem 318 imóveis, representam 3,09% de 

todos os imóveis particulares amapaenses e ocupam 37,89% da área total. 

 

Tabela 33: Imóveis Rurais Particulares no Estado do Amapá – 2014 
Classes de área (MF) N° de Imóveis (%) Área (ha) Área (%) 

0 n 0.5 1.198 11,68 17.232,38 1,15 

0.5 n 1 3.166 30,86 145.821,45 9,70 

1 n 2 4.130 40,26 383.681,69 25,52 

2 n 3 605 5,90 96.018,01 6,39 

3 n 4 252 2,46 50.394,02 3,35 

4 n 5 103 1,00 28.344,25 1,89 

5 n 6 160 1,56 54.752,35 3,64 

6 n 10 327 3,18 157.429,29 10,47 

10 n 15 98 0,95 71.708,75 4,77 

15 n 20 56 0,54 54.816,01 3,65 

20 n 50 117 1,14 224.352,79 14,92 

50 n 100 40 0,39 162.067,21 10,78 

100 n 200 7 0,07 56.629,47 3,77 

Total 10.259 100,00 1.503.247,68 100,00 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de SNCR/INCRA - Apuração em 31/12/2014. 

Para o ano de 2015 havia 10.648 imóveis rurais particulares distribuídos entre os 

municípios do estado do Amapá cadastrados no Sistema Nacional de Cadastro Rural – SNCR, 

totalizando 3.106.764 hectares (Tabela 34). Destacam-se os municípios de Macapá com 2.588 

imóveis, Tartarugalzinho com 1.900 imóveis e Porto Grande com 1.155 imóveis. O município 

de Mazagão apresenta 767 imóveis, abrangendo uma área de 1.209.324 hectares, incluindo a 

Resex do Rio Cajari e Projeto de Assentamento Agroextrativista – PAE Maracá que possuem 

1.070.974 hectares. 

A concentração dos imóveis cadastrados nos municípios de Macapá, Mazagão, Porto 

Grande, Tartarugalzinho e Ferreira Gomes ocorre em virtude das glebas rurais já terem sido 
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transferidas para o estado do Amapá. Tais áreas constituem o processo de ocupação pela 

expansão agropecuária que acompanha o eixo de influência da BR-156. 

Tabela 34: Distribuição dos imóveis rurais no Estado do Amapá – 2015 
Município MF – 

(ha) 

Imóveis Cadastrados no INCRA Média da área 

dos Imóveis 

(ha) 
Quantidade % do total de 

imóveis 

cadastrados 

Área (ha) % do total da área 

dos imóveis 

cadastrados 

Amapá 70 278 2,61 63.117 2,03 227,03 

Calçoene 70 778 7,30 230.424 7,41 296,17 

Cutias 50 144 1,35 48.739 1,57 338,46 

Ferreira Gomes 50 541 5,08 62.236 2,00 115,03 

Itaubal 50 280 2,63 54.765 1,76 195,58 

Laranjal do Jari 70 430 4,03 41.773 1,34 97,14 

Macapá 50 2.588 24,30 374.568 12,05 144,73 

Mazagão 70 767 7,20 1.209.324 38,92 1.576,69 

Oiapoque 70 270 2,53 43.854 1,41 162,42 

P. B. Amapari 50 455 4,27 39.036 1,25 85,79 

Porto Grande 50 1.155 10,84 386.973 12,45 335,04 

Pracuúba 70 211 1,98 40.902 1,31 193,84 

Santana 50 590 5,54 137.447 4,42 232.96 

Serra do Navio 50 256 2,40 43.888 1,41 171,43 

Tartarugalzinho 70 1.900 17,84 328.418 10,57 172,85 

Vitória do Jari 70 5 0,04 1.300 0,04 260,00 

Total - 10.648 100 3.106.764 100 291,76 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de INCRA, 2016. 

 

Tabela 35: Imóveis Rurais Públicos no Estado do Amapá – 2014 
Categoria de Imóvel Rural Total de Imóveis Imóveis (%) Total da área (ha) Área (%) 

0 n 0.5 0 0,00 0,00 0,00 

0.5 n 1 0 0,00 0,00 0,00 

1 n 2 0 0,00 0,00 0,00 

2 n 3 0 0,00 0,00 0,00 

3 n 4 0 0,00 0,00 0,00 

4 n 5 0 0,00 0,00 0,00 

5 n 6 0 0,00 0,00 0,00 

6 n 10 1 1,67 352,10 0,00 

10 n 15 2 3,33 1.288,24 0,01 

15 n 20 0 0,00 0,00 0,00 

20 n 50 2 3,33 5.013,25 0,05 

50 n 100 5 8,33 23.112,18 0,23 

100 n 200 7 11,67 70.028.98 0,70 

200 n 400 6 10,00 133.980,32 1,34 

400 n 600 7 11,67 207.051,24 2,07 

≥ 600 30 50,00 9.578.524,88 95,60 

Total 60 100,00 10.019.352,19 100,00 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de SNCR/INCRA - Apuração em 31/12/2014. 

Os imóveis rurais públicos cadastrados no sistema SNCR, em 2014, são 60 e 

totalizavam 10.019.352,19 hectares (Tabela 35). Deste conjunto, 30 matrículas (glebas) são 

áreas com mais de 600 módulos fiscais e correspondem a 95,60% das terras públicas. Estas 

áreas públicas congregam além das unidades de conservação de uso integral, terras indígenas 

e áreas que estão em processo de transferência da União para o estado do Amapá. 
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Figura 40: Imóveis rurais certificados ou não titulados em processo de regularização no 

Estado do Amapá - 2014 

 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de INCRA, 2016. 

A pecuária pode ser caracterizada pelo predomínio do sistema extensivo, com a 

produção de pecuária de corte dominada por bubalinos e bovinos. Para Alves (1992), o 

sistema extensivo da pecuária apresenta as seguintes práticas: 

As propriedades caracterizam-se pela inexistência de cercas de contornos e piquetes, 

podendo os animais transitarem livremente de uma propriedade para outra. O 

sistema adotado é ultra extensivo estando os animais sujeitos às variações 

estacionais das pastagens nativas. Durante o período chuvoso (janeiro a junho), 
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época em que os lagos estão cheios, os animais permanecem no cerrado que se 

caracteriza por pastagens de baixa qualidade nutricional. Com a chegada do período 

de estiagem (agosto a dezembro), os lagos começam a secar dando lugar a extensas 

áreas de pastagens nativas de bom valor nutritivo, para onde os animais são 

transferidos. Neste período as pastagens de cerrados ficam completamente secas, 

levando os criadores à utilização do fogo, a fim de melhorar a qualidade da forragem 

produzida nos primeiros meses da estação chuvosa. As práticas de manejo utilizadas 

pelos criadores locais restringem-se a transferência dos animais de uma região para 

outra; proteção contra animais selvagens (onça, principalmente) e marcação 

(ALVES, 1992, p.39). 

A pecuária, diferente do contexto nacional e da região norte, apresentou diminuição 

do efetivo de cabeças de bovinos nos últimos anos, com uma estimativa em torno de 75 mil 

cabeças em 2016, ante 115 mil cabeças em 2010. Este quantitativo evidencia as taxas 

negativas para alguns períodos (Tabela 36). 

Tabela 36: Efetivo de cabeças de bovinos, bubalinos e suínos no Brasil, na Região Norte e no 

Estado do Amapá – 1990-2000-2010-2015/2016 
Ano Local Pecuária – 

Efetivo de cabeças  

Evolução (%) 

Bovinos Bubalinos Suínos Bovinos Bubalinos Suínos 

 

1990 

Brasil 147.102.314 1.397.097 33.623.186 - - - 

Região Norte 13.316.950 823.725 3.750.066 - - - 

Amapá 69.619 77.370 32.642 - - - 

 

2000 

Brasil 169.875.524 1.102.551 31.562.111 14,80 -21,08 -6,12 

Região Norte 24.517.612 700.084 2.619.791 84,10 -14,98 -30,14 

Amapá 82.822 159.650 17.036 18,96 106,34 -47,80 

 

2010 

Brasil 209.541.109 1.184.511 38.956.758 23,84 7,43 23,42 

Região Norte 42.100.695 752.830 1.607.481 71,71 52,74 -38,64 

Amapá 114.773 214.271 30.055 -38,57 34,21 76,42 

 

2015 

Brasil 215.220.508 1.370.488 39.795.222 2,71 15,70 2,15 

Região Norte 47.175.989 908.865 1.363.355 12,05 20,72 -15,18 

Amapá 89.682 288.822 36.355 -21,86 34,79 -20,96 

 

2016 

Brasil 218.225.177 1.370.941 39.950.320 1,39 0,03 0,38 

Região Norte 47.983.190 906.867 1.441.387 1,71 -0,21 5,72 

Amapá 76.379 295.461 32.718 -14,83 2,29 -10,00 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de IBGE – Produção Pecuária Municipal – PAM – 1990, 2000, 2010, 

2015 e 2016. 

No período de 1990 a 2016, o efetivo de bubalinos alcançou significativas taxas de 

crescimento, com um efetivo de 295 mil cabeças, participando com 21,55% do efetivo do 

nacional e 32,58% da região norte. Os municípios de Cutias, Macapá e Tartarugalzinho 

destacaram-se no aumento do efetivo de bubalinos com a expansão de criações extensivas no 

campo alagado.  

Entre 2011 e 2016, apenas os municípios de Oiapoque e Tartarugalzinho 

apresentaram aumento no efetivo de bovinos, ante o decréscimo dos demais municípios 

(Tabela 37). As áreas tradicionais de pecuária bovina sobre o cerrado e o campo alagado nos 

municípios de Amapá, Calçoene, Cutias e Porto Grande diminuem seus efetivos de bovinos 
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por bubalinos em virtude de sua rusticidade e menores investimentos de manejo. Por outro 

lado, na unidade de paisagem floresta ampliam-se áreas de criação bovina de corte, 

convertidas em pastagens no eixo da BR-156 nos municípios de Calçoene, Oiapoque e 

Laranjal do Jari. 

Figura 41: Pecuária bovina de corte, em área convertida de floresta nas margens da BR-156, 

Município de Calçoene/AP 

 

Fonte: Rauber, janeiro de 2018. 

Figura 42: Pecuária bovina de corte, em área convertida do cerrado nas margens da BR-156, 

Município de Tartarugalzinho/AP 

 

Fonte: Rauber, janeiro de 2018. 
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Tabela 37: Efetivo de bovinos e bubalinos no Estado do Amapá – 2011-2016 
Município 2011 2016 Variação do efetivo 

de cabeças de 

Bovinos - 2011 e 

2016 

Variação do efetivo 

de cabeças de 

Bubalinos - 2011 e 

2016 

Bovinos Bubalinos Bovinos Bubalinos 

Amapá 26.842 30.453 16.680 32.155 -10.162 1.702 

Calçoene 7.420 9.178 5.684 13.217 -1.736 4.309 

Cutias 8.560 62.584 945 76.980 -7.615 14.396 

Ferreira Gomes 4.210 7.980 1.487 8.240 -2.723 260 

Itaubal 6.540 13.240 2.315 19.270 -4.225 6.030 

Laranjal do Jari 3.715 2.350 3.625 2.532 -90 182 

Macapá 14.320 35.480 11.185 58.180 -3.135 22.700 

Mazagão 2.970 8.960 2.730 10.387 -240 1.427 

Oiapoque 4.862 3.689 5.640 2.148 778 -1.541 

P. B. Amapari 3.715 1.100 875 1.198 -2.840 98 

Porto Grande 11.978 410 6.788 557 -5.190 147 

Pracuúba 8.790 18.197 3.174 11.108 -5.616 -7.089 

Santana 6.987 8.112 3.218 9.813 -3.769 1.701 

Serra do Navio 1.789 132 680 85 -1.109 -47 

Tartarugalzinho 9.230 28.174 12.894 45.711 3.664 17.537 

Vitória do Jari 2.425 3.489 1.489 4.181 -936 692 

Total 124.353 233.528 79.409 295.762 -44.944 62.234 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de IBGE – Produção Pecuária Municipal – vol.39 e vol.43 

Quanto à área colhida de cultivos permanentes de banana, café e laranja, a produção 

agrícola é muito baixa, não atendendo nem a demanda local e regional por estes produtos 

(Tabela 38).  

Tabela 38: Área colhida dos cultivos permanentes no Brasil, Região Norte e Amapá – 1990-

2000-2010-2015/2016 
Ano Local Cultivos Permanentes – 

Área colhida (hectares) 

Evolução (%) 

Banana Café Laranja Banana Café Laranja 

 

1990 

Brasil 487.883 2.908.961 912.996 - - - 

Região Norte 70.729 167.170 8840 - - - 

Amapá 184 - 66 - - - 

 

2000 

Brasil 524.750 2.267.968 856.422 7,55 -22,03 -6,19 

Região Norte 122.418 217.583 18.849 73,08 30,15 113,22 

Amapá 800 - 495 334,78 - 650,00 

 

2010 

Brasil 487.790 2.159.785 792.753 298,46 -4,77 -7,43 

Região Norte 70.783 170.858 16.963 -42,17 -21,47 -11,43 

Amapá 1.493 - 1290 86,62 - 160,60 

 

2015 

Brasil 476.419 1.977.714 678.801 -2,33 -8,43 -14,37 

Região Norte 83.513 83.791 19.801 17,98 -50,95 16,73 

Amapá 2.150 - 1120 44,00 - -13,17 

 

2016 

Brasil 469.711 1.994.761 658.945 -1,40 0,86 -2,92 

Região Norte 76.771 81.631 19.332 8,07 -2,57 -2,36 

Amapá 2.100 - 972 -2,32 - -13,21 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de IBGE – Série Histórica. 

Entre os principais cultivos temporários do rol da produção brasileira, soja, milho e 

cana, o único cultivo que apresentou aumento significativo na área colhida e na produção 

estadual foi o soja com 14.860 hectares em 2016 (Tabela 39). 
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Tabela 39: Área colhida dos cultivos temporários no Brasil, Região Norte e Amapá – 1990-

2000-2010-2015/2016 
Ano Local Cultivos Temporários – Área colhida (ha) Evolução (%) 

Milho Cana Soja Milho Cana Soja 

1990 Brasil 11.394.307 4.272.602 11.487.303 - - - 

Região Norte 397.392 15.753 30.920 - - - 

Amapá 340 12 - - - - 

2000 Brasil 11.890.376 4.804.511 13.656.771 4,35 12,44 18,88 

Região Norte 641.647 15.794 71.960 61,46 0,26 132,72 

Amapá 1210 65 - 255,88 441,66 - 

2010 Brasil 12.678.875 9.076.706 23.327.296 6,63 88,92 70,81 

Região Norte 505.988 32.302 562.328 -21,14 104,52 681,44 

Amapá 3530 130 - 191,73 100,00 - 

2015 Brasil 15.406.010 10.111.376 32.181.243 21,50 11,39 37,95 

Região Norte 617.376 59.694 1.435.637 22,01 84,79 155,30 

Amapá 1750 135 11.125 -50,42 3,84 - 

2016 Brasil 14.958.982 10.226.205 33.153.679 -2,90 1,13 3,02 

Região Norte 549.099 63.154 1.547.414 -11,05 5,79 7,78 

Amapá 1546 132 14.860 -11,65 -2,22 33,57 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de IBGE – Produção Agricola Municipal – 1990, 2000, 2010, 2015 e 

2016. 

Os principais cultivos temporários nos municípios possuem índices de produtividade 

baixos se comparados às médias nacionais, evidenciando o ínfimo nível tecnológico e 

limitadas práticas agrícolas utilizadas. O único cultivo que apresentou média de produtividade 

próxima à nacional foi o de soja, com uma média de 2.715 kg/ha. 

Tabela 40: Produtividade dos cultivos temporários no Estado do Amapá – 2011-2016 
Município 2011 – Produtividade Média (kg/ha) 2016 – Produtividade Média (kg/ha) 

Arroz Feijão Mandioca Milho Soja Arroz Feijão Mandioca Milho Soja 

Amapá 1.176 1.040 14.846 750 - 764 920 10.862 950 - 

Calçoene 1.066 885 11.217 945 - 1.046 821 11.383 1066 - 

Cutias 1.166 750 7.578 620 - 733 851 9.568 952 - 

Ferreira Gomes 892 900 9.728 1.379 - 920 700 10.871 800 - 

Itaubal 1.325 888 7.816 437 - 984 808 10.683 804 2.820 

Laranjal do Jari 969 691 9.450 683 - 942 842 11.029 742 - 

Macapá 825 730 8.070 700 - 775 949 10.770 974 2.729 

Mazagão 781 725 11.334 1.000 - 742 886 12.417 1.229 - 

Oiapoque 800 650 11.400 1.200 - 850 888 14.415 880 - 

P. B. Amapari 880 763 12.457 890 - 1.410 924 12.323 980 - 

Porto Grande 800 756 9.287 805 - 870 810 11.670 941 - 

Pracuúba 812 833 11.385 740 - 760 800 16.073 800 - 

Santana 716 880 10.412 722 - 550 902 10.853 866 - 

Serra do Navio 733 771 9.724 672 - 912 943 12.872 896 - 

Tartarugalzinho 993 533 11.121 860 - 925 1.331 13.138 846 2.594 

Vitória do Jari 820 971 9.667 690 - 1.022 876 11.186 1.000 - 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de IBGE – Produção Agrícola Municipal – vol.39 e vol.43 

A implantação dos empreendimentos produtores de soja tornou o cerrado alvo do 

agronegócio de produção de grãos, conferindo ao estado o patamar de fronteira agrícola. Para 

Lameira et al. (2017), o principal foco do agronegócio no estado é o cerrado, percebido como 

“espaços vazios” e desocupados. Estas áreas passaram a ser trabalhadas como nova fronteira 
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agrícola em virtude do aperfeiçoamento técnico-científico que possibilitou incorporar esses 

espaços na agricultura nacional. 

