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RESUMO 

 

O trabalho teve por objetivo principal compreender o processo de produção do espaço da Zona 

Oeste de Macapá, tendo em vista a atuação do mercado imobiliário. O estudo destacou a 

formação socioespacial da cidade de Macapá e da Zona Oeste em particular, em um cenário 

manifesto por mudanças econômicas, políticas, sociais, de divisão do trabalho, com 

desdobramentos sobre a configuração espacial em diferentes partes da cidade. A fim de destacar 

a trajetória de intervenção no espaço de Macapá e seu percurso em direção à Zona Oeste, 

buscou-se compreender também, a partir de uma periodização, os elementos que 

desencadearam rupturas na produção espacial do Amapá e, por conseguinte na cidade de 

Macapá, modificando em algum sentido as dinâmicas e lógicas anteriores. É o sentido apontado 

por Santos (1992), ao considerar o espaço (e seus fragmentos) um fator da evolução social, no 

qual diversas instâncias (econômica, cultural, política e social), estão contidas e contêm 

circuitos maiores ou menores de relação com a totalidade. Observou-se a existência de quatro 

períodos distintos, estendidos numa duração temporal que vai de 1943 a 2017. O primeiro 

período vai de 1943 a 1988; o segundo, de 1989 e 1990; o terceiro 1991 a 2000; e o quarto, 

entre 2001 a 2017. O exercício de elaboração da periodização possibilitou entender como se 

deu a ação no tempo no espaço de Macapá, e permitiu identificar além dos objetos e ações que 

marcaram a produção da Zona Oeste, os agentes responsáveis por sua reconfiguração, são eles: 

o Estado, o setor imobiliário, o financeiro e os moradores remanescentes quilombolas. O 

trabalho coletou e analisou dados levantado sobre o preço da moradia no decorrer do processo 

de produção do espaço, a fim de comparar o valor do espaço entre 1988 e 2017. Foram 

analisadas entrevistas com moradores da Zona Oeste, com técnicos que atuam em órgãos 

públicos municipal, estadual e federal e pessoas envolvidas com o setor imobiliário. A partir de 

dados referentes ao valor da moradia dos últimos 29 anos, verificou-se o setor imobiliário é 

agente bússola, o agente-chave que mobilizou aquela parcela da cidade para a lógica do 

consumo, onde a segregação socioespacial se apresentou de maneira diferenciada em todos 

períodos analisados, se consolidando a partir dos arranjos que implicaram no surgimento de 

espaços de desigualdades.   

 

Palavras-chave: produção do espaço urbano; cotidiano; agentes produtores do espaço; Zona 

Oeste de Macapá. 
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ABSTRACT 

 

 

The main objective of this thesis was to understand the process of production of the space in 

the West Zone of Macapá, in view of the real estate market. The study emphasized the socio-

spatial formation of Macapá and the West Zone in particular, in a scenario marked by economic, 

political, social, division of labor changes, with spatial configuration in different parts of the 

city. In order to highlight the intervention trajectory in the space of Macapá and its route towards 

the West Zone, it was also sought to understand, from a periodization, the elements that 

triggered ruptures in the spatial production of Amapá and, consequently, in Macapá, modifying 

in some sense the previous dynamics and logics. It is the meaning pointed by Santos (1992), 

considering space (and its fragments) as a factor of social evolution, in which several instances 

(economic, cultural, political and social) are contained and have larger or smaller circuits of 

relation with totality. It was observed the existence of four distinct periods, extended in a 

temporal period that goes from 1943 to 2017. The first period goes from 1943 to 1988; the 

second, from 1989 and 1990; the third from 1991 to 2000; and the fourth, from 2001 to 2017. 

The periodization made it possible to understand how action was taken in time and space, and 

allowed to identify, beyond the objects and actions that marked the production of West Zone, 

agents responsible for its reconfiguration: the State, the real estate sector, the financial and the 

remaining residents from quilombos. The research analyzed data collected on the housing price 

during the space production process, in order to compare the value of the space between 1988 

and 2017. We analyzed interviews with residents of the West Zone, with technicians who work 

in municipal, state and federal public agencies and people involved with real estate. Based on 

data referring to the value of housing in the last 29 years, the real estate sector was a compass 

agent, the key that mobilized part of the city to logic consumption, where socio-spatial 

segregation was presented differently in all discussed periods, consolidating from the 

arrangements that implied in the emergence of  inequality spaces. 

 

 

Keywords: urban space production; daily life; space-producing agents; West Zone of Macapá. 
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RESÚMEN 

Le travail a eu pour but principal de comprendre le processus de production de l’espace de la 

Zone ouest de Macapá, compte tenu de l’activité du marché immobilier. L’étude a mis en relief 

la formation socio-spatiale de la ville de Macapá et, en particulier, de la Zone ouest, dans un 

scénario marqué par des changements économiques, politiques, sociaux, de division du travail, 

avec des déploiements sur la configuration spatiale dans des différentes parties de la ville. Afin 

de mettre en évidence la trajectoire de l’intervention dans l’espace de Macapá et son parcours 

en direction de la Zone ouest, nous avons tenté de comprendre également, à partir d’une 

périodisation, les éléments qui ont déclenché des ruptures dans la production spatiale de 

l’Amapá et, par conséquent, dans la ville de Macapá, engendrant des changements, dans un 

certain sens, sur le dynamisme et sur la logique d’auparavant. Il s’agit du sens cité par Santos 