Um dos indicativos da expansão dos cultivos da soja foi a expedição inédita de uma 

portaria técnica do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com recomendações 

para este cultivo. A Portaria n° 245, de 14 de dezembro de 2017, aprova o Zoneamento 

Agrícola de Risco Climático para a cultura de soja – ano safra 2017/2018 – a nota técnica 

apresenta as cultivares indicadas, a relação dos municípios amapaenses aptos ao cultivo e os 

períodos sugeridos para a semeadura.  

A portaria técnica indicou 10 variedades de sementes desenvolvidas pela Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa e 26 variedades de sementes já utilizadas em 

outros estados da região norte, que são fornecidas por empresas privadas. Os 16 municípios 

do Amapá foram considerados aptos ao cultivo. Em relação aos períodos de semeadura, foram 

recomendados os meses de abril, maio e junho, com variações de acordo com o grupo de 

sementes e solos existentes. Observa-se que o período de semeadura recomendado ocorre na 

época chuvosa, para que o ciclo de desenvolvimento da planta transcorra no período de 

maiores precipitações, outrossim, a colheita passa a transcorrer no início do período seco. 

A Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB acusa que a safra 2011 não 

registrou plantio de soja no estado do Amapá. No Brasil  foram contabilizados 24,1 milhões 

de hectares e 645 mil hectares na Região Norte. Em 2017 e 2018 foram cultivados, 

respectivamente, 18.900 hectares e 20.200 hectares de área plantada de soja no Amapá. A 

Região Norte praticamente triplicou a área plantada, alcançando 1,9 milhões de hectares e o 

Brasil 35,1 milhões de hectares (Tabela 41). A produtividade de soja do Amapá em 2018 

atingiu 48,1 sacas por hectare, com valores inferiores a Região Norte com 50,9 sacas por 

hectare e inferiores a média brasileira de 56,5 sacas por hectare. Contudo, ainda que a 

produção de soja seja recente no estado, os dados apontam gradativamente o avanço desta 

atividade sobre a região amazônica e o Amapá. 

Tabela 41: Área Plantada, Produtividade e Produção de soja do Brasil, Região Norte e Amapá 

– 2011-2017/2018 
Soja Área Plantada 

 ( mil/ hectares) 
Produtividade 

(kg/hectare) 

Produção 

 (mil/ton) 

2011 2017 2018 2011  2017 2018 2011 2017 2018 

Brasil 24.181.0 33.909.4 35.149.2 3.115 3.364 3.394 75.324.3 114.075.3 120.00.4 

Região Norte 645.5 1.809.0 1931.7 3.063 3.061 3.056 1.977.2 5.536.4 5.903.9 

Amapá - 18.9 20.2 - 2.878 2.884 - 54.4 58.3 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de CONAB – Série Histórica, 2018. 
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No que se refere à área plantada dos principais cultivos temporários, apesar do soja 

ter iniciado apenas em 2013, este já representava a maior área de cultivo realizada no estado 

em 2016 (Figura 43). 

Figura 43: Área Plantada dos cultivos temporários no Estado do Amapá – 2011-2016 

 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de IBGE e SEFAZ/AP. 

 

 

Figura 44: Área de plantio de soja no eixo da BR-156, no Município de Macapá/AP - 2017 

 
Fonte: Rauber, outubro de 2017. 
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Segundo os Boletins Técnicos da Associação dos Produtores de Soja do Amapá – 

APROSOJA/AP, no Amapá atuam 50 produtores rurais, oriundos principalmente do Mato 

Grosso, Rio Grande do Sul e Pará e que a implantação de novas áreas de cultivo é dificultada 

pela morosidade na liberação de licenças ambientais, para a efetivação das áreas de plantio, 

bem pela a insegurança na regularização fundiária. Uma das características que chama a 

atenção é a “cooperação” entre estes produtores rurais através da APROSOJA/AP, que realiza 

a contratação e gerencia o aluguel de equipamentos e maquinários, por um período, vindos de 

outras regiões produtoras do Brasil, principalmente nas fases de plantio e colheita. 

Figura 45: Propriedade empresarial de soja no Município de Itaubal/AP - 2016 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de GoogleEarth – Imagem do sensor  Quickbird resolução espacial de 

1m – Data do imageamento: 21/08/2016 

As áreas de cultivo empresarial de soja implantadas ou em fase de implantação na 

unidade de paisagem Cerrado estão concentradas em três polos: a) Polo Macapá/Itaubal; b) 

Polo Tartarugalzinho e c) Polo Amapá/Calçoene (Figura 46). 
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Figura 46: Zonas produtoras ou em fase de implantação de cultivo empresarial de soja no 

Estado do Amapá - 2018 

 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado do INCRA 

O capítulo, “A dinâmica da paisagem” apresentou e distinguiu o papel dos atores 

intervenientes no contexto de transformação das unidades de paisagem em face ao processo 

de exploração econômica dos recursos naturais, destacando duas frentes de exploração 
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identificadas e concomitantes. A primeira frente desenvolveu-se a partir da exploração sobre 

as áreas da unidade de paisagem Floresta, que atraem e são impactadas pelos projetos 

minerários e madeireiros, por meio da instalação de serrarias e plantas mineradoras. A 

segunda frente se refere à unidade de paisagem Cerrado amapaense, que enfrenta a expansão 

da fronteira agrícola baseada na sojicultora, que vem, paulatinamente, incorporando novas 

áreas de cerrado que apresentam certa “aptidão” para a atividade agrícola.   

O próximo capítulo compreendeu a dinâmica da transformação da paisagem, através 

da caracterização dos padrões espaciais de ocupação e evolução multitemporal da cobertura e 

uso da terra, presentes nas unidades de paisagem floresta e cerrado na poligonal de influência 

das rodovias BR-156 e BR-210.   
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CAPÍTULO III 

3 A TRANSFORMAÇÃO DA PAISAGEM NO EIXO DE 

INFLUÊNCIA DAS RODOVIAS BR-156 E BR-210 

Este capítulo analisou as transformações das unidades de paisagem do estado do 

Amapá. Para tanto, foram produzidos mapas multitemporais da cobertura e uso da terra para 

os anos de 1991, 2002 e 2015, utilizando imagens do sensor satélite Landsat, com datas-base 

1991 e 2002 e, imagens de radar do ano de 2015 (com resolução espacial de 2,5m), para toda 

a poligonal de influência dos eixos da BR-156 e BR-210. A poligonal de influência definida 

por ser o principal eixo de maior pressão antrópica, é também onde estão consolidadas as 

atividades de assentamentos rurais, silvicultura e mineração e onde estão se desenvolvendo as 

novas frentes de expansão madeireira e agropecuária. 

Para caracterizar os padrões espaciais de ocupação intervenientes na transformação 

da paisagem, no recorte espacial de estudo, foram definidos critérios de análise sobre o uso e 

cobertura da terra, a densidade de queimadas, o desmatamento de corte raso e a degradação de 

floresta. Estes critérios possibilitaram elaborar produtos quantitativos e qualitativos, com 

mapeamentos que evidenciaram os padrões espaciais e as tendências de atuação dos 

madeireiros, mineradoras, pecuaristas, assentamentos rurais e produtores agrícolas, que 

desempenham suas atividades econômicas nas unidades de paisagem Floresta e Cerrado 

amapaense.  

A área de estudo em análise interliga e permeia todos os municípios do estado do 

Amapá. Definiu-se uma poligonal com largura média de 40 km ao longo do eixo de influência 

das rodovias BR-156 e BR-210. Essa largura foi definida a partir de critérios que evidenciam 

a concentração nesta delimitação da poligonal de maiores intensidades de pressão antrópica. 

A definição dos limites da poligonal foi elaborada a partir do Mapa de Densidade de Focos de 

Queimadas (com a interpolação dos focos de queimadas detectados pelo satélite MODIS), do 

Mapa de Cobertura e Uso do Solo do estado do Amapá (realizado pelo Projeto de 

Mapeamento Anual da Cobertura e Uso do Solo – MAPBIOMAS) e do Mapa das áreas 

desflorestadas da Amazônia Legal (PRODES). 
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Figura 47: Localização da poligonal definida como eixo de influência das BR-156 e BR-210, 

no Estado do Amapá 

 
Elaborado por Rauber. 

O eixo de influência das rodovias BR-156 e BR210 (Figura 47) apresenta um 

comprimento médio de 791 km na direção geral sul/norte, sobre o eixo da BR-156 e, um 

comprimento médio de 162 km na direção leste/oeste, sobre o eixo da BR-210. A poligonal 

contém 38.108,31 km², representa 26,68% da área total do estado do Amapá e agrega porções 

de área dos 16 municípios. Esta poligonal representa um extrato das características físico-



124 
 

geográficas e concentra a maior parte da atividade antrópica e de expansão das atividades 

econômicas em curso. 

 

3.1 Evolução multitemporal da cobertura e uso da terra no eixo de influência das 

rodovias BR-156 e BR-210 

O mapeamento da distribuição espacial dos tipos de cobertura e uso da terra é 

fundamental para compreender a organização espacial, mostrando as áreas e padrões de 

organização das diferentes classes e formas de uso. Conforme o IBGE (2013), os dados de 

imagens orbitais são importantes fontes básicas para o mapeamento do tema cobertura e uso 

da terra, embora sejam insuficientes para a realidade, requerendo a agregação de dados 

exógenos de naturezas diversas durante a interpretação dos padrões homogêneos. Em geral, as 

atividades humanas estão diretamente relacionadas com o tipo de cobertura do solo, seja 

agrícola, florestal, residencial ou industrial.  

Dados obtidos a partir do Sensoriamento Remoto, como imagens de satélite e radar, 

podem ser correlacionados com a cobertura e uso da terra. Entretanto, o sensor remoto não 

registra a atividade diretamente, apenas as características da superfície que retratam as 

atividades de uso da terra correlacionadas à cobertura. Então precisam ser interpretadas a 

partir de modelos, tonalidades, texturas, formas, arranjos espaciais das atividades e 

localização no terreno. 

Para o mapeamento multitempoal da cobertura e uso da terra da poligonal de 

influência, foram utilizadas imagens de satélite do Sensor Landsat 5 - TM com datas-base dos 

anos de 1991 e 2002, e imagens de Radar, com resolução espacial de 2,5m com data base do 

ano de 2015. O recobrimento e classificação das imagens foi realizado através de 6 cenas de 

satélite Landsat para de cada ano (Figura 48). 
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Figura 48: Cenas do Sensor Landsat utilizadas para o recobrimento da área de influência da 

BR-156 e BR- 210. Datas-base 1991 e 2002 

 
Elaborado por Rauber.  

As datas-base e as cenas utilizadas foram selecionadas conforme a disponibilidade de 

imagens no período seco (setembro, outubro e novembro). Uma dificuldade enfrentada foi a 

disponibilidade de imagens sem nuvens em uma região de clima equatorial úmido, situação 

esta que consiste em um complicador, devido o número de cenas necessárias para o 

recobrimento de uma área de quase 4 milhões de hectares. Para a classificação da cobertura e 

uso da terra do ano de 2015, utilizou-se 240 cenas de Radar para o recobrimento da área de 

estudo (Figura 49).  
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Figura 49: Cenas de Radar utilizadas para o mapeamento e recobrimento da área de influência 

da BR-156 e BR-210. Data-base 2015 

 
Elaborado por Rauber. 

Para a classificação da cobertura e uso da terra foram definidas 10 classes, adaptadas 

da classificação do IBGE (2013): a) Água; b) Área Urbana; c) Área de Mineração; d) Área 

Florestal; e) Campo Alagado; f) Cerrado; g) Agricultura; h) Pastagens; i) Silvicultura; e j) 

Soja. O método adotado de classificação foi por fotointerpretação, tanto para as imagens de 

satélite, como para as de Radar. Considerando que, aproximadamente 75% da área mapeada é 
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recoberta por Floresta, as demais classes foram poligonizados manualmente, enquanto o 

restante da área foi definido com classe Floresta nos três períodos analisados.  

As chaves de classificação serviram como base para a realização da classificação 

visual. Todavia, para definição, precisão e confiabilidade da chave de classificação, foram 

executados dois trabalhos de campo que percorreram o eixo das BR-156 e BR-210, sendo 

acompanhados por levantamento fotográfico, coleta de pontos de controle com GPS e de 

imagens de Veículo Aéreo Não Tripulado – VANT. Estes levantamentos de campo foram 

fundamentais para o controle na classificação e identificação e definição das classes de usos.  

A identificação das classes de cobertura e uso da terra passou por alguns 

procedimentos metodológicos básicos de correlação entre diferentes documentos, tais como o 

confronto entre padrões de imagens, os levantamentos bibliográficos e de campo e os dados 

estatísticos; todos estes elementos são essenciais para a classificação das tipologias da 

cobertura e uso da terra e seu mapeamento. 

Na composição das classes da cobertura e uso da terra na poligonal de influência, as 

unidades de paisagem Floresta e Cerrado amapaense correspondem aproximadamente a cerca 

de 90% da área total. Sobre estas unidades de paisagem, entre os anos de 1991 e 2015, 

ocorreu a maior parte dos processos de conversão de uso antrópico agrícola e não agrícola 

(Tabela 42 e Figura 50). 

Tabela 42: Classificação da Cobertura e Uso da Terra na Área de Influência das rodovias BR-

156 e BR-210 – 1991-2002-2015 
Classes de Cobertura 

e Uso da Terra 

1991 

(Km²) 

1991 

(%) 

2002 

(Km²) 

2002 

(%) 

2015 

(Km²) 

2015 

(%) 

Água 391,23 1,02 392,91 1,03 401,05  1,05 

Áreas Urbanas 6,37 0,02 7,05 0,02 9,39 0,02 

Áreas de Mineração 5,35 0,02 3,89 0,01 4,94 0,02 

Área de Floresta  29.769,20 78,12 29.610,00 77,70 29.415,99 77,19 

Campo Alagado 1.609,26 4,22 1.610,95 4.23 1.608,01 4,22 

Cerrado 5.015,34 13,16 4.929,59 12,94 4.688,73 12,30 

Agricultura 168,80 0,44 264,95 0,69 358,55 0,94 

Pastagens 165,53 0,43 305,50 0,80 488,11 1,28 

Silvicultura 977,23 2,57 983,47 2,58 937,36 2,46 

Soja 0,00 0,00 0,00 0,00 196,18 0,52 

Total 38.108,31 100,00 38.108,31 100,00 38.108,31 100,00 

Fonte: Classificação de Imagens Lanosa e Radar. 
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Figura 50: Mapa multitemporal da Cobertura e Uso da Terra na Área de Influência das 

rodovias BR-156 e BR-210 - 1991-2002-2015 

 

Fonte: Classificação de Imagens LandSat e Radar. 
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A conversão de uso da terra sobre as unidades de paisagem, entre os anos de 1991 e 

2015, foi de 719,75 km², representando 1,89% da área total da poligonal de influência e uma 

taxa de conversão anual de 0,074%. Comparando os anos de 1991 e de 2002, chega-se ao 

índice de conversão de 246,64 km² na poligonal de influência, o que representa 0,65% do total 

e atinge uma taxa de conversão anual de 0,058%. Na análise dos anos de 2002 e de 2015, 

constata-se uma conversão de 481,04 km² na poligonal de influência, representando 1,26% da 

área com uma conversão anual de 0,088%. Nas datas-base analisadas, os maiores incrementos 

de área que passaram pelo processo de conversão foram as classes “pastagem” e “agricultura” 

na unidade de paisagem Floresta e a classe “sojicultora” na unidade de paisagem Cerrado. 

A rede hidrográfica no Amapá tem como característica um deslocamento geral de 

drenagem no sentido oeste/leste, com  o eixo da BR-210 acompanhando o rio Amapari e os 

demais rios sendo cortados pela BR-156 (Figura 51 e Figura 52). Os cursos superior e médio 

das principais hidrografias estão na unidade de paisagem Floresta e Cerrado amapaense e o 

curso inferior na unidade de paisagem Campo Alagado. A hidrografia correspondia a uma 

área de 391,23 km² em 1991, aumentando para 392,91 km² em 2002 e 401,05 km² em 2015, 

dados que representam em torno de 1% da área total da poligonal de influência. O incremento 

da área de hidrografia mapeado no período ocorre principalmente com a implantação de lagos 

artificiais pertencentes às duas hidrelétricas no curso médio do rio Araguari.  

Figura 51: Curso médio do rio Amapari, divisa entre os municípios de Serra do Navio/AP e 

Pedra Branca do Amapari/AP - 2017 

 

Fonte: Manuel Ferreira e Alexandre Rauber, novembro de 2017. 
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Figura 52: Mapa multitemporal da hidrografia da área de Influência das rodovias BR-156 e 

BR-210 – 1991-2002-2015 

 
Fonte: Classificação de Imagens LandSat e Radar. 

 

As áreas urbanas do estado do Amapá foram identificadas dentro do eixo definido de 

influência da BR-156 e BR-210, com exceção da cidade de Mazagão, da cidade de Santana e 

a porção sul da cidade de Macapá, que estão fora da poligonal, mas que juntas representam o 

complexo da região metropolitana (Figura 55). Em 1991, a totalidade das áreas urbanas 
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inseridas na poligonal correspondia a 6,47 km², em 2002 alcançou 7,05 km² e 2015 chegou a 

9,39 km², o que representa apenas 0,02% da área da poligonal. 

 

Figura 53: Sede do município de Tartarugalzinho/AP, junto ao eixo da rodovia BR-156 - 2017 

Fonte: Manuel Ferreira e Alexandre Rauber, novembro de 2017. 

 

Figura 54: Sede do município de Serra do Navio/AP, junto ao eixo de influência da rodovia 

BR-210 - 2017 

Fonte: Manuel Ferreira e Alexandre Rauber, novembro de 2017. 
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Figura 55: Mapa multitemporal das áreas urbanas na área de Influência das rodovias BR-156 

e BR-210 – 1991-2002-2015 

 
Fonte: Classificação de Imagens LandSat e Radar. 

 

As áreas de mineração mapeadas nas datas-base 1991, 2002 e 2015 ocorrem 

predominantemente na unidade de paisagem Floresta. Concentram-se em grande parte junto 

ao eixo de influência da BR-210, mas também ocorrem atividades minerárias de ouro no 

Distrito de Lourenço, no eixo norte da BR-156 e de Caulim, no eixo sul da BR-156 (Figura 

57).  
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As áreas identificadas com mineração representam aproximadamente 0,02% da área 

total da poligonal, sua área de exploração em 1991 eram 5,35 km², em 2002 chegam a 3,89 

km² e em 2015 alcançam 4,94 km². A diminuição entre os anos 1991 e 2002 ocorreu pelo 

encerramento da exploração de manganês no município de Serra do Navio, por outro lado o 

incremento de área entre 2002 e 2015 foi impulsionado pela exploração de minério de ferro e 

ouro no eixo de influência da BR-210, no município de Pedra Branca do Amapari. 

 As mineradoras que atuam ou atuaram no Amapá podem ser caracterizadas como 

médias e grandes empresas de mineração de ouro, minério de ferro, caulim e manganês e 

apresentam como característica o uso de pequenas áreas de exploração intensiva no seu 

sistema produtivo. 

Figura 56: Área de mineração de manganês junto ao eixo de influência da rodovia BR-210 no 

Município de Serra do Navio/AP - 2017 

 

Fonte: Manuel Ferreira e Alexandre Rauber, novembro de 2017. 
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Figura 57: Mapa multitemporal das áreas de mineração na área de Influência das rodovias 

BR-156 e BR-210 – 1991-2002-2015 

 

Fonte: Classificação de Imagens LandSat e Radar. 

As áreas classificadas com Floresta (mata) correspondiam a 29.769,20 km² em 1991, 

diminuindo gradativamente para 29.610,00 km² em 2002 e 29.415,99 km² em 2015. A 

supressão neste período foi de 353,21 km², representando 1,18% da área total da unidade de 
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paisagem Floresta na poligonal, com uma taxa de desmatamento médio de 14,72 km²/ano. No 

período de 1991 a 2002 e de 2002 a 2015, a taxa média de desmatamento foi de 14,47 

km²/ano e de 14,92 km²/ano, respectivamente, o que evidencia uma estabilidade nas taxas de 

desmatamento. A conversão florestal na distribuição espacial de 1991 a 2002 concentrou-se, 

principalmente, na porção oeste da poligonal e em áreas próximas ao entroncamento entre as 

BR-156 e BR-210, onde atuavam ou passaram a atuar os processos de consolidação de 

assentamentos rurais e de pecuária. Entre 2002 e 2015, as áreas de Floresta convertidas em 

desmatamento expandem e se dispersam pela poligonal ao longo do eixo norte e sul da BR-

156, bem como no prolongamento da BR-210 em ramais vicinais (Figura 58 e Figura 59).  

As taxas de conversão das áreas de floresta apresentaram baixos índices no período 

em análise. Os motivos para a estagnação das taxas de conversão florestal e para a 

estabilidade da pressão antrópica são justificados principalmente pelo: a) encerramento da 

locação de novos assentamentos rurais; b) rápida regeneração florestal; c) implantação do 

corte seletivo para a retirada de espécies vegetais, que apresentam maior valor comercial 

destinada para as madeireiras; e d) sistema de rotação de terras nos roçados, utilizados para a 

agricultura de subsistência, com mandioca, feijão, milho, banana e abacaxi nos assentamentos 

rurais e Terras Indígenas. 

Figura 58: Área de floresta junto ao eixo da rodovia BR-156 no Município de Oiapoque/AP - 

2017 

 

Fonte: Manuel Ferreira e Alexandre Rauber, novembro de 2017. 
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Figura 59: Mapa multitemporal das áreas de floresta na área de Influência das rodovias BR-

156 e BR-210 – 1991-2002-2015 

 

Fonte: Classificação de Imagens LandSat e Radar. 

As áreas da unidade de paisagem Campo Alagado estão localizadas na porção leste 

do eixo de influência da BR-156 (Figura 62) e são utilizadas sobretudo para a pecuária 

extensiva de bubalinos. Estas áreas praticamente não tiveram variação na poligonal de 
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influência para o período de 1991, 2002 e 2015, que correspondiam a 1.609,26 km², 1.610,95 

km² e 1.608,01 km², dados que representam 4,22% da área total. A taxa de conversão desta 

unidade de paisagem para outras classes de cobertura e uso da terra é praticamente inexistente 

em razão das suas características físicas. 

Figura 60: Área de Campo alagado no Município de Calçoene/AP - 2017 

 

Fonte: Manuel Ferreira e Alexandre Rauber, novembro de 2017. 

Figura 61: Campo alagado próximo da praia do Goiabal no Município de Calçoene/AP – 2017 

 

Fonte: Manuel Ferreira e Alexandre Rauber, novembro de 2017. 
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Figura 62: Mapa multitemporal das áreas de campo alagado na área de Influência das 

rodovias BR-156 e BR-210 – 1991-2002-2015 

 

Fonte: Classificação de Imagens LandSat e Radar. 

As áreas remanescentes do Cerrado amapaense ocupam 6,51% da área total de 

remanescentes dessa unidade de paisagem. Na poligonal estão localizadas no eixo de 

influência da BR-156, onde correspondem, respectivamente a 5.015,34 km², a 4.929,59 km² e 
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a 4.688,73 km², para 1991, 2002 e 2015. A conversão do Cerrado amapaense está evidenciada 

em porções de área no eixo da BR-156 e nas estradas vicinais nos municípios de Itaubal e 

Macapá (Figura 50 e Figura 65) e para o período de 1991 a 2015, teve uma conversão total de 

326,61 km², com uma taxa de diminuição média de 14,20 km²/ano.  

Figura 63: Área de cerrado no eixo da rodovia BR-156, no Município de Macapá/AP - 2017 

 

Fonte: Manuel Ferreira e Alexandre Rauber, novembro de 2017. 

 

Figura 64: Área de cerrado no eixo da rodovia BR-156, no Município de Tartarugalzinho/AP - 

2017 

 

Fonte: Manuel Ferreira e Alexandre Rauber, novembro de 2017. 
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Figura 65: Mapa multitemporal das áreas de cerrado na Área de Influência das rodovias BR-

156 e BR-210 – 1991-2002-2015 

 

Fonte: Classificação de Imagens LandSat e Radar. 

Para compreender a crescente transformação e pressão antrópica que o Cerrado 

amapaense enfrenta, comparou-se as taxas de conversão para os períodos entre 1991 e 2002, e 
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2002 e 2015, apresentando as taxas médias de conversão de 7,79 km²/ano e de 18,53 km²/ano; 

dados estes que indicam aumento significativo da conversão desta unidade de paisagem.  

As áreas com agricultura correspondiam em 1991 a 168,80 km², aumentam para 

264,95 km² em 2002 e 358,55 km² em 2015. O incremento de áreas de agricultura entre 1991 

e 2015 foi de 189,75 km², com uma taxa de crescimento de 7,90 km²/ano. No período entre 

1991 e 2002, a taxa média de crescimento foi de 9,61 km²/ano, e entre 2002 e 2015 foram de 

7,20 km²/ano. 

As áreas com agricultura concentram-se principalmente na unidade de paisagem 

Floresta (Figura 67). Em 2015 correspondiam a 9.373 polígonos, com tamanho médio de 3,8 

hectares, localizadas em grande parte nos limites dos assentamentos rurais. No ano de 1991 

agrupavam-se principalmente no eixo de influência da BR-210 e nas áreas próximas a cidade 

de Itaubal. Em 2002, além da dispersão sobre estradas vicinais na BR-210, as áreas com 

agricultura distribuem-se também na porção oeste sobre o eixo de influência na BR-156, entre 

os municípios de Ferreira Gomes e Calçoene, bem como nas áreas próximas das cidades de 

Itaubal e Mazagão.  

Figura 66: Área de agricultura de subsistência no eixo da rodovia BR-156, no Município de 

Oiapoque/AP - 2017 

 

Fonte: Manuel Ferreira e Alexandre Rauber, novembro de 2017. 
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Figura 67: Mapa multitemporal das áreas de agricultura na Área de Influência das rodovias 

BR-156 e BR-210 – 1991-2002-2015 

 

Fonte: Classificação de Imagens LandSat e Radar. 

Observa-se que, em 2015, além do aumento das áreas com agricultura próximas as 

áreas consolidadas, ocorreu a dispersão para os eixos norte e sul da BR-156. Como as áreas 
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utilizadas para a agricultura são oriundas do corte raso e queima da floresta, em solos com alta 

concentração de alumínio e elevado teor de acidez, é prática rotineira a realização da rotação 

de terras para a atividade agrícola de subsistência da mandioca, do feijão, do milho, do 

abacaxi e da banana. Em consequência da rotação de terras, verifica-se que parte das áreas 

utilizadas com agricultura em 1991 e/ou 2002 estão em 2015 recobertas novamente pela 

floresta ou convertidas em áreas de pastagens. 

As áreas com pastagem correspondiam em 1991 a 165,53 km², 305,50 km² em 2002 

e 488,11 km² em 2015. O incremento destas áreas de pastagens entre 1991 e 2015 foi de 

322,58 km², indicando um crescimento de 13,44 km²/ano. A taxa de crescimento médio entre 

1991 e 2002 foi de 13,99 km²/ano, e entre 2002 e 2015 de 11,74 km²/ano, índices que indicam 

leve decréscimo no último período. As áreas ocupadas com pastagens em 2015 totalizaram 

1.393 polígonos e compreendem um tamanho médio de 35 hectares.  

Figura 68: Área de floresta convertida em pastagem no eixo da rodovia BR-156, no 

Município de Calçoene/AP - 2017 

 

Fonte: Manuel Ferreira e Alexandre Rauber, novembro de 2017. 

Na data-base 1991, as áreas classificadas com pastagem localizavam-se, em sua 

maioria, na unidade de paisagem Floresta, dentro ou próxima de áreas de assentamentos 

rurais, bem como em algumas áreas com mais de 200 hectares e que foram desflorestadas nas 
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cercanias das sedes urbanas dos municípios de Porto Grande, Calçoene, Itaubal e Laranjal do 

Jari (Figura 69).  

Figura 69: Mapa multitemporal das áreas de pastagens, na Área de Influência das rodovias 

BR-156 e BR-210 – 1991-2002-2015 

 
Fonte: Classificação de Imagens LandSat e Radar. 
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A partir de 2002 verifica-se a dispersão das áreas de pastagem tanto no eixo norte da 

BR-156, em direção à cidade de Oiapoque, quanto na direção sul, nas proximidades da cidade 

de Laranjal do Jari. As áreas utilizadas para pastagem caracterizam-se pela consolidação das 

áreas desflorestadas para esse uso da terra, sendo que grande parte das que foram identificadas 

neste estudo como pastagem em 1991 e 2002, permanecem como pastagem em 2015.  

A bovinocultura de corte é predominante nas áreas de pastagem e apresentou 

sensível diminuição no efetivo na última década. Tendência inversa verificada com a 

bubalinocultura presente nas áreas de Campo Alagado (Tabela 30). A diminuição no efetivo 

de bovinos – para menos de 100 mil cabeças – foi causada, sobretudo, pelo nível de 

investimento exigido na manutenção das áreas com gramíneas e pelo status sanitário – que 

regulamentava somente o abate e o consumo da produção animal – alterado em 2018, quando 

o estado do Amapá foi declarado área livre da aftosa com vacinação pelo Ministério da 

Agricultura e Abastecimento. 

A silvicultura inicia em meados da década de 1980. Em 1991 está consolidada mas 

não apresenta incremento significativo de novas áreas. As áreas classificadas com silvicultura 

representam 2,5% da área de estudo e correspondiam a 977,23 km² em 1991, a 983,47 km² em 

2002 e 937,36 km² em 2015. Estão concentradas principalmente no eixo da BR-156 (Figura 

50 e Figura 70), entre as cidades de Macapá, Porto Grande e Ferreira Gomes, áreas que 

pertencem a empresa AMCEL também estão nas áreas próximas as cidades de Laranjal do 

Jari e Vitória do Jari, que pertencem a empresa Jari Celulose e que tem a maior parte do 

complexo de produção e beneficiamento no município paraense de Monte Dourado. Os 

talhões de cultivo da AMCEL – que representam em torno de 95% da silvicultura – estão 

inseridos na unidade de paisagem Cerrado e os cultivos pertencentes a empresa Jari Celulose 

estão localizados na unidade de paisagem Floresta.  
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Figura 70: Mapa multitemporal das áreas de silvicultura, na Área de Influência das rodovias 

BR-156 e BR-210 – 1991-2002-2015 

 
 Fonte: Classificação de Imagens LandSat e Radar. 
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Figura 71: Amostra de imagem de radar com a disposição de talhões de silvicultura, no 

Município de Porto Grande/AP - 2015 

 
Fonte: Imagem de Radar 

 

 

Figura 72: Amostra de imagem de radar com a disposição de talhões de silvicultura, no 

Município de Itaubal/AP - 2015 

 
Fonte: Imagem de Radar 

Entre as datas-base 2002 e 2015 ocorre pequena diminuição da área com silvicultura 

devido ao abandono de alguns talhões pela AMCEL no processo de conversão do plantio do 

Pinus elliottii para o Eucalipto. As áreas abandonadas de Pinus elliottii – espécie exótica com 

característica regenerativa – geraram “áreas de cerrado misturadas”, com talhões contendo 

essa espécie exótica, sem qualquer manejo e concorrendo com as espécies arbóreas do 

Cerrado amapaense.  
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Figura 73: Mapa multitemporal das áreas de sojicultora na Área de Influência das rodovias 

BR-156 e BR-210 – 1991-2002-2015 

 
Fonte: Classificação de Imagens LandSat e Radar. 

As áreas destinadas ao cultivo de soja são registradas a partir do ano 2014 (Tabela 32 

e Tabela 33), totalizando 196,18 km² em 2015 e 0,52% da área total da poligonal de 

influência (Tabela 34). Este cultivo concentra-se na unidade de paisagem Cerrado amapaense, 
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principalmente no eixo de influência da BR-156, entre as cidades de Macapá e Itaubal e nas 

proximidades da cidade de Tartarugalzinho (Figura 50 e Figura 73).  

Conforme o IBGE (2017), nos dados preliminares do Censo Agropecuário de 

setembro de 2017, foram contabilizados 16 estabelecimentos rurais com cultivo de soja. Deste 

quantitativo, 10 estão situados no município de Macapá, dois estabelecimentos nos 

municípios de Itaubal e Tartarugalzinho, e um nos municípios de Ferreira Gomes e de 

Santana. Estes estabelecimentos rurais com cultivo de soja apresentam em média 1.200 

hectares de área plantada. As áreas existentes e aquelas com potencial, destinadas para a 

sojicultora, estão localizadas nas bordas da grande mancha de mais de 150 mil hectares com 

silvicultura, inserida na unidade de paisagem Cerrado amapaense e que pertencem à empresa 

AMCEL. 