(1992), lorsqu’il considère l’espace (et ses fragments) comme un facteur de l’évolution sociale, 

dans lequel plusieurs instances (économique, culturelle, politique et sociale) sont insérées, et 

lesquelles contiennent des circuits majeurs ou mineurs de relation avec la totalité. Nous avons 

observé l’existence de quatre périodes distinctes, étendues dans une durée temporelle qui va de 

1943 à 2017. La première période va de 1943 à 1988 ; la deuxième, de 1989 à 1990 ; la troisième 

de 1991 à 2000 ; et la quatrième, entre 2001 et 2017. L’exercice d’élaboration de la 

périodisation a permis de comprendre comment s’est déroulée l’action du temps dans l’espace 

de Macapá, permettant d’identifier, au delà des objets et des actions qui ont marqué la 

production de la Zone ouest, les agents responsables de la reconfiguration ; il s’agit : de l’État, 

du secteur immobilier, du secteur financier et des résidents restants quilombolas. Le travail a 

collecté et a analysé des donnés recueillies sur le prix des logements pendant le processus de 

production de l’espace, afin de comparer la valeur de l’espace entre 1988 et 2017. Nous avons 

analysé des interviews avec des résidents de la Zone ouest, avec des techniciens qui 

interviennent dans des organismes publics municipaux, d’état et fédéraux, mais également avec 

des personnes intervenant dans le secteur immobilier. À partir des données concernant la valeur 

du logement durant les dernières 29 années, nous avons vérifié que l’immobilier est l’agent qui 

sert de boussole, l’agent clé qui a mobilisé toute cette partie de la ville vers la logique de la 

consommation, où la ségrégation socio-spatiale s’est présentée de manière différenciée dans 

toutes les périodes analysées, en se consolidant à partir des arrangements qui ont impliqué 

l’apparition des espaces d’inégalités.  

 

Mots-clé : production de  l’espace urbain; quotidien; agents producteurs de l’espace; Zone ouest 

de Macapá. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Para quem chega a Macapá, o que salta aos olhos é a imensidão de rios, ilhas e 

vegetação. A cidade, vista de cima, parece arborizada e espalhada sobre uma vegetação 

projetada ao limite da terra firme, crescendo nas bordas do rio Amazonas. Este, emoldura a 

cidade. Na busca de novos espaços se espalha em direção ao Cerrado e ocupa as ressacas. A 

cidade tem uma malha urbana cortada pela linha do Equador, condição singular. Macapá parece 

desconhecer os méritos descritos acima. 

Ao propor analisar uma parcela da produção do espaço da cidade de Macapá foi no 

intuito de revelar que a espacialidade de áreas de ocupação urbana das cidades não se dá da 

mesma forma, e, muitas vezes, não coincidem com os objetos que aparentemente se tornam sua 

representação. Macapá oculta movimentos e interesses que se apresentam necessários sua 

análise para a compreensão do seu estágio atual de ocupação. O trabalho visa revelar conteúdos 

espaciais que, no seu processo de produção, alguns foram transformados e muitos 

permaneceram, constituindo especificidades bem da natureza das cidades da Amazônia, que é 

o de identificar tempos diferentes, mesmo em espaços urbanos. 

A proposta inicial foi modificada no processo de construção da pesquisa para dar conta 

de um estudo científico que refletisse, com coerência, a produção espacial de uma área 

específica da cidade e que não perdesse o elo com a produção espacial da cidade como um todo. 

É difícil analisar com harmonia a partir de pensamentos diversos a fim de criar uma lógica no 

objeto a ser analisado, as multiplicidades são tamanhas que essa coerência caminha no 

movimento de uma lógica interna, mas não isolada. Dessa forma, assim com Santos (1980), a 

produção do espaço dá-se pelas relações sociais por processos do passado e do presente e não 

ocorre de forma idêntica em todos os lugares.  

Em Macapá ocorre uma intensa expansão urbana, fazendo surgir novos arranjos, 

variando os padrões desde área centrais e bem estruturadas até pequenos agrupamentos de 

bairros, com características próprias nas suas articulações com o restante da cidade. Segundo 

Dematteis (1996), para melhor compreender as formas urbanas atuais, existem, desde o final 

do século XIX, dois padrões habituais de cidades no Ocidente: o mediterrâneo tradicional, no 

qual a cidade se dispersa para além das muralhas e modifica o espaço que mantém atividades 

rurais; e o modelo anglo-saxão, que se deu com o acesso da classe média aos automóveis, no 

qual modifica as características de áreas e recria seu conteúdo com elementos urbanos. Esses 

padrões contêm variações regionais e locais bastante significativas.  
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O estudo submetido para a obtenção do título de doutora em Geografia não é resultado 

de nenhuma pesquisa anterior, partiu da curiosidade de compreender pela essência, e não apenas 

pela aparência, a nova configuração espacial que se revela muito desigual nos últimos anos. 