Figura 74: Área de cerrado convertida em cultivo de soja no eixo da rodovia BR-156, no 

Município de Macapá/AP - 2017 

 

Fonte: Manuel Ferreira e Alexandre Rauber, novembro de 2017. 

As áreas antrópicas – que excluem os remanescentes das unidades de paisagem 

Floresta, Cerrado amapaense e Campo Alagado –, representam 3,47% da área da poligonal de 

influência e totalizavam 1.323,28 km² em 1991. Nesta data-base, as áreas antrópicas agrícolas 

atingiram 99,11% de toda a área antrópica (que envolvem processos econômicos de uso da 

terra), enquanto as áreas antrópicas não agrícolas ocupavam 0,89% restante; no conjunto das 



150 
 

áreas antrópicas agrícolas, os usos da terra eram compostos pela silvicultura com 73,85%, 

agricultura com 12,75% e pastagem com 12,51%.  

 

Figura 75: Mapa multitemporal das áreas antrópicas, na Área de Influência das rodovias BR-

156 e BR-210 – 1991-2002-2015 

 
Fonte: Classificação de Imagens LandSat e Radar. 
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Na data-base 2002, as áreas antrópicas atingem 4,10% da poligonal de influência e 

totalizam 1.564,86 km². As áreas antrópicas são compreendidas em 99,30% das áreas 

antrópicas agrícolas e em 0,70% de áreas antrópicas não agrícolas. Na composição das áreas 

antrópicas agrícolas, a silvicultura diminuiu para 62,84%, enquanto as áreas de pastagem e 

agricultura chegaram a 21,44% e 15,02%, respectivamente. Na data-base 2015, as áreas 

antrópicas passaram para 5,23% da poligonal de influência e alcançaram 1.994,53 km². Em 

relação às áreas antrópicas, o total de 99,28% é composto por áreas antrópicas agrícolas e 

0,32% por áreas antrópicas não agrícolas. Na composição das áreas antrópicas agrícolas, a 

silvicultura diminuiu sua representação para 46,99%, enquanto as áreas de pastagem, 

agricultura e soja, respectivamente, apresentaram crescimento, com 24,47%, 17,97% e 9,83%. 

3.2 Incidência de focos de queimadas 

Um dos fatores intervenientes e que atuam na transformação da paisagem é a 

incidência de focos de queimada. Realizou-se uma análise multitemporal da distribuição das 

queimadas no eixo de influência das rodovias BR-156 e BR-210. O levantamento de 

ocorrência de focos de queimadas foi obtido do Banco de Dados de Queimadas disponível no 

site do INPE - www.inpe.br/queimadas/bdqueimadas e que fornece dados a partir do ano 

2000, data que marca o início da série histórica analisada. Para mapear a série temporal, 

optou-se pela utilização do Sensor MODIS – satélites Terra e Aqua –, que permite analisar o 

quantitativo de focos e sua relação com o uso da terra, enquanto uma ferramenta que permite 

detectar queimadas com, no mínimo, 30m de frente e 1m de largura. 

A incidência temporal de focos de queimadas concentra-se no período de seca – 

meses de setembro, outubro e novembro –, que apresenta déficit hídrico. Os fatores climáticos 

e das atividades antrópicas agrícolas influenciam na variação da incidência dos focos de 

queimadas na série histórica. As queimadas controladas são empregadas, principalmente, na 

abertura de novas áreas para a agricultura de subsistência na unidade de paisagem Floresta, 

assim como prática de manejo nas áreas utilizadas para a pecuária, tanto na unidade de 

paisagem Floresta, quanto no Cerrado amapaense e no Campo Alagado. 

Na série histórica, entre os anos 2000 e 2017, detecta-se o aumento significativo da 

quantidade de focos de queimadas. No ano 2000 foram detectados 447 focos, passando, 

respectivamente, em 2005, 2010, 2015, 2016 e 2017, para 1.653 focos, 921 focos, 3.725 

focos, 3.575 focos e 2.710 focos. A grande maioria destes focos de queimadas ocorre dentro 

da poligonal de influência da BR-156 e BR-210 (Tabela 43). 

http://www.inpe.br/queimadas/bdqueimadas
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Tabela 43: Incidência de queimadas, no Estado do Amapá – 2000-2005-2010-2015/2017 
Ano Incidência de Focos de Queimadas (Focos) 

Estado do Amapá Poligonal de Influência da BR-156 e BR-210 % 

2000 447 278 62,19 

2005 1.653 959 58,01 

2010 921 640 69,48 

2015 3.725 1.945 52,21 

2016 3.575 1.819 50,88 

2017 2.710 1.492 55,05 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de INPE. 

Para verificar o padrão espacial da distribuição dos focos de queimadas, foram 

confeccionados mapas de densidade de queimadas para os anos 2000, 2005, 2010, 2015 e 

2016. O método utilizado foi o geoestatístico Mapa de Kernel, que identificou e classificou as 

áreas em baixa, média e alta densidade de incidência de queimadas, a partir da interpolação 

dos pontos de incidência. De forma geral, a distribuição espacial dos focos de queimadas na 

série histórica está relacionada com a proximidade da poligonal de influência da BR-156 e 

BR-210. À medida que vai se distanciando do eixo de influência, a densidade de queimadas 

gradativamente diminuiu (Figuras 76, 77, 78, 79 e 80). 

Figura 76: Mapa de densidade de queimadas, no Estado do Amapá - 2000 

 
Elaborado por Rauber. Fonte: Interpolação de dados de queimadas do INPE. 
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Figura 77: Mapa de densidade de queimadas, no Estado do Amapá – 2005 

 
 Elaborado por Rauber. Fonte: Interpolação de dados de queimadas do INPE. 

 

Figura 78: Mapa de densidade de queimadas, no Estado do Amapá – 2010 

 
 Elaborado por Rauber. Fonte: Interpolação de dados de queimadas do INPE. 
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Figura 79: Mapa de densidade de queimadas, no Estado do Amapá – 2015 

 
Elaborado por Rauber. Fonte: Interpolação de dados de queimadas do INPE. 

 

A incidência de focos de queimadas até o ano 2000 estava concentrada no eixo de 

influência da BR-156, entre as cidades de Macapá e Porto Grande. Nos demais períodos, 

gradativamente, as maiores insciências expandiram-se sobre o eixo norte da BR-156, até as 

proximidades da cidade de Calçoene, assim como a sudeste, em direção à cidade de Itaubal, e 

a sul, em direção à cidade de Laranjal do Jari, ocorrendo, sobretudo, em áreas de unidade de 

paisagem Floresta e Cerrado amapaense (Figura 80). 
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Figura 80: Mapa multitemporal de densidade de queimadas, na Área de Influência das 

rodovias BR-156 e BR-210 – 2000, 2005, 2010 e 2015 

 
Elaborado por Rauber. Fonte: Interpolação de dados de queimadas do INPE. 

 

A Tabela 44 apresenta o número de focos de queimadas nas unidades de paisagem 

Floresta, Cerrado amapaense e Campo Alagado, na série histórica. A maior incidência de 

focos de queimada ocorreu na área da unidade de paisagem Floresta, oscilando entre 44% e 
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57,92%. Nas outras unidades, a incidência no Cerrado amapaense oscilou entre 33,81% e 

50,26% e no Campo Alagado entre 5,74% e 17,97%.  

Tabela 44: Incidência de focos de queimada por unidade de paisagem, na Área de Influência 

das rodovias BR-156 e BR-210 - 2000-2005-2010-2015/2017 
Ano N° de 

Focos de 

Queimadas 

Unidade de paisagem - Focos de Queimadas 

Floresta % Cerrado % Campo Alagado % 

2000 278 161 57,92 94 33,81 23 8,27 

2005 959 422 44,00 482 50,26 55 5,74 

2010 640 292 45,63 290 45,31 58 9,06 

2015 1.945 914 46,99 743 38,20 288 14,81 

2016 1.819 834 45,85 658 36,18 327 17,97 

2017 1.492 796 53,35 543 36,39 153 10,26 

 Elaborado por Rauber. Fonte: Série Histórica de Incidência queimadas do INPE. 

A incidência de queimadas na unidade de paisagem Floresta acontece principalmente 

nas áreas em processo de desmatamento de corte raso destinadas à agricultura e pecuária. 

Figura 81: Foco de Queimada na unidade de paisagem floresta, na Área de Influência das 

rodovias BR-156 e BR-210 

 

Fonte: Manuel Ferreira, novembro de 2017. 

Na unidade de paisagem Cerrado amapaense, os focos de queimadas estão 

localizados em áreas de pecuária extensiva, e alguns focos registrados em talhões de 

silvicultura, que se utiliza do fogo para a limpeza dos talhões após a colheita. Na unidade de 

paisagem Campo Alagado, os focos se concentram no período seco, entre os meses de 

setembro e novembro, com a queima para a renovação da pastagem natural.  
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Figura 82: Queimada na unidade de paisagem cerrado, na Área de Influência das rodovias 

BR-156 e BR-210 

 

Fonte: Rauber, 2018. 

 

Figura 83: Queimada na unidade de paisagem campo alagado, na Área de Influência das 

rodovias BR-156 e BR-210 

 

Fonte: Manuel Ferreira e Alexandre Rauber, novembro de 2017. 

Os dados sobre as queimadas na série histórica evidenciam que, apesar do 

quantitativo de focos ocorrerem com maior frequência na unidade Floresta, que recobre em 

torno de 77% da área total da poligonal, é no Cerrado amapaense que os focos de queimadas 

exercem maior pressão antrópica de transformação da paisagem, uma vez que esta unidade 
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recobre aproximadamente 12% da área total e, sofre em média, 40% dos focos de queimadas 

registrados.  

3.3 Comportamento Multitemporal do desmatamento de corte raso  

Para entender a espacialidade das atividades antrópicas sobre a unidade Floresta, foi 

realizado o mapeamento multitemporal do desmatamento de corte raso no eixo de influência 

das BR-156 e BR-210. Para tanto, utilizou-se as bases de dados com informações e 

mapeamentos disponibilizados pelo Projeto de Monitoramento da Floresta Amazônica 

Brasileira por Satélite – PRODES/INPE, que monitora por satélite o desmatamento por corte 

raso na região Amazônica desde o ano de 1988.  

As taxas anuais são estimadas a partir dos incrementos de desmatamento 

identificados nas imagens de satélite que cobrem a Amazônia Legal. O PRODES utiliza 

imagens do sensor Landsat, com resolução espacial de 20m a 30m com taxa de revista de 16 

dias, numa combinação que busca minimizar o problema de cobertura de nuvens no processo 

de mapeamento. São utilizadas também imagens dos sensores CBERS, Resourcesat e UK-

DMC2, que apresentam características de resolução espacial semelhantes ao sensor Landsat. 

Nas imagens utilizadas no PRODES, a área mínima mapeada é de 6,5 hectares. 

A distribuição geral das áreas desmatadas por corte raso no estado do Amapá – na 

série histórica entre 1988 e 2017 – concentra-se no eixo de influência das BR-156 e BR-210 

(Figura 84 e Figura 85). Entre os anos de 1988 e 2017 foram mapeadas, segundo o PRODES, 

1.559 km² de área desmatada, representando 1,09% da área estadual e 0,36% da área 

desmatada na Amazônia Legal, com uma taxa média de desmatamento de 51,96 km²/ano 

(Tabela 45). 

Tabela 45: Taxa anual de desmatamento de corte raso, no Estado do Amapá – 1988/1995, 

1996/2005, 2006/2015, 2016, 2017 e 1988/2017 
Período Amapá 

(km²) 

Amapá  Amazônia 

(km²) 

Taxa Anual de desmatamento (km²/ano) 

Amapá Amazônia Legal 

1988-1995 895 0,65 136.214 111,87 10.478 

1996-2005 159 0,08 196.253 15,90 19.625 

2006-2015 464 0,57 81.231 46,40 8.123 

2016 17 0,21 7.893 17,00 7.893 

2017 24 0,34 6.947 24,00 6.947 

1988-2017 1.559 0,36 428.538 51,96 14.284,60 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de Série Histórica PRODES/INPE. 
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Figura 84: Áreas de desmatamento de corte raso, no Estado do Amapá – 1988/2001 

 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de Série Histórica PRODES/INPE. 

No período entre 1988 e 1995, foram desmatados 895 km², com a taxa média de 

desmatamento de 111,87 km²/ano, o que representa 0,65% do desmatamento na Amazônia 

Legal. Entre 1996 e 2005, observa-se uma sensível diminuição do desmatamento, que perfaz 

159 km², com uma taxa de desmatamento de 15,90 km²/ano e que representa 0,08% do 

desmatamento. Estes últimos dados apontam uma tendência no estado do Amapá inversa a 



160 
 

registrada na Amazônia Legal, que teve o ápice desses índices de desmatamento neste 

período.  

Figura 85: Áreas de desmatamento de corte raso, no Estado do Amapá – 1988/2016 

 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de Série Histórica PRODES/INPE. 

Entre 2006 e 2015 ocorre um sensível aumento da área desmatada, com 464 km² e 

uma taxa de desmatamento médio de 46,40 km²/ano. Enquanto a Amazônia Legal apresentou 

índices menores de desmatamento, o Amapá representou 0,57% deste total (Tabela 45). 
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Nos anos de 2016 e 2017 os índices de desmatamentos foram de 17 km² e 24 km², 

alcançando um total de 0,21% e 0,34% do total desmatado na Amazônia Legal. A série 

histórica dos dados do PRODES, tanto para o Amapá quanto para a Amazônia Legal, 

evidencia o comportamento e tendências da conversão de mais de 400 mil km² da floresta 

amazônica, principalmente no desmatamento de corte raso para a implantação de novas áreas 

para a atividade agropecuária.  

Até o ano de 2002 foram detectados 128 mil hectares de desmatamento de corte raso 

na poligonal, representando 3,36% da área total do eixo de influência das rodovias BR-156 e 

BR-210. Em 2010 e 2016 estes índices aumentaram para 195 mil hectares e 205 mil hectares, 

o que representa 5,13% e 5,38% da área da poligonal (Tabela 46). 

Tabela 46: Taxa de incremento de desmatamento de corte raso, na Área de Influência das 

rodovias BR-156 e BR-210 – 1988-2002/2016 
Ano Desmatamento de Corte Raso 

Amapá (ha) Eixo de influência das Rodovias – BR-

156 e BR-210 (ha) 

Porcentagem do total da Poligonal 

de Influência 

Até 2002 184.023,62 128.101,38 3,36 

2003 42.171,17 25.996,27 0,68 

2004 10.132,11 8.541,70 0,22 

2005 6.010,88 4.961,02 0,13 

2006 4.812,79 3.438,04 0,09 

2007 9.259,71 8.093,92 0,21 

2008 9.975,23 8.179,59 0,21 

2009 4.794,16 3.967,99 0,10 

2010 7.203,89 4.220,39 0,11 

2011 1.636,45 1.402,09 0,04 

2012 1.978,51 1.669,65 0,04 

2013 2.478,38 1.934,87 0,05 

2014 2.910,54 2.339,52 0,06 

2015 1.910,93 1.418,47 0,04 

2016 1.293,33 841,15 0,02 

Total 290.591,67 205.106,05 5,38 

 Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de Série Histórica PRODES/INPE. 
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Figura 86: Desmatamento de corte raso, na Área de Influência das rodovias BR-156 e BR-210 

– 1988/2002 

 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de Série Histórica PRODES/INPE. 

Apesar dos sensores utilizados permitirem detectar áreas desmatadas de corte raso 

superiores a 6,5 hectares, e como muitas das áreas desmatadas para a utilização da agricultura 

se caracterizam em pequenas áreas não contíguas – com menos de 5 hectares em áreas de 

rotação de terras – na unidade de paisagem Floresta, as áreas com menos de 5 hectares podem 

não ter sido detectadas. Os maiores índices de desmatamento e conversão da Floresta 
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concentram-se no eixo da BR-210, entre as cidades de Porto Grande e Serra do Navio, no eixo 

da BR-156, nas proximidades das cidades de Itaubal, Mazagão, Laranjal do Jari e 

Tartarugalzinho, e nas áreas desmatadas entre 10 e 100 hectares já consolidadas desde meados 

da década de 1990 (Figura 87 e Figura 88). 

Figura 87: Desmatamento de corte raso, na Área de Influência das rodovias BR-156 e BR-210 

– 1988/2010 

 

 Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de Série Histórica PRODES/INPE. 
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Figura 88: Desmatamento de corte raso, na Área de Influência das rodovias BR-156 e BR-210 

– 1988/2016 

 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de Série Histórica PRODES/INPE. 

A evolução do desmatamento de corte raso no eixo de influência das rodovias BR-

156 e BR-210 indica gradativa e significativa diminuição da pressão das atividades 

agropecuárias sobre a unidade de paisagem Floresta (Figura 89).  
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Figura 89: Evolução do desmatamento de corte raso, na Área de Influência das rodovias BR-

156 e BR-210 - 1988/2002, 2003/2010 e 2011/2016 

 

 Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de Série Histórica PRODES/INPE. 

Os dados sobre o desmatamento de corte raso na série histórica evidenciam uma 

sensível diminuição da pressão antrópica de transformação da paisagem na unidade de 
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paisagem Floresta, sobretudo a partir de 2010. Essa diminuição está relacionada a alguns 

fatores em destaque: a) consolidação dos desmatamentos de corte raso nos lotes ocupados nos 

assentamentos rurais; b) não terem sido criados novos assentamentos rurais; c) criação da 

FLOTA, unidade de conservação de uso sustentável estadual, com mais de 2 milhões de 

hectares na unidade de paisagem Floresta e que define o regramento de uso a partir de 

concessões de exploração madeireira, barrando o avanço de projetos agropecuários. 

3.4 Florestas degradadas 

Para analisar o processo de degradação da unidade de paisagem Floresta, foram 

utilizados os dados disponibilizados pelo Projeto de Mapeamento das Florestas Degradadas 

na Amazônia Legal – DEGRAD/INPE. O projeto DEGRAD/INPE é um sistema destinado a 

mapear áreas em processo de desmatamento onde a cobertura ainda não foi totalmente 

removida, utiliza imagens dos satélites Landsat e CBERS com o objetivo de mapear 

anualmente áreas de florestas degradadas com tendências em se transformar em corte raso ou 

que evidenciam a atividade de exploração madeireira.  

Similar ao PRODES, a área mínima mapeada pelo DEGRAD é de 6,5 hectares. Para 

conhecer melhor o processo de degradação florestal, o INPE prepara as imagens de satélite, 

aplicando realces de contraste de modo a destacar as evidências da degradação. As áreas 

degradadas são então mapeadas individualmente. A figura 90 ilustra os padrões de degradação 

por atividade madeireira observados nas imagens realçadas. 

A Figura 90 caracteriza os padrões de degradação florestal observados em imagens 

realçadas, conforme os níveis de intensidade da extração de madeira: (A) Degradação de 

intensidade moderada: área em regeneração após exploração madeireira, pátios ainda 

evidentes; (B) Degradação de intensidade alta: exploração madeireira ativa, grande proporção de 

solo exposto; (C) Degradação de intensidade leve: evidência de abertura de estradas de acesso. 
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Figura 90: Padrões para a classificação de degradação florestal em imagens de satélite 

 

Fonte: INPE. Disponível em: http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/degrad. Acesso em: 

dezembro de 2018. 

 

Figura 91: Floresta não degradada nas redondezas da cidade de Pedra Branca do Amapari/AP 

 

Fonte: Manuel Ferreira e Alexandre Rauber, novembro de 2017. 

 

http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/degrad
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Figura 92: Floresta degradada após corte seletivo de toras de madeira nas redondezas da 

cidade de Pedra Branca do Amapari/AP 

 
Fonte: Manuel Ferreira e Alexandre Rauber, novembro de 2017. 

 

Figura 93: Florestas degradadas, no Estado do Amapá – 2007/2016 

 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de Série Histórica DEGRAD/INPE. 
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Entre os anos de 2007 e 2016 foram degradados 544 km² de floresta no do Amapá, 

representando 0,37% da área total de floresta degradada na Amazônia Legal, que alcançou 

146.068 km² para o período. A taxa média anual de desmatamento seletivo para esse período 

foi de 54,4 km²/ano não obstante, destaca-se que em de 2016 houve um incremento 

significativo de áreas degradas no total de 271 km², quantitativo de floresta degrada na 

Amazônia Legal que passa de uma média total no período de 0,37% para 0,99% somente no 

ano de 2016 (Tabela 47). 

Tabela 47: Taxa de Floresta degradada – 2007/2010, 2011/2015 e 2016 
Período Amapá 

(km²) 

 Amapá 

(%) 

Amazônia 

(km²) 

Taxa Anual Amapá 

(km²/ano) 

Taxa Anual 

Amazônia (km²/ano) 

2007/2010 195 0,30 64.205 48,75 16.051,25 

2011/2015 78 0,14 54.493 15,60 10.898,60 

2016 271 0,99 27.370 271,00 27.370,00 

2007/2016 544 0,37 146.068 54,40 14.606,80 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de Série Histórica DEGRAD/INPE 

Na evolução multitemporal de floresta degradada no eixo de influência das rodovias 

BR-156 e BR-210, foi detectado o gradual e significativo aumento da pressão antrópica sobre 

a unidade de paisagem Floresta através do corte seletivo de toras de madeira para o 

abastecimento, principalmente do complexo madeireiro em expansão que beneficiava em 

torno de 200 mil/m³ de madeira em toras em 2007 e passou para mais de 800 mil/m³ em 2017 

(Tabela 18). Na poligonal de influência das rodovias foram detectados 25,8 mil hectares de 

floresta degradada entre 2007 e 2016, que representa 0,68% do total. As áreas de floresta 

degradada estão distribuídas principalmente nos municípios de Porto Grande, Mazagão, 

Itaubal e Tartarugalzinho (Tabela 48 e Figura 94). 

Tabela 48: Florestas degradadas – 2007/2016 
Ano 

 

Florestas Degradadas – DEGRAD 

Amapá Eixo de influência das Rodovias – BR-

156 e BR-210 – (ha) 

%  

2007 5.401,84 3.355,76 0,09 

2008 6.318,28 3.738,31 0,10 

2009 6.148,11 1.874,05 0,05 

2010 2.044,65 1.453,03 0,04 

2011 1.189,21 127,10 0,01 

2012 1.686,29 688,58 0,02 

2013 593,58 334,76 0,01 

2014 2.186,81 1.292,39 0,03 

2015 12,06 5,94 0,00 

2016 26.667,47 12.938,73 0,34 

Total 52.248,30 25.808,65 0,68 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de Série Histórica DEGRAD/INPE 
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Figura 94: Mapa multitemporal de florestas degradadas, na Área de Influência das rodovias 

BR-156 e BR-210 – 2007/2010, 2011/2014 e 2015/2016 

 

Elaborado por Rauber Fonte: Adaptado de Série Histórica DEGRAD/INPE 

Os dados sobre a floresta degradada na série histórica evidenciam considerável 

aumento da pressão antrópica na transformação da unidade de paisagem Floresta em 2016, 

causado, sobretudo, pela influência direta do corte seletivo de madeira. 
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As transformações das unidades de paisagem do estado do Amapá foram geradas a 

partir de interesses antrópicos distintos. Na unidade de paisagem Floresta operam diferentes 

atores intervenientes: a) Assentamentos rurais e terras indígenas: promovem atividades 

agropecuárias de subsistência; b) empresas mineradoras: projetos de explotação de minérios 

de ouro, manganês, cromita e minério de ferro para comercialização nacional e internacional; 

c) empresas madeireiras: beneficiam madeira para o comércio regional, nacional e 

internacional; d) projetos de pecuária com pastagem: criação de bovinos de corte para o 

comércio local.  

A pressão antrópica sobre a Floresta a partir da atuação dos assentamentos rurais e 

das terras indígenas, bem como dos projetos de pecuária bovina, está estagnada, com 

diminuição gradativa das taxas médias de incremento. Por outro lado, as mineradoras não 

demandam grandes áreas de floresta, mas expandiram produção, devido ao seu perfil de 

exploração econômica. As empresas madeireiras são, de fato, as maiores intervenientes na 

transformação da paisagem por comporem o setor em expansão e necessitarem de grandes 

áreas de floresta para a exploração de madeira.  

A pressão antrópica que promove a transformação do Cerrado amapaense é exercida 

principalmente pela silvicultura, pela sojicultura e por alguns assentamentos rurais, sendo 

maior nesta unidade que na de floresta. De forma distinta, cada um destes atores 

intervenientes opera sobre a unidade. A silvicultura, implantada e consolidada desde 1980, 

representa a principal atividade econômica sobre o Cerrado amapaense; entretanto atualmente 

encontra-se estagnada, mas de posse de aproximadamente 270 mil hectares desta unidade, em 

torno de 100 mil hectares são ocupados com talhões de plantio. A sojicultura é uma 

intervenção recente que, e apesar do curto período de atuação, é hoje a principal atividade 

agrícola em expansão de produção e ocupação de área no Cerrado amapaense. A atuação dos 

assentamentos rurais sobre esta unidade é pouco expressiva se comparada a silvicultura e a 

sojicultura, uma vez que se dilui em poucos assentamentos de pequenos lotes com atividade 

agropecuária e que não estão em expansão.   

A transformação da unidade de paisagem Campo Alagado não é significativa se 

comparada as intervenções exercidas na Floresta e Cerrado. As  características próprias desta 

paisagem dificultam a instalação de atividades agropecuárias, apesar de haver certa expansão 

da pecuária bubalina em campos nativos. 
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Definidas as características das transformações efetivadas nas unidades de paisagem, 

o próximo capítulo aborda as tendências e perspectivas de performance dos atores 

intervenientes na configuração espacial das unidades Floresta e Cerrado amapaense do eixo 

de influência das rodovias BR-156 e BR-210.  
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CAPÍTULO IV 

4 O EIXO DE INFLUÊNCIA DAS RODOVIAS BR-156 E BR-210: AS 

TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS DA CONFIGURAÇÃO ESPACIAL  

A mudança da configuração espacial do estado do Amapá se constitui 

progressivamente a partir do surgimento de distintos atores, como assentamentos rurais, terras 

indígenas, unidades de conservação federal e estadual, mineração, silvicultura e sojicultura. 

Em 2015 estes ocupavam 11,33 milhões de hectares ou 76,53% da área estadual. Com 

exceção da sojicultura em 2002, todos os outros atores agiam no estado, constituindo 8,91 

milhões de hectares e 60,2% da área estadual. Em 1991 as unidades de conservação estadual e 

a sojicultura não integravam ainda a configuração espacial do Amapá, restando aos outros 

atores uma ocupação de 2,60 milhões de hectares ou 18,21% da área estadual (Tabela 49). 

Tabela 49: Distribuição dos atores intervenientes no Estado do Amapá – 1991, 2002 e 2015 

Delimitação de uso 

da terra 

Estado do Amapá 

1991 (ha) % 2002 (ha) % 2015 (ha) % 

Assentamento Rural 102.051,28 0,69 1.147.533,89 7,75 1.182.987,45 7,98 

Mineração 726,66 0,01 569,00 0,01 587,00 0,01 

Terra Indígena 520.434,28 3,64 1.184.400,13 7,99 1.184.400,13 7,99 

UC Federal 1.880.779,19 12,69 5.681.086,63 38,35 5.681.086,63 38,35 

UC Estadual 0,00 0,00 806.104,00 5,44 3.174.952,42 15,99 

Silvicultura 97.723,00 0,66 98.347,00 0,66 93.736,00 0,63 

Soja 0,00 0,00 0,00 0,00 19.618,00 0,13 

Total 2.601.714,41 18,21 8.918.040,65 60,20 11.337.367,63 76,53 

Elaborado por Rauber. 

As Unidades de Conservação Federal, definidas como áreas de preservação integral 

ou de uso sustentável, representam atualmente 5,68 milhões de hectares ou 38,35% da área 

estadual, sendo que 75% deste montante integram o Parque Nacional Montanhas do 

Tumucumaque (na unidade de paisagem Floresta) e o Parque Nacional do Cabo Orange (na 

unidade de paisagem Campo Alagado). 

As Unidades de Conservação Estadual, compostas pela Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável do Uiratapuru e pela Floresta Estadual do Amapá (ambas inseridas na unidade de 

paisagem Floresta), são definidas como áreas de preservação de uso sustentável, ocupando 

nos anos de 2002 e 2015, 5,44% e 15,99% da área estadual, respectivamente. As Terras 

Indígenas e seus processos de demarcação e homologação efetivados constituem atualmente 
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7,99% da área estadual e alcançam 1,18 milhões de hectares, das quais aproximadamente 85% 

estão inseridas na unidade de paisagem Floresta.  

Figura 95: Delimitação da ocupação dos atores intervenientes no Estado do Amapá – 2015 

 
Elaborado por Rauber. 

Os assentamentos rurais que tiveram sua consolidação na década de 1990 estão 

praticamente todos inseridos na unidade de paisagem Floresta (95%) e abrangem 1,18 milhões 

de hectares e 7,98% da área estadual. As áreas de silvicultura estão 90% na unidade de 

paisagem Cerrado amapaense, totalizam 100 mil hectares e correspondem a cerca de 0,60% 
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da área do estado do Amapá sem acréscimo significativo de área nos últimos 30 anos. As 

áreas de mineração correspondem a 0,01% da área estadual, são caracterizadas pela 

exploração concentrada e intensiva e estão distribuídas em distritos mineiros principalmente 

na unidade de paisagem Floresta. As áreas de sojicultura que tiveram as primeiras áreas 

registradas na unidade de paisagem Cerrado amapaense em 2014 representam 0,13% da área. 

4.1 Atores intervenientes no eixo de influência das rodovias BR-156 e BR-210 

A configuração espacial do eixo de influência das rodovias BR-156 e BR-210 é 

caracterizada pelos mesmos atores presentes no contexto estadual (assentamentos rurais, 

Terras Indígenas, Unidades de Conservação Federal e Estadual, mineração, silvicultura e 

sojicultura). Em 1991 e 2002, com exceção da Unidade de Conservação Estadual e da 

sojicultura, os atores intervenientes ocupavam 16,55% e 35,14% da poligonal, percentagem 

que aumenta para 57,92% em 2015 (Tabela 50). 

 

Tabela 50: Distribuição dos atores intervenientes no Eixo de Influência das rodovias BR-156 

e BR-210 - 1991, 2002 e 2015 
Classificação  Eixo de Influência das Rodovias BR-156 e BR-210  

1991 (ha) % 2002 (ha) % 2015 (ha) % 

Assentamento Rural 98.197,50 2,58 719.068,28 18,87 724.457,97 19,01 

Mineração 535,00 0,02 389,00 0,01 494,00 0,01 

Terra Indígena 219.246,38 5,75 252.639,72 6,63 252.639,72 6,63 

UC Federal 214.889,90 5,64 268.545,90 7,05 268.545,90 7,05 

UC Estadual 0,00 0,00 0,00 0,00 847.687,67 22,24 

Silvicultura 97.723,00 2,56 98.347,00 2,58 93.736,00 2,46 

Soja 0,00 0,00 0,00 0,00 19.618,00 0,51 

Total 630.591,78 16,55 1.338.989,90 35,14 2.207.179,26 57,92 

Elaborado por Rauber. 

Em 1991, ano de consolidação da estrutura governamental do estado do Amapá, do 

montante de 3,81 milhões de hectares que compõem o eixo de influência das rodovias BR-156 

e BR-210, apenas 630 mil hectares estavam delimitados por usos definidos pelos atores 

intervenientes, que representam 16,55% da poligonal. A RESEX do Rio Cajari foi criada em 

1990 e constitui uma Unidade de Conservação Federal, de seu total 214 mil hectares estão 

inseridos na área da poligonal. Os assentamentos rurais (Perimetral, Carnot, Piquiazal, Piquiá 

e Irineu e Felipe) e as Terras Indígenas (Terra Indígena Uaçá e Terra Indígena Juminã) 

representam 98 mil e 219 mil hectares da poligonal. As áreas de silvicultura da AMCEL 

totalizam 97 mil hectares e as áreas de mineração (com destaque para a ICOMI) alcançam 

parcos 535 hectares (Tabela 50 e Figura 96). 
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Figura 96: Ocupação dos atores intervenientes na Área de Influência das rodovias BR-156 e 

BR-210 – 1991 

 

Elaborado por Rauber. 

Em 2002, a representatividade de atores intervenientes permanece a mesma, os 

principais incrementos – abrangendo uma área de 1,33 milhões de hectares ou 35,14% da 

poligonal –, ocorrem nas áreas de assentamentos rurais, alcançando 719,06 mil hectares ou 

18,87% da área total da poligonal, nas áreas de Unidades de Conservação Federal (inserção de 

porções de área do Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaque), alcançando 268,54 
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mil hectares ou 7,05% da poligonal, e nas áreas de Terras Indígenas (inserção de porções de 

área da T.I Wajãpi) que estagnaram em 252,63 mil hectares ou 6,63% da poligonal (Tabela 50 

e Figura 97). 

Figura 97: Ocupação dos atores intervenientes na Área de Influência das rodovias BR-156 e 

BR-210 – 2002 

 

Elaborado por Rauber. 
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Figura 98: Ocupação dos atores intervenientes na Área de Influência das rodovias BR-156 e 

BR-210 - 2015 

 

Elaborado por Rauber. 

Para a última data-base, 2015, estão delimitados o montante de 2,20 milhões de 

hectares ou 57,92% da área total da poligonal.  O restante é composto em sua maioria por 

áreas de Campo Alagado, porções de Cerrado amapaense sem atividade agropecuária e sem 

silvicultura e por áreas de Floresta com projetos agropecuários e remanescentes de floresta. 