Nesse sentido, tem como objetivo principal compreender a produção do espaço urbano da Zona 

Oeste de Macapá (ZOM) e identificar o papel dos agentes produtores daquela área e o modo 

como vem sendo capturada pelo setor imobiliário, que produz os “enclaves fortificados”, noção 

usada por Caldeira (2003) ou por “amuralhamento”, usada por Marcuse (2004), para formar 

agrupamento residencial na busca de juntar pessoas que se assemelham socialmente e impedir 

o acesso aos grupos indesejáveis. 

É destacado que a produção do espaço da Zona Oeste de Macapá é estabelecida por 

quatro agentes principais: o Estado, por meio agente público, que vai de indutor da produção 

da terra como negócio ao de regulador/instrumentador/segregador, ao longo do tempo; o setor 

imobiliário, o agente bússola e que aponta o caminho para viabilizar a expansão e a segregação; 

o setor financeiro, aquele que surge como o garantidor da reprodução do espaço e que alterna 

suas estratégias para que o setor viabilize o mercado do solo; e os ocupantes mais antigos da 

Zona Oeste, os remanescentes quilombolas, agente que alterna entre o uso da terra para seu 

sustento e o da terra como negócio. Não há exatamente o descarte de outros agentes importantes 

neste estudo, como os movimentos sociais, que estarão presentes em alguns momentos do 

trabalho, mas a opção ao não considerar como agente principal se dá pelo nível de interferência 

na produção daquele espaço, pautada, na sua essência, pelos quatro agentes destacados 

anteriormente.  

O Estado alterna seu papel dependendo do momento a ser analisado. É o agente que, no 

percurso do planejamento do espaço da Zona Oeste de Macapá, tornara-se o responsável por 

pensar uma outra possibilidade de expansão da cidade e não considera a população mais antiga 

como legítima ocupante. Não considera o tempo social e o espaço social dos moradores ao 

partir para o intuito de construir uma cidade nova (LEFEBVRE, 1972), em reduzir o habitar a 

uma função do habitat. Essa ação desse agente que planeja uma nova função para a cidade de 

Macapá e para a Zona Oeste consta nos Planos de Desenvolvimento, desde a década de 1950 

até 2004 (Plano Diretor atual) e não levou em consideração a população ocupante da área, é 

denominado neste trabalho de tecnocrata.  

Esse tecnocrata, seguindo o pensamento de Lefebvre (1972), seria aquele de 

conhecimento técnico e detentor, algumas vezes, de certo poder. A esses tecnocratas é atribuído 

o dom da eficácia, capazes de descobrir as soluções técnicas aos problemas identificados e 

impor soluções na prática. Porém, para Lefebvre (1972), esses homens não existem. No caso 
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dos tecnocratas do setor público, não comandam, mas dispõem de um poder de decisão 

limitado. Não conseguem articular seu conhecimento na vida cotidiana, por isso suas ações se 

manifestam desarticuladas com o espaço social. 

Nos últimos anos, a Zona Oeste de Macapá se destaca por uma intensa expansão urbana, 

com o surgimento de uma série de empreendimentos: imobiliários, comerciais, órgãos públicos 

e de ensino. Estes empreendimentos, alteram não somente a forma, os fluxos, a paisagem e 

acelera a intervenção estatal, como por exemplo, a que ocorre desde 2016: a construção de 

infraestrutura como o alargamento da rodovia Duca Serra, com o objetivo de reduzir os 

congestionamentos provocados pelo aumento de moradores e o fluxo de carros. Mas, acima de 

tudo, é o setor imobiliário, o segundo agente apontado neste estudo, o que cumpre o papel de 

agente bússola, ao indicar os caminhos para que o Estado atenda suas expectativas de facilitador 

da produção do espaço, para que o setor viabilize o mercado da terra de forma mais satisfatória. 

No entanto, esse mercado não se daria de maneira satisfatória sem o sistema financeiro, sem as 

linhas de crédito para aquisição de imóveis, fundamental para consolidar a demanda. 

O quarto agente é, talvez, o componente novo no rol de agentes produtores do espaço, 

que é o do morador da área de remanescentes quilombolas. Outros estudos desenvolvidos por 

Volochko (2008), Veras (2009), Rodrigues (2013) e Ribeiro (2012), destacam a atuação de 

moradores vinculados ao movimento de produção do espaço. Os moradores mais antigos estão 

destacados como agentes (poderiam ser atores), e não como sujeitos, pela forma como, até a 

década de 1990, eram os principais produtores do espaço da Zona Oeste de Macapá, pelo uso 

que faziam da terra, por meio da criação de gado e frango, do plantio de frutas e hortaliças, e 

da produção de farinha. Atualmente, com exceção da criação de gado, ainda executam as 

atividades destacadas anteriormente, acrescentando a criação de peixes em cativeiro e o 

comércio de terras. 