Os maiores acréscimos de área em relação ao ano de 2002 foram a inclusão de grandes 
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porções da Floresta Estadual do Amapá (Unidade de Conservação Estadual), com 847 mil 

hectares ou 22,24% da poligonal, e as áreas de sojicultura, com 19,61 mil hectares ou 0,51% 

da poligonal (Tabela 50 e Figura 98). Os demais atores, que se apresentaram na configuração 

espacial de 1991 e 2002, não tiveram incremento significativo de área em 2015. 

4.2 O eixo de influência das rodovias BR-156 e BR-210: as tendências da 

configuração espacial na unidade de paisagem Floresta 

A unidade de paisagem Floresta representa aproximadamente 80% dos 3,81 milhões 

de hectares abrangidos pelo eixo de influência das rodovias BR-156 e BR-210. Os principais 

atores intervenientes na unidade são os assentamentos rurais, as Unidades de Conservação 

Federal, as Terras Indígenas, a FLOTA/AP com suas concessões florestais e as áreas de 

mineração. Para o mapeamento das tendências da configuração espacial sobre a unidade de 

paisagem Floresta, foram elaborados e analisados os mapeamentos multitemporais da 

cobertura e uso da terra, do desmatamento de corte raso e da degradação florestal. 

4.2.1 A unidade de paisagem Floresta e os assentamentos rurais 

Os assentamentos rurais ocupam 1,18 milhões de hectares da área estadual e 724 mil 

hectares da área de influência das rodovias BR-156. Em 2015, aproximadamente 90% da área 

abrangida pelos 27 assentamentos implantados estão na unidade de paisagem Floresta e 

dentro de suas delimitações encontra-se a maior parte das atividades de agricultura de 

subsistência verificadas na poligonal (Figura 99). Os assentamentos rurais Governador Janari, 

Itaubal, Irineu e Felipe, Matão do Piaça e Agroextrativista Maracá apresentam algumas 

porções pertencentes a unidade de paisagem Cerrado amapaense, os demais assentamentos 

rurais tem sua totalidade de área na unidade de paisagem Floresta. 

Os assentamentos rurais tiveram seu processo de implantação e consolidação até o 

final da década de 1990 no estado do Amapá. A partir do início da década de 2000, ocorre  

diminuição das taxas de desmatamento e de abertura de novas áreas de agricultura de 

subsistência dessa forma, foram mapeados 17 mil hectares no ano de 1991, e respectivamente 

23 mil hectares e 35 mil hectares nos anos de 2002 e 2015. Dados que apontam para a 

diminuição gradativa da pressão antrópica exercida sobre a unidade de paisagem Floresta 

pelos assentamentos rurais nos últimos 15 anos e o pouco incremento de área colhida dos 

cultivos permanentes e temporários no estado do Amapá no período (Tabela 38 e Tabela 39). 
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Figura 99: Áreas de Agricultura e Assentamentos Rurais na Área de Influência das rodovias 

BR-156 e BR-210 - 1991, 2002 e 2015 

 

Elaborado por Rauber. 
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 Na série histórica entre 1988 e 2016, foram mapeados aproximadamente 65 mil 

hectares de desmatamento de corte raso em áreas de assentamento rural, ou 22,37% do total 

do desmatamento de corte raso registrado no período.  

Tabela 51: Desmatamento de corte raso nos assentamentos rurais no Eixo de Influência das 

rodovias BR-156 e BR-210 – 1988-2002/2016 
Ano Total da Poligonal  Desmatamento de corte raso em Assentamentos 

Rurais - hectares 

Poligonal de Influência % 

1988-2002 128.101,38 35.254,89 27,52 

2003 25.996,27 9.223,14 35,48 

2004 8.541,70 3.623,86 42,42 

2005 4.961,02 989,99 19,95 

2006 3.438,04 981,05 28,53 

2007 8.093,92 3.203,95 39,58 

2008 8.179,59 2.813,38 34,39 

2009 3.967,99 1.162,01 29,28 

2010 4.220,39 1.314,69 31,15 

2011 1.402,09 529,13 37,74 

2012 1.669,65 468,51 23,68 

2013 1.934,87 787,78 28,06 

2014 2.339,52 719,81 30,77 

2015 1.418,47 260,53 18,37 

2016 841,15 229,08 27,23 

Total 205.106,05 61.516,80 29,99 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de Série Histórica PRODES/INPE. 

 A taxa de desmatamento em áreas de assentamento rural no eixo de influência das 

rodovias BR-156 e BR-210 totalizaram 61,5 mil hectares (29,99%), com taxas anuais de 

desmatamento de 2.518 hectare/ano entre 1988 e 2002. Entre 2003 e 2010, a taxa anual de 

2.914 hectares/ano, entre 2011 e 2016 a taxa diminui para 499 hectares/ano. Esses dados 

apontam uma gradativa diminuição de área de desmatamento de corte raso sobre a unidade de 

paisagem Floresta nos assentamentos rurais (Tabela 52 e Figura 100). 

Tabela 52: Taxa de desmatamento de corte raso nos assentamentos rurais, no Eixo de 

Influência das rodovias BR-156 e BR-210 – 1988-2002, 2003-2010, 2011/2015, 2016, 1988-

2016 
Período Assentamentos Rurais - Taxa de desmatamento de corte raso Hectares/Ano 

Amapá Eixo de influência das Rodovias – BR-156 e BR-210  

1988-2002 2.676,78 2.518,21 

2003-2010 3.102,50 2.914,01 

2011-2015 586,00 553,15 

2016 235,97 229,08 

1988-2016 2.424,48 2.278,40 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de Série Histórica PRODES/INPE. 
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Figura 100: Desmatamento de corte raso nos Assentamentos Rurais na Área de Influência das 

rodovias BR-156 e BR-210 – 1988-2002, 2003-2010, 2011-2016 

 
Elaborado por Rauber. 

 

A área de floresta degrada nos assentamentos rurais no eixo de influência das 

rodovias BR-156 e BR-210, entre os anos de 2007 e 2016, totalizaram 11 mil hectares e 

representam 42,64% das florestas degradadas (Tabela 53).  
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Tabela 53: Florestas degradadas nos assentamentos rurais, na Área de Influência das rodovias 

BR-156 e BR-210 – 2007/2016 
Ano Total da Poligonal Assentamentos Rurais - hectares 

Eixo de influência %  

2007 3.355,76 914,33 27,25 

2008 3.738,31 1.347,32 36,04 

2009 1.874,05 949,84 50,68 

2010 1.453,03 158,60 10,91 

2011 127,10 76,81 60,43 

2012 688,58 290,71 42,22 

2013 334,76 125,40 37,46 

2014 1.292,39 349,50 27,04 

2015 5,94 0,00 0,00 

2016 12.938,73 6.791,86 52,49 

Total 25.808,65 11.004,37 42,64 

Elaborado por Rauber. Adaptado da Série Histórica DEGRAD/INPE. 

 

A taxa de degradação de floresta em assentamentos rurais, entre os anos de 2007 e 

2009, foi de 1.070 hectares/ano, e diminuiu para 200 hectares/ano entre os anos de 2010 e 

2014 (Tabela 54). Entre 2015 e 2016 ocorre um aumento significativamente para 3.395,95 

hectares/ano. Os assentamentos rurais apresentam as maiores taxas de florestas degradadas na 

poligonal, destacando-se Cujubim, Nova Vida, Manoel Jacinto, Corre Água, Nova Colina e 

Agroextrativista Maracá (Figura 101). 

Tabela 54: Taxa de florestas degradadas nos assentamentos rurais, na Área de Influência das 

rodovias BR-156 e BR-210 – 2007-2019, 2010-2014, 2015/2016 
Período Assentamentos Rurais - Taxa de Degradação de Floresta – Hectares/Ano 

Estado do Amapá Eixo de influência das Rodovias – BR-156 e BR-210  

2007-2009 1.249,80 1.070,50 

2010-2014 235,05 200,20 

2015-2016 3.696,48 3.395,93 

Total 1.368,62 1.222,70 

Elaborado por Rauber. Adaptado da Série Histórica DEGRAD/INPE. 
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Figura 101: Florestas degradadas nos Assentamentos Rurais, na Área de Influência das 

rodovias BR-156 e BR-210 – 2007-2010, 2011-2014, 2015/2016 

 
Elaborado por Rauber. 

 Estes dados indicam um cenário de diminuição no desmatamento de corte raso nos 

assentamentos rurais. Por outro lado, acusam um progressivo aumento de áreas de floresta 
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degradada, que dá indícios de que as áreas de remanescentes de floresta nos assentamentos 

rurais estão fornecendo matéria prima para as madeireiras regionais. 

4.2.2 A unidade de paisagem Floresta e as Unidades de Conservação Federal 

As Unidades de Conservação Federal ocupam aproximadamente 38,35% da área 

estadual, perfazendo aproximadamente 5,68 milhões de hectares. Na poligonal de influência 

das rodovias BR-156 e BR-210, as Unidades de Conservação Federal ocupavam uma área de 

214,8 mil hectares em 1991, 268,5 mil em 2002 e permanecendo com essa área em 2015, 

significando 7,05% da área total da poligonal. 

 As Unidades de Conservação Federal com porções de áreas na poligonal de 

influência são as seguintes: 

a) Reserva Extrativista do Rio Cajari: Unidade de conservação de uso sustentável, criada em 

1990, que contém ao todo cerca de 500 mil hectares, sendo que 215,5 mil hectares estão 

em áreas da unidade de paisagem Floresta e Cerrado Amapaense inseridos na poligonal 

de influência; 

b) Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque: Unidade de conservação integral, criada 

em 2002, com aproximadamente 3,86 milhões de hectares na unidade de paisagem 

Floresta, deste montante em torno de 53 mil hectares estão inseridos na poligonal, nos 

municípios de Serra do Navio e Calçoene. 

As atividades agropecuárias constituem parte da pressão antrópica nas Unidades de 

Conservação Federal inseridas na poligonal de influência das rodovias BR-156 e BR-210, 

principalmente com projetos agrícolas e pastagem sobre a RESEX do Rio Cajari (Figura 102 

e Figura 103). 
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Figura 102: Áreas de agricultura nas Unidades de Conservação Federal, na Área de Influência 

das rodovias BR-156 e BR-210 – 1991-2002-2015 

 

Elaborado por Rauber. 
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Figura 103: Área de pastagem nas Unidades de Conservação Federal, na Área de Influência 

das rodovias BR-156 e BR-210 – 1991-2002-2015 

 

Elaborado por Rauber. 
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A ocorrência de desmatamento de corte raso sobre as Unidades de Conservação 

Federal somaram 15.443,30 hectares, entre 1988 e 2016, representando 5,31% do total de 

desmatamento (Tabela 55). Na poligonal de influência ocorreram 4.937,85 hectares de 

desmatamento de corte raso em Unidades de Conservação Federal, 2,41% dos desmatamentos 

de corte raso verificados entre os anos de 1988 e 2016 (Tabela 55). 

Tabela 55: Taxa de desmatamento de corte raso nas Unidades de Conservação Federal, no 

Eixo de Influência das rodovias BR-156 e BR-210 – 1988-2002/2016 
Ano Total da Poligonal Desmatamento de corte raso em Unidades de conservação 

federal - hectares 

  

Poligonal de Influência 

% 

1988-2002 128.101,38 2.068,45 1,61 

2003 25.996,27 977,67 3,76 

2004 8.541,70 130,72 1,53 

2005 4.961,02 178,58 3,60 

2006 3.438,04 100,84 2,93 

2007 8.093,92 150,40 1,86 

2008 8.179,59 501,10 6,13 

2009 3.967,99 288,68 7,27 

2010 4.220,39 71,89 1,70 

2011 1.402,09 43,49 3,10 

2012 1.669,65 128,38 7,69 

2013 1.934,87 42,48 2,19 

2014 2.339,52 136,18 5,82 

2015 1.418,47 42,43 2,99 

2016 841,15 76,56 9,10 

Total 205.106,05 4.937,85 2,41 

Elaborado por Rauber. Adaptado da Série Histórica PRODES/INPE. 

 

 As maiores incidências de desmatamento de corte raso em Unidades de Conservação 

Federal dentro da poligonal de influência ocorrem em grande parte sobre a RESEX do Rio 

Cajari, principalmente na sua porção sul nas proximidades da cidade de Laranjal do Jari 

(Figura 104). 
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Figura 104: Desmatamento de corte raso nas Unidades de Conservação Federal, na Área de 

Influência das rodovias BR-156 e BR-210 – 1988-2002, 2003-2010, 2011-2016 

 

Elaborado por Rauber. 

O montante de 571,97 hectares/ano constituiu a taxa média de desmatamento por 

corte raso em Unidades de Conservação Federal entre 1988 e 2016. Enquanto que dentro da 
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poligonal de influência para o mesmo período, as taxas de desmatamento foram de 182,88 

hectares/ano (Tabela 56).  

Tabela 56: Taxa média de desmatamento de corte raso nas Unidades de Conservação Federal, 

no Eixo de Influência das rodovias BR-156 e BR-210 – 1988-2002, 2003-2010, 2011-2015, 

2016 e 1988-2016 
Período Unidades de Conservação Federal - Taxa média de desmatamento de corte raso - Hectares/Ano 

Amapá Eixo de influência das Rodovias – BR-156 e BR-210  

1988-2002 660,53 147,74 

2003-2010 656,91 299,98 

2011-2015 150,38 78,59 

2016 178,75 76,56 

1988-2016 571,97 182,88 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de Série Histórica PRODES/INPE. 

As taxas de desmatamento de corte raso nestas unidades, tanto para o estado do 

Amapá quanto para o eixo de influência, contabilizaram significativa diminuição a partir de 

2010, indicando arrefecimento da pressão antrópica deste quesito sobre a área da unidade de 

paisagem Floresta delimitadas pelas Unidades de Conservação Federal. 

A floresta degradada em Unidades de Conservação Federal somou 19.977,62 

hectares entre 2007 e 2016, e representam 38,23% da área total da floresta degradada. No eixo 

de influência a floresta degradada dentro de Unidades de Conservação Federal atingiu 

5.622,37 hectares nesse período, quantidade que representa 21,78% do total da floresta 

degradada (Tabela 57). 

Tabela 57: Floresta Degradada nas Unidades de Conservação Federal, no Eixo de Influência 

das rodovias BR-156 e BR-210 – 2007/2016 
Ano Total da Poligonal Unidades de Conservação Federal - Hectares 

Poligonal de influência  %  

2007 3.355,76 340,68 10,15 

2008 3.738,31 1.275,78 34,13 

2009 1.874,05 115,21 6,15 

2010 1.453,03 0,00 0,00 

2011 127,10 28,50 22,42 

2012 688,58 0,00 0,00 

2013 334,76 0,00 0,00 

2014 1.292,39 2,27 0,18 

2015 5,94 0,00 0,00 

2016 12.938,73 3.859,93 29,83 

Total 25.808,65 5.622,37 21,78 

Elaborado por Rauber. Adaptado de Série Histórica DEGRAD/INPE. 

 As maiores incidências de floresta degradada em Unidades de Conservação Federal, 

na poligonal de influência, espacializam-se sobre a RESEX do Rio Cajari (Figura 105). 
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Figura 105: Floresta degradada nas Unidades de Conservação Federal, na Área de Influência 

das rodovias BR-156 e BR-210 – 2007-2010, 2011-2014 e 2015/2016 

 

Elaborado por Rauber. 

A taxa média de floresta degradada em Unidades de Conservação Federal entre 2007 

e 2016 foi de 2.219,73 hectares/ano. Dentro da poligonal as taxas de floresta degradada foram 

de 624,71 hectares/ano (Tabela 58).  
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Tabela 58: Taxa média anual de Floresta Degrada nas Unidades de Conservação Federal, no 

Eixo de Influência das rodovias BR-156 e BR-210 – 2007-2009, 2010-2014, 2015/2016, 

2007-2016 
Período Unidades de Conservação Federal – Taxa média de Floresta degradada - Hectares/Ano 

Amapá Eixo de influência das Rodovias – BR-156 e BR-210  

2007-2009 1.359,71 577,22 

2010-2014 320,99 6,15 

2015-2016 7.146,75 1.929,96 

2007-2016 2.219,73 624,71 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado da Série Histórica DEGRAD/INPE. 

As tendências da pressão antrópica nas Unidades de Conservação Federal dentro da 

poligonal de influência – que em 2015 alcançam 268,5 mil hectares – evidencia a diminuição 

gradativa das atividades agropecuárias e de desmatamento de corte raso. Por outro lado, 

aponta o incremento de áreas de floresta degradada na unidade de conservação de uso 

sustentável RESEX Rio Cajari, com reserva de áreas de floresta para o corte seletivo de toras 

de madeira. Disponibilidade que não ocorre sobre as áreas da unidade de paisagem Floresta 

que pertencem ao Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaque, área de conservação 

integral. 