Assim sendo, optou-se por determinar esses moradores como agentes produtores do 

espaço numa tentativa de revelar, por meio de sua narrativa, a complexidade inserida no 

processo de construção da Zona Oeste de Macapá, as contradições e conflitos, no movimento 

de apropriação daquele espaço pelo setor imobiliário, são os produtores marginais. É um 

caminho alinhado ao que Pelá (2014) desenvolveu quando analisou o processo de 

espacialização dos “sujeitos não desejados” da cidade de Goiânia, mas desalinhado ao tipo de 

sujeito que, no estudo da autora, são os trabalhadores que atuaram na construção de cidades 

planejadas no Centro-Oeste, e neste estudo são os moradores mais antigos que resistem ao 

avanço do mercado imobiliário. 
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Por conseguinte, para compreensão do papel dos agentes na produção do espaço da Zona 

Oeste de Macapá, analisou-se os principais desdobramentos políticos/econômicos: de 1943, 

com a criação do Território Federal do Amapá (TFA), ato que fez impulsionar as alterações no 

espaço urbano da cidade de Macapá; a transformação do TFA em Estado da Federação, em 

1988; e a criação da Área de Livre Comércio de Macapá e Santana - ALCMS, em 1991. São 

marcos históricos de mudança na configuração administrativa e socioespaciais, sobretudo, que 

alteram não apenas a forma e a estrutura, mas a função do espaço, e mais, o cotidiano de quem 

ocupa a cidade de Macapá. 

O novo aspecto administrativo acompanhado pelo jurídico, a partir de 1988, forneceu 

às prefeituras municipais instrumentos legais para nortear as políticas de ordenamento e 

ocupação do solo, como a regularização imobiliária. Com a aprovação do Estatuto da Cidade, 

pela Lei nº 10.257 de 10/07/2001, foi necessário que os governos municipais atuassem 

concretamente no planejamento da cidade, criando instrumentos de política urbana. 

Seguindo o que determinada o Estatuto da Cidade, o governo municipal de Macapá, 

através da Lei nº 026/2004, construiu o Plano Diretor de Macapá (PDM) com objetivo de definir 

os caminhos que deveriam nortear a política de desenvolvimento e da expansão urbana. O texto 

de apresentação destaca que o PDM serviria como referencial de “controle social sobre atuação 

do poder público na materialização dos anseios da comunidade” (p.6). 

Por certo, muitos espaços estão determinados pelo PDM para fins de ocupação, mas 

não, especificamente, para assentamentos privados. No texto de Fernandes (2007), A cidade 

que perdeu seu lugar, cujo princípio maior é o de discutir a urbanização capitalista, sobre como 

se multiplica a produção de zonas e bairros, o autor faz uma análise do processo da palavra 

subúrbio. Não o subúrbio como símbolo da pobreza, mas do subúrbio que, por motivos diversos 

e não exatamente claros, são produzidos sem que se compreenda os interesses reais dessa 

ocupação. Nesse sentido, é possível afirmar que o PDM é um instrumento legal indutor do 

acelerado processo de produção da Zona Oeste de Macapá, assim como para as áreas Norte e 

Sul da cidade.  

Ao afirmar que o PDM de 2004 é um instrumento indutor da produção da Zona Oeste 

de Macapá, não se confirma, como se acreditava no início da pesquisa, que ele tenha sido o 

ponto de partida, mas o que determina uma função específica. Antes, a área de estudo aparecia 

em relatórios de planos urbanísticos, como espaço estratégico, importante eixo de ligação entre 
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Macapá e o Sul do espaço amapaense1, com o Distrito Industrial, localizado no município de 

Santana, intercalado pela Estrada de Ferro do Amapá (EFA). Segundo o Plano Urbanístico de 

Macapá, de 1960, a área Oeste teria como finalidade a instalação de indústrias, assim como 

oficinas, no prolongamento da Lagoa dos Índios. Já no Termo de Referência do Plano de Ação 

Imediata de Macapá – PAIM (1971), a área é apresentada como alternativa de expansão urbana, 

característica contemplada no PDM, em 2004. 

Ainda em 2004, foi criada a Lei nº 029, de Uso e Ocupação do Solo, que atende às 

disposições previstas no PDM. Os dispositivos da lei se aplicam, principalmente, às zonas 

urbanas e de transição urbana, e às áreas inseridas no perímetro urbano. Esses instrumentos 

legais do município de Macapá seguem as diretrizes contidas no Capítulo II, no art. 4º, do 

Estatuto da Cidade, que orienta outros instrumentos a serem usados para o planejamento, como: 

zoneamento ambiental, plano plurianual, gestão orçamentária participativa, entre outros. Deixa 

claro, porém, no parágrafo 3º do mesmo artigo que, “os instrumentos previstos [...] que 

demandam dispêndio [...] devem ser objeto de controle social, garantida a participação de 

comunidades, movimentos e entidades da sociedade civil” (ESTATUTO DA CIDADE, 2001, 

p.17).  

A ocupação em áreas previstas para outros fins, no PDM, acentua uma lógica discutida 

por muitos estudiosos: a que trata sobre o porquê de os instrumentos legais não darem conta, 

ou não serem suficientes, para tornar as ocupações no espaço, seja urbano ou não, menos 

desiguais. A partir dessa observação, acredita-se ser o momento de encaminhar uma discussão 

quanto à produção de espaços que formam o conjunto urbano de assentamentos com 

características diversas e que “aparentam ausência” do setor público. 

A afirmação de que é aparente essa ausência não significa que está presente em sua 

plenitude, mas ao contrário, que a “presença” do Estado está implícita quando é observada a 

“ausência”. Quando se observa que o Estado, ao construir instrumentos legais para legislar, 

quando planeja para ordenar, quando cria instrumentos que podem/devem democratizar o 

espaço, ou seja, quando se torna o responsável por organizar as políticas públicas, não é efetivo 

no seu fazer, daí podem emergir as contradições de uso e valor (uso e troca) do espaço. 