4.2.3 A unidade de paisagem Floresta e as Terras Indígenas 

As Terras Indígenas ocupam 7,99% da área estadual, perfazendo 1,18 milhões de 

hectares. Na poligonal de influência das rodovias BR-156 e BR-210, ocupam 252,6 mil 

hectares, recobrindo 6,63% da área. Na poligonal de influência estão localizadas as seguintes 

Terras Indígenas: 

a) Terra Indígena Uaçá e Terra Indígena Juminã: demarcadas e homologadas em 1991, com 

518 mil hectares, sendo que o montante de 226,3 mil hectares está na poligonal de 

influência com predomínio em áreas da unidade de paisagem Floresta, mas também com 

algumas porções de área na unidade de paisagem Campo Alagado; 

b) Terra Indígena Wajãpi: demarcada e homologada em 1996, possui 607 mil hectares, com 

uma pequena parcela de 26,3 mil hectares dentro da área da poligonal, na unidade de 

paisagem Floresta. 

A agricultura de subsistência constitui a maior parte da pressão antrópica nas Terras 

Indígenas inseridas dentro da poligonal de influência, sobretudo com cultivos localizados nas 

proximidades do eixo da BR-156 e dentro Terra Indígena Uaçá. 
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O desmatamento de corte raso nas Terras Indígenas ocorre sobremaneira em área de 

floresta, nas cercanias das aldeias indígenas instaladas próximas ao eixo da rodovia BR-156 

(Figura 106). Entre os anos de 1988 e 2016, esse desmatamento atingiu 8.648,82 hectares, 

representando 2,98% do total de desmatamento do estado. Especificamente na poligonal de 

influência para a série histórica, esse tipo de desmatamento envolveu 5.639,44 hectares ou 

apenas 2,75% do total desmatado (Tabela 59). A taxa média registrada nas Terras Indígenas 

alcançou 320,33 hectares/ano, enquanto que dentro da poligonal de influência as mesmas 

chegaram em 208,87 hectares/ano (Tabela 60).  

Na série histórica analisada (1988 – 2016), constatou-se uma diminuição da pressão 

antrópica sobre a unidade de paisagem Floresta em Terra Indígena exercida pelo 

desmatamento de corte raso, tanto para o estado do Amapá, quanto para o eixo de influência.  

Tabela 59: Taxa de desmatamento de corte raso nas Terras Indígenas, na Área de Influência 

das rodovias BR-156 e BR-210 – 1988-2002/2016 
Ano Total na Poligonal Desmatamento de corte raso em Terras Indígenas - hectares 

Poligonal de Influência % 

1988-2002 128.101,38 3.884,01 3,03 

2003 25.996,27 196,33 0,75 

2004 8.541,70 159,43 1,87 

2005 4.961,02 49,17 0,99 

2006 3.438,04 64,61 1,88 

2007 8.093,92 97,50 1,20 

2008 8.179,59 336,54 4,11 

2009 3.967,99 142,97 3,60 

2010 4.220,39 121,47 2,88 

2011 1.402,09 74,85 5,34 

2012 1.669,65 95,25 5,70 

2013 1.934,87 239,30 12,37 

2014 2.339,52 70,86 3,03 

2015 1.418,47 56,98 4,02 

2016 841,15 50,17 5,96 

Total 205.106,05 5.639,44 2,75 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de Série Histórica PRODES/INPE. 
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Figura 106: Desmatamento de corte raso nas Terras Indígenas, na Área de Influência das 

rodovias BR-156 e BR-210 – 1988-2002, 2003-2010 e 2011-2016 

 

Elaborado por Rauber. 
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Tabela 60: Taxa média de desmatamento de corte raso nas Terras Indígenas, no Eixo de 

Influência das rodovias BR-156 e BR-210 – 1988-2002, 2003-2010, 2011-2015, 2016 e 1988-

2016 
Período Terra Indígena - Taxa de desmatamento de corte raso Hectares/Ano 

Amapá Eixo de influência das Rodovias – BR-156 e BR-210  

1988-2002 380,36 277,43 

2003-2010 286,51 146,00 

2011-2015 196,30 107,45 

2016 50,17 50,17 

1988-2016 320,33 208,87 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado da Série Histórica PRODES/INPE. 

 

A floresta degradada em Terra Indígena somou 539,06 hectares entre 2007 e 2016, 

participando com apenas 1,03% da área total. No eixo de influência atingiu 41,85 hectares 

nesse período, quantidade que representa ínfimos 0,16% do total da floresta degradada para o 

período (Tabela 61). A taxa média atingida foi de 59,89 hectares/ano, enquanto que dentro da 

poligonal foi de apenas 4,65 hectares/ano (Tabela 62).  

Tabela 61: Floresta Degradada nas Terras Indígenas, no Eixo de Influência das rodovias BR-

156 e BR-210 – 2007/2016 
Ano Total da Poligonal Terra Indígena - hectares 

Poligonal de influência  %  

2007 3.355,76 2,98 0,09 

2008 3.738,31 20,88 0,56 

2009 1.874,05 0,00 0,00 

2010 1.453,03 0,00 0,00 

2011 127,10 0,00 0,00 

2012 688,58 0,00 0,00 

2013 334,76 17,99 5,37 

2014 1.292,39 0,00 0,00 

2015 5,94 0,00 0,00 

2016 12.938,73 0,00 0,00 

Total 25.808,65 41,85 0,16 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de Série Histórica DEGRAD/INPE. 

 

 

 

 

 

 

 

 



196 
 

Figura 107: Floresta degradada em Terras Indígenas, na Área de Influência das rodovias BR-

156 e BR-210 – 2007-2010, 2011-2014 e 2015/2016 

 
Elaborado por Rauber. 
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Tabela 62: Taxa anual de Floresta Degradada em Terra Indígena, no Eixo de Influência das 

rodovias BR-156 e BR-210 – 2007/2016 
Período Terras Indígenas - Taxa de Degradação de Floresta Hectares/Ano 

Amapá Eixo de influência das Rodovias – BR-156 e BR-210  

2007-2009 84,90 7,95 

2010-2014 55,62 3,60 

2015-2016 3,12 0,00 

2007-2016 59,89 4,65 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado da Série Histórica DEGRAD/INPE. 

 

As tendências da pressão antrópica nas Terras Indígenas, inseridas na unidade de 

paisagem Floresta e dentro da poligonal de influência – em 2015 correspondem a 252,6 mil 

hectares. Essa tendência evidencia que as atividades agropecuárias e do desmatamento de 

corte raso não estão em expansão, pelo contrário não há ocorrência significativa de floresta 

degradada dentro das Terras Indígenas. O corte raso de floresta, a rotação de terras, a extração 

e coleta de recursos florestais consistem em práticas históricas e manejos que sempre 

estiverem presentes na subsistência das sociedades nativas. O desmatamento de corte raso e o 

uso da terra para atividades agropecuárias de subsistência tendenciam alguma expansão nas 

cercanias das áreas que já foram desmatadas, próximas aos principais núcleos de atividade da 

população, contudo, não exercem considerável pressão nas áreas de floresta.  

4.2.4 A Unidade de Paisagem Floresta e a Floresta Estadual do Amapá 

A Floresta Estadual do Amapá – FLOTA/AP, é uma Unidade Estadual de 

Conservação de uso sustentável, destinada, principalmente, para a exploração madeireira, em 

quase sua totalidade dentro da unidade de paisagem Floresta. A FLOTA/AP ocupa 10,55% da 

área estadual, perfazendo 2,36 milhões de hectares e, na poligonal de influência, abrange uma 

área de 847,6 mil hectares ou 22,24% da área total da poligonal. 

As atividades agropecuárias identificadas dentro da FLOTA/AP constituem parte 

significativa da pressão antrópica, sobretudo dentro da poligonal da influência das rodovias 

BR-156 e BR-210. São projetos agrícolas e de pastagem localizados principalmente nos 

municípios de Amapá, Tartarugalzinho, Ferreira Gomes, Porto Grande, Pedra Branca do 

Amapari e Serra do Navio, nos Módulos I, II e III (Figura 108 e Figura 109). 
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Figura 108: Áreas de Agricultura na FLOTA/AP, na Área de Influência das rodovias BR-156 

e BR-210 – 1991, 2002 e 2015 

 

Elaborado por Rauber. 
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Figura 109: Áreas de Pastagem na FLOTA/AP, nas Áreas de Influência das rodovias BR-156 

e BR-210 – 1991, 2002 e 2015 

 
Elaborado por Rauber. 
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Figura 110: Desmatamento de corte raso na FLOTA/AP, na Área de Influência das rodovias 

BR-156 e BR-210 – 1988-2002, 2003-2010 e 2011-2016 

 

Elaborado por Rauber. 

O desmatamento de corte raso sobre a FLOTA/AP atingiu 6,84% do total desmatado, 

com 19.880,89 hectares na série histórica 1988 e 2016 (Tabela 63). Na poligonal de influência 



201 
 

ocorrem 17.677,82 hectares de desmatamento na FLOTA/AP, que representa 8,62% do total 

do desmatado na poligonal. A taxa média de corte raso na FLOTA/AP, entre 2007 e 2016, foi 

de 736,83 hectares/ano, enquanto dentro da poligonal de influência foram 654,73 hectares/ano 

(Tabela 64). As taxas de desmatamento de corte raso na FLOTA/AP, tanto para o estado do 

Amapá, quanto para o eixo de influência, contabilizaram gradativa diminuição na série 

histórica, o que indica menor pressão antrópica dessa prática sobre a área da unidade de 

paisagem Floresta. 

Tabela 63: Desmatamento de corte raso na FLOTA/AP, no Eixo de Influência das rodovias 

BR-156 e BR-210 – 1988-2002/2016 
Ano Total da Poligonal Desmatamento de corte raso na FLOTA/AP - hectares 

Eixo de influência  % 

1988-2002 128.101,38 6.985,77 5,45 

2003 25.996,27 2.031,84 7,81 

2004 8.541,70 1.737,20 20,34 

2005 4.961,02 381,36 7,69 

2006 3.438,04 627,21 18,24 

2007 8.093,92 1.384,59 17,11 

2008 8.179,59 1.308,30 15,99 

2009 3.967,99 921,03 23,21 

2010 4.220,39 938,03 22,23 

2011 1.402,09 185,70 13,24 

2012 1.669,65 169,77 10,17 

2013 1.934,87 336,70 17,40 

2014 2.339,52 334,62 14,30 

2015 1.418,47 250,23 17,64 

2016 841,15 85,47 10,16 

Total 205.106,05 17.677,82 8,62 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de Série Histórica PRODES/INPE. 

 

Tabela 64: Taxa média anual de desmatamento de corte raso na FLOTA/AP, no Eixo de 

Influência das rodovias BR-156 e BR-210 – 1988-2002, 2003-2010, 2011-2015, 2016 e 1988-

2016 
Período Floresta Estadual do Amapá - Taxa de desmatamento de corte raso Hectares/Ano 

Amapá Eixo de influência das Rodovias – BR-156 e BR-210  

1988-2002 571,61 498,98 

2003-2010 1.283,49 1.166,19 

2011-2015 299,11 255,40 

2016 114,83 85,47 

1988-2016 736,33 654,73 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado da Série Histórica PRODES/INPE. 

A floresta degradada na FLOTA/AP somou 2.780,21 hectares entre os anos de 2007 

e 2016, dados que representam somente 5,32% da área total da floresta degradada do estado. 

Na poligonal de influência atingiu 2.370,12 hectares, quantidade que representa 9,24% do 
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total (Tabela 65). A taxa média de floresta degradada na FLOTA/AP, registrada entre 2007 e 

2016, foi de 308,91 hectares/ano, enquanto que na poligonal de influência atinge 263,35 

hectares/ano (Tabela 66). As maiores incidências de floresta degradada sobre a FLOTA, 

dentro da poligonal de influência, espacializam-se nos municípios de Porto Grande, Ferreira 

Gomes e Tartarugalzinho (Figura 111). 

Tabela 65: Floresta Degradada na FLOTA/AP, no Eixo de Influência das rodovias BR-156 e 

BR-210 – 2007/2016 
Ano Total na Poligonal  FLOTA/AP - hectares 

Poligonal de influência %  

2007 3.355,76 492,51 14,68 

2008 3.738,31 145,24 3,88 

2009 1.874,05 212,82 11,36 

2010 1.453,03 0,00 0,00 

2011 127,10 0,00 0,00 

2012 688,58 138,16 20,06 

2013 334,76 66,66 19,91 

2014 1.292,39 33,70 2,61 

2015 5,94 0,00 0,00 

2016 12.938,73 1.295,19 10,01 

Total 25.808,65 2.384,28 9,24 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado da Série Histórica DEGRAD/INPE. 

 

Tabela 66: Taxa anual de Floresta Degradada na FLOTA, no Eixo de Influência das rodovias 

BR-156 e BR-210 – 2007/2016 
Período Floresta Estadual do Amapá - Taxa de Degradação de Floresta Hectares/Ano 

Amapá Eixo de influência das Rodovias – BR-156 e BR-210  

2007-2009 323,27 283,52 

2010-2014 63,54 42,51 

2015-2016 746,39 647,59 

2007-2016 308,91 263,35 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado da Série histórica DEGRAD/INPE. 

As tendências da pressão antrópica na FLOTA, dentro da poligonal de influência – 

que em 2015 corresponde a 847,6 mil hectares –, evidenciam a redução gradual da atividade 

agropecuária e do desmatamento de corte raso, não obstante ocorre a ampliação da área de 

floresta degradada impulsionada pelo corte seletivo de toras de madeira. Dentro da área da 

FLOTA está em expansão do complexo madeireiro sobre a unidade de paisagem Floresta. 

Esse processo de exploração é alavancado pela grande quantidade de área disponível com 

espécies florestais de valor comercial e pela efetivação das primeiras concessões florestais 

realizadas pelo IEF/AP, que alcançaram 277,34 mil hectares ou 14,93% da área total 

destinada para a concessão florestal na FLOTA (Figura 112).   
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Figura 111: Floresta degradada no FLOTA, na Área de Influência das rodovias BR-156 e BR-

210– 2007-2010, 2011-2014 e 2015/2016 

 
Elaborado por Rauber. 
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Figura 112: Concessões e Expansão da Exploração Madeireira na FLOTA/AP - 2018 

 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de IEF/AP. 

 O IEF/AP estima que, nos próximos 30 anos, as duas áreas concedidas para a 

exploração madeireira alcancem, em média, uma produção anual de 165 mil m³ de madeira 

em toras, com o pagamento anual de 5,2 milhões de reais em royalites. Essas concessões que 

estavam em curso e as novas previstas foram suspensas por ação civil pública movida em 
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2016 por associações de Pequenos e Médios Agricultores na Justiça Federal do Amapá, bem 

como representações da Comissão Pastoral da Terra. As denúncias no Ministério Público do 

Estado do Amapá desencadearam o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC n. 056/2017 na 

Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, Conflitos Agrários, Habitação e Urbanismo de 

Macapá, que trata das obrigações legais do IEF/AP, IMAP/AP e SEMA/AP. 

Consequentemente, foram suspensas de forma provisória as atividades de exploração 

florestal, em decorrência da situação de sobreposição e inserção fraudulentas de parcelas 

particulares em áreas da FLOTA. 

4.2.5 A Unidade de Paisagem Floresta e as áreas de mineração 

As áreas com mineração ocupam apenas 0,01% da área estadual, perfazendo 

aproximadamente 600 hectares. Em sua maioria, situam-se na poligonal de influência das 

rodovias BR-156 e BR-210 com 500 hectares, onde recobrem 0,02% da área total desta 

poligonal. Mais de 90% da área com mineração dos diversos distritos mineiros encontra-se 

inseridos na unidade de paisagem Floresta e distribuído nas proximidades e “bordas” das 

Unidades de Conservação e Terras Indígenas. Destaca-se que essas áreas tem o impedimento 

de atividades minerárias (Figura 113). 

A exploração mineral dos 9 distritos mineiros caracteriza-se por micros ciclos de 

exploração, relacionados com a quantidade, tipo de reservas minerais e o tempo de 

implantação e atuação de cada planta industrial.  A partir de 1991, seis grandes plantas 

industriais de mineração de manganês, ouro, cromo e minério de ferro encerraram as 

atividades de exploração. Atualmente estão em atividade duas grandes plantas industriais de 

mineração de ouro e caulim. Em 2013 ocorreu a paralização da planta de exploração de 

minério de ferro, em razão do desabamento do terminal de embarque portuário no Porto de 

Santana. 
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Figura 113: Área de mineração no Eixo de Influência das rodovias BR-156 e BR-210 – 1991, 

2002 e 2015 

 
Elaborado por Rauber. 
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Figura 114: Áreas de Exploração Expansão Minerária, no Eixo de Influência das rodovias 

BR-156 e BR-210 - 2018 

 
Elaborado por Rauber. 