Antes de avançar, é importante destacar que, no trabalho, faz-se a opção pelo termo 

assentamento para destacar os diferentes tipos de ocupações, como loteamentos privados, 

loteamento públicos, residenciais, ocupações em áreas alagadas, principalmente até o segundo 

                                                           
1 O atual munícipio de Santana, até o início da década de 1980 fazia parte do município de Macapá. Portanto, a 

análise inclui Santana como pertencente ao espaço de Macapá. Assim como, mais ao Sul do espaço amapaense, o 

município de Mazagão incluía em sua área os atuais municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari.  
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capítulo, momento da narrativa dos moradores, em que se apresentam peculiaridades 

identificadas nas entrevistas e de difícil determinação. É evidente que causa certa estranheza o 

termo assentamento, por receber, talvez, uma chancela do uso ao destacar as ocupações de 

populações trabalhadoras na área rural. Pouco usado para especificar ocupações em área urbana. 

A questão é que delimitar e identificar os novos arranjos populacionais não é uma tarefa 

fácil, principalmente em espaço urbano, tendo em vista a complexidade das mudanças que 

alteram a relação socioespacial. Transformações que levam à reestruturação do espaço a partir 

de relações interligadas ao processo de globalização. Dessa forma, essas mudanças espaciais e 

seus arranjos se organizam e hierarquizam, quer sejam públicos ou privados, de maneira que 

atendam exigências demandadas do mercado. Para Gottdiener (1997), não se deve ignorar que 

a hierarquia dos espaços de assentamento está integrada a forças sistêmicas, o que implica que 

é alterada a sua organização social. Ou seja, se nasce uma forma nova é porque mudou o modo 

de organização social. 

Muitos fatores levaram a área urbana da cidade de Macapá a se expandir em perímetros 

previstos no PDM de 2004, em direção às zonas Norte, Leste, Sul e Oeste (no texto do PDM 

está denominada dentro da faixa Sudoeste). Em 1988, houve a necessidade de recrutamento 

para construções de diversos órgãos públicos e, concomitante, a abertura de concursos públicos 

para o preenchimento de vagas, aspecto que atraiu pessoas de diversos lugares do Brasil; em 

1991, com a criação da ALCMS, as ocupações por famílias que chegavam na capital, 

principalmente, em busca de emprego e moradia passam a aumentar o perímetro de moradias 

para áreas de escoamento de água, conhecidas como ressacas ou bacias de recepção de águas.  

As diversas áreas de expansão do espaço urbano de Macapá vêm sendo ocupadas a partir 

de características que convergem para uma lógica de uso do solo que vem se consolidando, 

assim como outras áreas urbanas do território brasileiro. Há especificidades da produção do 

espaço na Zona Oeste de Macapá que não são claras e deixa emergir a necessidade de 

compreender o processo que levou a formação de tão diferenciados tipos de assentamentos 

urbanos em áreas ocupadas anteriormente por populações, como as tradicionais (quilombolas), 

que tinham/têm finalidades especificas para o uso da terra.  

A mudança vem acompanhada nas formas de ocupação que se alinham a um modelo de 

conjunto de habitação que se reproduz Brasil afora: os assentamentos privados fechados. Até 

aí a questão não impõe nenhuma novidade quanto ao formato e ao modelo de ocupação, até se 

observar onde esses assentamentos estão localizados: em espaços privilegiados, em eixos de 

rodovias estaduais e federal, próximos a paisagem natural (lagos, florestas, praias, rios, entre 

outros). 
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Dessa forma, no entendimento da tese, a cidade de Macapá passa a ser capturada, a partir 

de 1988, pela lógica dos interesses privados, do setor imobiliário, e o solo da Zona Oeste de 

Macapá se consolida como negócio nos instrumentos legais criados pelo Estado, espacializado 

nos últimos anos por diferentes tipos de assentamentos privados para alcançar diversos perfis 

de consumidores, em detrimento da produção desenvolvida pelos moradores mais antigos na 

área. 

Verifica-se na escala da pesquisa a formação de assentamentos privados de forma 

acelerada, criando um contraste com os assentamentos públicos. E a pergunta que se faz 

presente neste estudo é: quais os interesses para que a produção de uma área da cidade de 

Macapá, a Zona Oeste, que apresenta sérios problemas de oferta de infraestrutura seja alvo de 

empreendimentos imobiliários? 

Para captar as particularidades desse fenômeno: o papel dos agentes envolvidos para 

que o espaço urbano da Zona Oeste de Macapá seja produzido, é necessário indagar e buscar 

compreender o fenômeno até atingir o objetivo principal, sua essência. Superar a 

pseudoconcreticidade, termo apresentado por Kosic (1995, p.15) como “o complexo dos 

fenômenos que povoam o ambiente cotidiano e a atmosfera comum da vida humana, que, com 

sua regularidade, imediatismo e evidência, penetram na consciência dos indivíduos agentes, 

assumindo um aspecto independente e natural’. O que se busca revelar não se manifesta de 

forma imediata, é preciso um caminho a ser percorrido, superar o pensamento captado diante 

da familiaridade. Portanto, para captar a estrutura desejada na pesquisa, as etapas abaixo são 

partes das convenções a serem cumpridas.  

Diante do processo de produção do espaço da Zona Oeste de Macapá, pesquisar os 

interesses envolvidos na produção desse espaço pelo Estado (poder público), o setor imobiliário 

e os moradores procuram-se responder às seguintes indagações: 

– Considerando as mudanças ocorridas na cidade de Macapá, desde sua formatação 

administrativa em Território Federal e sua transformação em Estado da Federação, o Estado se 

consolida como agente indutor do espaço. E, considerando ainda que, no ano 2000, por meio 

de instrumentos legais de planejamento, o Estado passa a racionalizar as ocupações da cidade 

em direção ao setor privado. Surge aí uma questão a ser compreendida: Qual seria o papel do 

Estado, do setor imobiliário, do agente financeiro e da comunidade para a produção do espaço 

da Zona Oeste de Macapá? 

– Se há interesses diversos, por que apenas os do Estado e dos agentes privados são 

considerados, na sua materialidade, práticas legítimas de trocas e no reconhecimento de 
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instrumentos legais que interferem em ações que determinam os espaços a serem preenchidos 

na sua “legalidade”, e criminaliza outros? 

Parte-se da compreensão de Santos (1977 ou 2012?) de que para se pensar o espaço 

urbano é necessário observar suas múltiplas desigualdades e múltiplas influências, que se 

superpõem e entender como as estruturas da acumulação tem efeito na organização dentro de 

uma parcela desse espaço. 

 

1.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Para Scarlato (2005), a construção de um trabalho de cunho científico exige clareza de 

seus pressupostos metodológicos e teóricos, que representam o alicerce da pesquisa. Assim 

sendo, para estruturar a pesquisa, foram utilizadas obras de autores que se aprofundam na 

compreensão da produção do espaço urbano e os agentes que produzem esse espaço. Entre esses 

principais autores estão: Henri Lefebvre (2002; 2013), Milton Santos (1980; 2012), Roberto 

Lobato Correa (1989; 2013), David Harvey, Marcelo Lopes de Souza (2013; 2015), Pedro 

Vasconcelos (2013; 2016), Ana Fani Carlos (2013; 2017), Mark Gottdiener (1997), entre tantos 

outros. Ao compreender a retórica profunda desses autores, é possível elaborar certa análise do 

processo de transformação do espaço da cidade de Macapá.  

A pesquisa abriga análise sobre o processo de produção do espaço amapaense dentro de 

uma perspectiva histórico-geográfica, a fim de identificar o papel de cada agente na ocupação 

dos assentamentos da Zona Oeste de Macapá, o objetivo é compreender os interesses 

determinantes para a organização/estruturação atual e que acarreta uma dominação da área da 

pesquisa por agentes envolvidos num jogo de poder ao consolidar um formato de ocupação 

socioespacial desigual. 

Nesse sentido, pensar o espaço pelo viés de sua produção, tende a abraçar uma reflexão 

sobre o significado de produção do espaço, ressaltando que essa produção determina formas e 

ritmos ao cotidiano para tornar-se indispensável à vida da sociedade. Apoiada em Lefebvre 

(2013), no qual analisa a produção do espaço como dimensão da reprodução do capital, não 

quer dizer que ele não leve em consideração os momentos anteriores, o espaço como um 

produto do mesmo sistema, mas que, num dado momento do desenvolvimento da sociedade, a 

produção do espaço constitui uma condição fundamental da reprodução dessa sociedade, em 

diferentes planos: econômico, político e das relações sociais.  

Em suas obras “O direito à cidade” e “Revolução Urbana”, Lefebvre sinaliza que a 

produção do espaço é uma dimensão importante da vida, e a partir dela começa a reconstituir a 
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história da sociedade e assinala estar vivendo o período do pronto crítico (década de 1960), ou 

seja, das problemáticas da sociedade urbana.  

Observando esse ponto crítico analisado por Lefebvre, na década de 1970, é possível 

afirmar que a cidade de Macapá vive, desde meados da década de 1990, esse ponto crítico. A 

afirmação se construiu ao observar a influência de mudanças materializadas no espaço com a 

transformação de Território Federal para Estado do Amapá, em 1988, e, ainda, com a criação 

da ALCMS, em 1991. Desde a década de 1960, a cidade passa a ganhar conformação de espaço 

urbano por interferência e necessidade funcional.  

A opção por contextualizar numa perspectiva histórico-geográfica da produção do 

espaço e identificar os agentes políticos (órgãos e setores do Estado), econômicos (setor 

imobiliário e financeiro) e sociais (comunidade quilombola Lagoa dos Índios e de 

assentamentos públicos), se deu por entender que esses agentes são responsáveis não apenas 

pela morfologia atual da área de estudo, mas pelas relações que se dão no cotidiano desses 

moradores. As incursões na escala do espaço escolhido e as entrevistas iniciais juntos aos 

moradores mais antigos (os da Vila da Lagoa dos Índios, ocupada por remanescentes 

quilombolas e liderança de moradores de assentamentos públicos vizinhos) deu a possibilidade 

de sugestionar a existência de uma produção cotidiana, até então não identificada na aparência.  