Os distritos mineiros em processo de consolidação, e que potencializam a 

incorporação de novas áreas para a exploração minerária, estão assim configurados:  
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a) Tartarugalzinho: localizado no município de Tartarugalzinho, apresenta grande 

potencial na exploração de ouro, tântalo e minério de ferro. Sobre está área estão 

previstas várias plantas industriais de exploração de ouro, principalmente pela empresa 

Beadell com o projeto “Tartaruga”. Uma grande planta industrial de exploração de ouro 

nos moldes da existente no município de Pedra Branca do Amapari, planta minerária 

que no ano de 2017 representou mais de 60% do total do comércio exterior realizado 

pelo estado do Amapá;  

b) Igarapé do Breu: localizado no município de Mazagão, com uma área junto a BR-156, 

que representa grande potencial na exploração do cromo (cromita). Este distrito é 

apontado como uma grande reserva nacional desse mineral e está em fase inicial de 

explotação de lavra pela empresa Mineração Vila Nova (grupo empresarial FASA);  

c) Cupixi: localizado no município de Pedra Branca do Amapari, apresenta grande 

potencial na extração de ouro. Nesta área concentram-se diversas pesquisas e projetos 

de exploração por pelo menos 5 grandes empresas mineradoras. Contudo, as atividades 

de exploração estão bloqueadas por pertencerem a área delimitada da RENCA. As 

atividades de exploração mineral e pesquisa na RENCA protagonizou em 2017, a partir 

do decreto presidencial de liberação e, posterior revogação por tempo determinado, 

grande polêmica nas mídias e nos setores da sociedade civil brasileira. 

As tendências e perspectivas na configuração e pressão exercida pela exploração 

minerária, dentro da poligonal de influência, encontram-se na unidade de paisagem Floresta, 

com impactos de influência direta em um quantitativo reduzido de área (principalmente 

gerado pelo expoente de exploração que é o ouro). Indiretamente, podem gerar significativos 

impactos socioeconômicos e ambientais no seu processo de exploração, sobretudo, no que se 

refere ao aumento do loby para o desbloqueio de concessões e licenciamentos de operação 

sobre as Unidades de Conservação Integral, as Terras Indígenas e a RENCA.  

Os principais atores intervenientes (Assentamentos Rurais, Unidades de Conservação 

Federal, Terras Indígenas, FLOTA e Áreas de Mineração) efetivaram a conversão de 

aproximadamente 2,26% da unidade de paisagem Floresta na poligonal de influência até o 

ano de 2015. Essa pressão apresentou queda significativa, alavancada pela diminuição da 

atividade agropecuária e do desmatamento de corte raso. Todavia, constatou-se sensível 

aumento de florestas degradadas com o corte seletivo de madeira originário do processo de 

consolidação da frente madeireira que, em grande medida, tende a aumentar a pressão nos 
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locais com maior disponibilidade madeireira, como as áreas de concessões na Floresta 

Estadual do Amapá e áreas remanescentes de floresta nos Assentamento Rurais. 

4.3 O eixo de influência das rodovias BR-156 e BR-210: as tendências da 

configuração espacial na unidade de paisagem Cerrado amapaense 

A unidade de paisagem Cerrado amapaense representa 986 mil hectares ou 6,91% da 

área estadual, sendo que cerca de 270 mil hectares ou 27,38% pertencem a AMCEL (Figura 

115). Os atores intervenientes que agem sobre esta unidade de paisagem são constituídos pela 

silvicultura e sojicultura. 

Figura 115: Unidade de Paisagem Cerrado e áreas da AMCEL, no Estado do Amapá – 2018 

 

Elaborado por Rauber. 
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O contingente de área de Cerrado que não faz parte do complexo de produção de 

silvicultura é de 717 mil hectares. De acordo com o mapeamento de aptidão agrícola realizado 

por Venturieri et al. (2017), o quantitativo de 24,12% são áreas de boa aptidão para atividade 

agrícola mecanizada. Nesse aspecto, as áreas com potencial agrícola cultivadas sem uso 

intensivo de máquinas agrícolas representam 10,83%, enquanto que 8,76% possuem 

limitações para uso agrícola em virtude do relevo suave ondulado e ondulado, mas que não se 

constitui em restrição para a utilização na pecuária.  

As áreas não recomendadas para a atividade agropecuária, conforme o mapeamento 

de aptidão, correspondem a 56,29%. Por apresentarem fortes restrições a qualquer tipo de 

utilização, essas áreas devem ser destinadas preferencialmente à preservação ambiental e/ou 

conservação. Porém, apesar de mais de 60% da área total do Estado do Amapá ser composta 

por Unidades de Conservação e Terras Indígenas, não existe nenhuma Unidade de 

Conservação presente nesta unidade de paisagem.  

4.3.1 A unidade de paisagem Cerrado amapaense e a Silvicultura 

A silvicultura no Cerrado amapaense consiste em uma atividade de exploração 

consolidada desde a década de 1980, com uma área plantada de aproximadamente 100 mil 

hectares. Essa atividade iniciou com talhões de pinus que foram totalmente convertidos em 

talhões com eucalipto a partir de 2000. A AMCEL possui uma área total de aproximadamente 

270 mil hectares, que representa 7,08% da poligonal de influência, distribuída em porções que 

acompanham o eixo da rodovia BR-156 por, aproximadamente, 250 km entre as proximidades 

das cidades de Macapá e de Amapá. 

A maior parte dos talhões de cultivo com silvicultura está localizada numa grande 

“mancha” de 150 mil hectares na unidade de paisagem Cerrado – nas proximidades do 

entroncamento das rodovias BR-156 e BR-210 –, que abrangem porções de área dos 

municípios de Ferreira Gomes, Porto Grande, Itaubal e Macapá. Ainda foram mapeados 

talhões de plantio no município de Tartarugalzinho (Figura 116). 

Nas “bordas” das áreas utilizadas para a silvicultura estão delimitados os 

Assentamentos Rurais de Ferreirinha, Corre Água, Itaubal, Nova Colina, Manuel Jacinto e 

Nova Vida (Figura 116). Entretanto, as Unidades de Conservação e Terras Indígenas não 

estão nas proximidades dos talhões de silvicultura implantados (Figura 117). 
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Figura 116: Mapa multitemporal da Silvicultura e de Assentamentos Rurais, na Área de 

Influência das rodovias BR-156 e BR-210 – 2015 

 

Elaborado por Rauber. 
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Figura 117: Mapa multitemporal da Silvicultura e das Unidades de Conservação Federal e 

Terras Indígenas, na Área de Influência das rodovias BR-156 e BR-210 – 2015 

 

Elaborado por Rauber. 
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Figura 118: Áreas destinadas para a expansão da Silvicultura, na Área de Influência das 

rodovias Br-156 e BR-210 – 2015 

 

Elaborado por Rauber. 

As tendências e perspectivas da configuração do Cerrado amapaense e da pressão 

antrópica exercida pela silvicultura, que utiliza grandes áreas no seu processo produtivo, 

evidenciam que o plantio está estagnado. Sem embargo, a AMCEL e sua controladora 
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multinacional dispõem de mais de 100 mil hectares de área de Cerrado com boa aptidão 

agrícola para sua expansão nos municípios de Tartarugalzinho e Amapá (Figura 118). 

4.3.2 A unidade de paisagem Cerrado amapaense e a Sojicultura 

  A sojicultura ocupa cerca de 20 mil hectares de área plantada, o que representa 

2,02% da área total da unidade de paisagem Cerrado amapaense 11% das terras mapeadas 

com boa aptidão agrícola com mecanização, exceto as áreas da AMCEL.  

A maior parte das áreas utilizadas pelo plantio da soja localiza-se nos municípios de 

Macapá e de Itaubal. No Assentamento Rural de Itaubal, situado no município de Itaubal, 

verifica-se também e existência de áreas plantadas (Figura 119) contudo, as Unidades de 

Conservação e Terras Indígenas não estão nas proximidades das áreas utilizadas pela 

agricultura empresarial da soja (Figura 120). 

As áreas de cultivo empresarial de soja implantadas ou em fase de implantação na 

unidade de paisagem Cerrado Amapaense (Figura 121) estão concentradas em três polos:  

a) Polo Macapá/Itaubal: área pioneira do plantio de soja situada principalmente no eixo 

de acesso do município de Macapá para o município de Itaubal, via estrada AP-070; 

b) Polo Tartarugalzinho: áreas de Cerrado do município de Tartarugalzinho, junto ao 

eixo da BR-156, alcançando algumas porções dos municípios de Cutias e de Pracuúba. 

Os primeiros cultivos tiveram início em 2016;  

c) Polo Amapá/Calçoene: nos municípios de Calçoene e de Amapá, em áreas de Cerrado 

e de contato do Cerrado com a Floresta, próximas ao eixo da BR-156, com a previsão 

de início dos primeiros cultivos a partir de 2019.  
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Figura 119: Áreas de Sojicultura e dos Assentamentos Rurais, na Área de Influência das 

rodovias BR-156 e BR-210 – 2015 

 

Elaborado por Rauber. 
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Figura 120: Áreas de Sojicultura e as Unidades de Conservação e Terras Indígenas, na Área 

de Influência das rodovias BR-156 e BR-210 – 2015 

 

Elaborado por Rauber. 
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Figura 121: Áreas Potenciais para a expansão da Sojicultura, na Área de Influência das 

rodovias BR-156 e BR-210 – 2018 

 

Elaborado por Rauber. Fonte: Adaptado de Venturieri et al.. 
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Figura 122: Atores Intervenientes e tendências de ocupação - 2015 

 

Elaborado por Rauber. 
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As tendências e perspectivas da configuração do Cerrado Amapaense e da pressão 

exercida pela sojicultura indicam a conversão e incorporação rápida de 150 mil hectares do 

Cerrado, que apresentam áreas de boa aptidão agrícola nos três polos e próximo de áreas 

pertencentes à AMCEL. Em certa medida, essa frente de expansão abre a possibilidade de 

incorporação de mais 100 mil hectares pela pecuária que vem no fluxo do sistema de 

produção da soja.  

A silvicultura e a sojicultura são os principais atores intervenientes na transformação 

do Cerrado amapaense. Juntas, efetivaram a conversão de 12% desta unidade de paisagem até 

o ano de 2015 e tende a aumentar. Das áreas de Cerrado com boa aptidão agrícola, 15% tem 

potencial para o cultivo empresarial de soja, 10% para a pecuária ou cultivos permanentes, 

12% estão de posse da AMCEL – que pode expandir suas áreas silvicultura ainda não 

utilizadas atualmente nos municípios de Tartarugalzinho e Amapá – enquanto o restante não 

apresenta aptidão agrícola.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em termos de integração regional, o estado do Amapá está numa condição periférica 

ao contexto brasileiro contemporâneo. Os processos socioeconômicos e seus desdobramentos 

ambientais e espaciais são pouco visíveis ou inexpressivos na escala nacional. O Amapá 

tornou-se Território Federal em 1943 e Estado da Federação em 1988, quando principiou a 

consolidação da sua estrutura governamental e a transferência da gestão federal, apesar de 

que, atualmente, a área ocupada e/ou gerenciada pelos atores federais (Unidade de 

Conservação, Assentamentos Rurais e Terras Indígenas) representa 55% da área total 

estadual. 

A configuração espacial hodierna do estado do Amapá se constituiu 

progressivamente a partir do surgimento e/ou consolidação de distintos atores – como 

Assentamentos Rurais, Terras Indígenas, Unidades de Conservação Federal e Estadual, 

mineração, silvicultura e sojicultura –, que foram ocupando gradativamente as unidades de 

paisagem Floresta, Cerrado amapaense e Campo Alagado, sem estabelecer aparente e 

significativa relação de conflitos de uso da terra. A análise da categoria paisagem permitiu 

caracterizar, compreender a dinâmica, mapear as transformações e apontar as tendências na 

configuração espacial dos atores intervenientes, presentes nos processos de apropriação das 

unidades de paisagem existentes no Amapá. 

A categoria paisagem, conduziu teórica e metodologicamente a análise ambiental e 

espacial sobre a atuação das frentes de exploração e expansão no estado do Amapá e 

possibilitou subsidiar a análise multitemporal dos processos atuantes na transformação do 

espaço e em distintos tempos. Isso foi possível a partir da caracterização e apresentação da 

dinâmica da paisagem, do mapeamento das transformações da mesma e do apontamento de 

tendências e perspectivas frente ao processo de exploração econômica dos atores 

intervenientes na poligonal de influência das Rodovias BR-156 e BR-210. 

A hipótese central de que a expansão da fronteia agrícola no Amapá ocorre 

concomitante sobre as unidades de Floresta e Cerrado amapaense, com maior intensidade na 

Unidade Floresta, permitiu verificar que as frentes de exploração e as frentes de expansão 

atuam de forma paralela e ao mesmo tempo. Porém, a maior intensidade da atividade 

antrópica e de conversão de área acontece na unidade de paisagem Cerrado amapaense. Essa 

unidade apresenta a conversão de 12,05% de sua área total na poligonal ocupada pela 
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silvicultura e sojicultura, enquanto que, na unidade de paisagem Floresta, os atores 

intervenientes efetivaram apenas a conversão de 2,26%. No Cerrado amapaense – 

capitaneado pela sojicultura – a pressão antrópica tende a aumentar significativa e 

progressivamente, incorporando em poucos anos os outros 37% de áreas que apresentam boa 

ou regular aptidão agrícola – dados quantitativos que confirmam a hipótese. 

A sojicultura é um processo de intervenção recente. Apesar do curto período de 

atuação, tornou-se a principal atividade agrícola em expansão de produção e ocupação de área 

no Cerrado amapaense. A pressão antrópica que promove a transformação da unidade de 

paisagem Cerrado é exercida sobretudo pela silvicultura e pela sojicultura. De forma distinta, 

cada um destes atores intervenientes opera sobre a unidade. A silvicultura, implantada e 

consolidada desde 1980, representa a principal atividade econômica sobre o Cerrado 

amapaense; porém, atualmente encontra-se estagnada e pautada na substituição do plantio do 

pinus pelo eucalipto a partir dos anos 2000.  

A hipótese de que os Assentamentos Rurais constituem e representam a maior 

pressão antrópica sobre a unidade de paisagem Floresta também foi confirmada. Na poligonal 

de influência, os Assentamentos Rurais foram responsáveis por cerca 80% das atividades de 

agricultura de subsistência, estando 22% das áreas de pastagem efetivadas na unidade de 

paisagem Floresta. Apesar de haver o gradativo declínio da pressão antrópica dos 

Assentamentos Rurais na unidade de paisagem Floresta, estes ainda são os maiores 

responsáveis pela pressão. O desmatamento de corte raso e a floresta degradada, efetivados 

pelos principais atores intervenientes que pressionam a Floresta na poligonal de influência.  

Os principais atores intervenientes na unidade de paisagem Floresta efetivaram a 

conversão de 68.754 hectares de floresta na poligonal até o ano de 2015, dados que 

representam 1,80% dos 3,81 milhões de hectares da poligonal e 2.26% da unidade de 

paisagem Floresta dentro da poligonal. A pressão antrópica apresentou queda significativa, 

alavancada pela diminuição das atividades agropecuária e do desmatamento do corte raso. Por 

outro lado, apresentou sensível aumento no quantitativo de floresta degradada com o corte 

seletivo de madeira, que serviu de base para a exploração de aproximadamente 800 mil m³ de 

toras de madeira somente no ano de 2017. Com o crescente processo de consolidação da 

frente madeireira, tende a aumentar a pressão, sobretudo nos locais com maior disponibilidade 

madeireira, que são as áreas de concessões na Floresta Estadual do Amapá e nas áreas 

remanescentes de floresta nos Assentamentos Rurais. 
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A hipótese de que a área da poligonal de influência tenderia a ser incorporada pelos 

atores intervenientes, capitaneados pelas novas frentes da sojicultura e da exploração 

madeireira, mostra que no ano de 2015, estavam delimitados pelas atividades dos atores 

intervenientes o montante de 2,20 milhões de hectares ou 57,92% da área total da poligonal, 

enquanto que, respectivamente, em 2002 e 1991 representavam 1,33 milhões de hectares 

(35,14%) e 0,63 milhões de hectares (16,55%). Esses dados evidenciam a rápida incorporação 

das áreas das unidades de paisagem e confirmam em parte a hipótese levantada.  

Em certa medida o estado do Amapá apresenta índices consideráveis de áreas 

preservadas. Entretanto, essas áreas estão sendo gradativamente, convertidas e ao mesmo 

tempo exploradas pela sojicultura – na unidade de paisagem Cerrado Amapaense – e pelas 

madeireiras – na unidade de paisagem Floresta. A sojicultura surge recentemente no cenário 

estadual, associada a silvicultura, como protagonista na transformação da paisagem de 12% 

da área de Cerrado na poligonal. Cerca de 2,2% da área total da unidade de paisagem Floresta 

foi convertida em corte raso para a agropecuária, principalmente nos Assentamentos Rurais, 

Terras Indígenas e Projetos de Pecuária, atores intervenientes que vem perdendo 

protagonismo nos últimos anos para a crescente degradação florestal exercida pela exploração 

madeireira. 

 Esses processos de exploração atuantes e discutidos ao longo desta tese colocam em 

desconfiança e desconstroem o discurso regional “preservacionista” recorrente nas falas de 

distintos atores políticos, econômicos, populares e governamentais. Outrossim, esses mesmos 

processos indicam que se trata de uma expansão e alcance em nível local e regional, de 

experiências históricas análogas ao desenvolvimento que ocorreu em outras frentes de 

expansão da Amazônia. 
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