Pelo motivo acima, um dos vértices da pesquisa é representado pela imersão aos relatos 

dos agentes responsáveis pela produção do espaço, são eles: representantes de moradores de 

assentamentos públicos e privados, representantes de empresas do setor imobiliário e de 

tecnocratas (planejadores de órgãos públicos, principalmente) por meio de entrevistas abertas e 

semiestruturadas.  

Segundo Gil (2008), a técnica de entrevistar se adequa aos objetivos, que é o de obter 

informações acerca do que as pessoas sabem, fazem ou fizeram a respeito do ocorrido em 

determinado momento da história. Alguns dados foram necessários para subsidiar a pesquisa, 

sendo: as ações do poder público municipal e estadual, de política habitacional, populacionais, 

números do mercado imobiliário para a área, observações do local e levantamento documental 

(relatórios, registros, imagens, entre outros). 

Como método de pesquisa, dividiu-se a área de pesquisa por tipos de ocupações, 

denominadas de assentamentos, e estão classificados da seguinte maneira: assentamento 

público (loteamento público, ocupação em áreas de alagados e de terra firme e área da 

comunidade de remanescentes quilombolas) e assentamento privado (loteamento privado 

aberto e loteamento privado fechado). Para Damiani: 
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O método proporciona apenas um guia, um quadro geral, uma orientação para o 

conhecimento de cada realidade. Em cada realidade, precisamos apreender as suas 

contradições peculiares, o seu movimento peculiar (interno), a sua qualidade e suas 

transformações bruscas; a forma (lógica) do método deve, pois, subordinar-se ao 

conteúdo, ao objeto, à matéria estudada; permite abordar, eficazmente, o seu estudo, 

captando o aspecto mais geral desta realidade, mas jamais substitui a pesquisa 

científica por uma construção abstrata (DAMIANI, 1991, p. 10). 

 

 

Para suporte de delimitação da faixa da pesquisa e diferenciação da área, análise dos 

dados populacionais e identificar as terras pertencentes à União, foram usadas as informações 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, da Secretaria de Meio Ambiente do 

Estado do Amapá – SEMA, do Sistema de Gestão Fundiária – SIGEF-INCRA. Foram 

elaborados mapas temáticos da dinâmica da ocupação do espaço de estudo, como o de 

vetorização dos loteamentos da Zona Oeste de Macapá e os de memória narrada pelos 

moradores da área, com dados coletados pela autora do trabalho.   

A construção dos mapas se baseou em dados levantados conforme descrito 

anteriormente, fazem parte do acervo espacial de instituições de acordo com a fonte, incluídos 

aqui os que foram coletados em campo. Assim, em mãos destes dados, e a manipulação das 

imagens, bem como dos vetores como o processo de espacialização e caracterização dos 

elementos pontuais existentes, como as áreas de produção na área urbana consistiu no 

levantamento de campo e foram sistematizados e combinados com apoio dos softwares Google 

Earth, QGIS e ArcGIS. Tendo como base estas informações, viabilizou-se a análise espacial a 

fim de compreender a distribuição dos usos na área de estudo, identificando as localizações 

conforme a concentração dos assentamentos. 

O recorte espacial é a Zona Oeste da cidade, dividido em três bairros: Cabralzinho (com 

lei de criação), Marabaixo e Goiabal (sem lei de criação). Estes, compostos por assentamentos 

públicos e privados, totalizando: quatorze loteamentos privados (um aberto e treze fechados), 

um loteamento público dividido em três etapas (Marabaixo I, II e III), uma comunidade (de 

remanescentes quilombolas) e o Goiabal. Para Rodrigues (2013, p.25), há o entendimento de 

que no local se reflete o processo dinamizador das diversas escalas que “se diferenciam e 

complementam significativamente”. Em vista disso, não é uma tarefa simples definir uma área 

para realizar um estudo. Ao definir a escala da pesquisa em zona, é para dar dimensão de que 

faz parte de um espaço contínuo, que seus elementos de fluxos (deslocamentos) e fixos estão 

inseridos em um espaço de maior dimensão, que é a cidade de Macapá. 

Mediante o exposto, ao trazer a produção do espaço como elemento chave desse 

entendimento, envolve revelar que os agentes das contradições, sobretudo o Estado, o setor 

imobiliário e os moradores mais antigos fazem parte desse movimento de desenvolvimento do 
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capitalismo e da formação da sociedade urbana. Daí, por ter Lefebvre (1972) optado pela 

inversão metodológica de análise e voltado seu olhar, primeiramente, para as práticas sociais 

mais próximas, que o autor denomina de “imediaticidade” da vida. Pois, no capitalismo, as 

relações são cada vez mais atravessadas pelas imediaticidades. No entanto, essas 

imediaticidades não explicam todo o processo, daí a importância de remeter as mediações em 

diferentes níveis a fim de alcançar a totalidade. 

O recorte temporal estabelecido, de 1988 a 2017 foi motivado por ser (1988) o ano no 

qual a nova Constituição brasileira estabelece a criação de alguns Estados da Federação e o fim 

de alguns Territórios Federais, como o do Amapá. Aspecto que desencadeou uma série de 

fluxos migratórios para a região, e a cidade de Macapá foi diretamente atingida por esse efeito, 

acarretando, até 2017, na expansão urbana e na formação de diversas áreas com peculiaridades 

na sua ocupação.  

Nesse sentido, para se compreender a produção do espaço urbano da Zona Oeste de 

Macapá, foi necessário periodizar as consecutivas mudanças no espaço urbano da cidade na sua 

totalidade. Para Santos (1980), a periodização permite identificar partes coerentes de tempo nas 

novas configurações que surgem no espaço, e algumas premissas fundamentais devem ser 

estabelecidas para esse entendimento: o tempo, por ser relativo, mas concreto, é composto de 

características particulares. Desse modo, a periodização leva a encadear relações entre os 

períodos históricos e a maneira como a sociedade se organiza espacialmente, fato que pode 

revelar como, onde e o para quê determinada escala é usada, e daí privilegiar contextos e 

entender a produção que se deseja discutir.  

A periodização, utilizada para analisar a produção do espaço de Macapá e seu 

movimento para a Zona Oeste, abrange três momentos: em 1988, por ser o ano da alteração do 

status político do Amapá, passa de Território Federal a Estado da Federação. Logo em seguida, 

entre 1991, se dá a criação da Área de Livre Comércio de Macapá e Santana, fato que altera a 

estrutura econômica e a configuração espacial de maneira radical, por meio de ocupações de 

áreas alagadas do perímetro urbano da cidade de Macapá. A periodização finaliza sua 

organização entre 2001 e 2017, quando o espaço da cidade ressalta a estrutura de classes, e 

passa a ser percebido os múltiplos assentamentos com características desiguais.  

Retrata-se a dialética ao conectar o macro e o micro espaço de mediação, aspecto que 

Harvey (2016) enfatiza quando fundamenta os processos macroeconômicos e sociais da 

produção do espaço na sociedade capitalista. Fazer esse recorte não é tarefa confortável, e talvez 

não seja contemplado satisfatoriamente neste estudo, mas permite fazer a crítica do cotidiano e 

pensar o “momento do espaço”. Neste, leva-se em consideração o espaço absoluto, mas também 



32 
 

o espaço abstrato, por estar implícito o espaço histórico. Ou seja, permite refletir sobre os 

vínculos dialéticos, entre a vida cotidiana e a história pela mediação do espaço e do tempo nele 

implícitos. 

O fato de o período anterior a 1988 não constituir a proposta de periodização é por ter 

estado ligada a medidas políticos-administrativas e as atividades extrativas, no entanto, está 

contemplado ao movimento de análise do desenvolvimento urbano de Macapá, período 

discutido nos estudos de Porto (2003) e Silva (2017).  

Macapá, nesse intervalo de tempo (1943 a 1988), foi impactada pela construção de 

rodovias e ampliação de rotas rodoviárias que, mesmo de forma precária, passou a alterar os 

eixos de circulação e possibilitou o povoamento para o interior do território amapaense. O 

processo de urbanização foi conduzido pela União, numa política de desenvolvimento 

econômico que, até 1988, concentrava em Macapá seu capital político. O acelerado aumento 

populacional que se dá a partir da estadualização é que passa a alterar, de maneira acelerada, o 

espaço urbano de Macapá. 

A primeira etapa da pesquisa compreende uma investigação da produção teórica sobre 

o espaço urbano, de como é ocupado e produzido. A partir de pesquisa realizada em livros, 

teses, artigos e dissertações que discutem a produção do espaço do Amapá e a cidade de 

Macapá, constatou-se que os agentes que interferem direta ou indiretamente na organização da 

ocupação e as relações de poder que confluem na sua produção. 

As leituras subsidiadas por documentos sobre as ações do poder público Municipal, 

Estadual e Federal, política de habitação, os movimentos populacionais, números do mercado 

imobiliário para a área, observações do local e levantamento documental (relatórios, registros, 

imagens, entre outros), auxiliaram na caracterização da área e na identificação dos diferentes 

assentamentos habitacionais. 

O estudo está concentrado na abordagem acerca da produção do espaço, a fim de 

entender como se deu o arranjo espacial na dinâmica de ocupação urbana da cidade de Macapá, 

prioritariamente a Zona Oeste de Macapá. E, por meio da abordagem histórico-temporal, 

identificar a dinâmica da ocupação da área, assim como sua reprodução e reorganização 

enquanto consequências da ação de diversos agentes sociais concretos, dotados de interesses e 

de práticas espaciais. 

Os dados são fundamentados a partir dos instrumentos legais, como: a Política Nacional 

de Moradia do Ministério das Cidades, de 2001, o Estatuto das Cidades; a Lei Complementar 

nº 026/2004, que instituiu o Plano Diretor de Macapá; e a Lei nº 029/2004, de Uso e Ocupação 

do Solo de Macapá, assim como dispositivos complementares. A pesquisa documental foi 
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direcionada para a busca e análise de relatórios, mapas, fotografias, arquivos, jornais, planos 

urbanos, entre outros. Estes instrumentos tornaram possível a espacialização dos diferentes 

tipos de assentamentos e subsidia na demonstração das intervenções espaciais, assim como 

delineia a dinâmica da ocupação da área.  

Por apresentar dificuldade em conseguir dados específicos da Zona Oeste (população 

moradora aproximada, número de domicílios particulares e coletivos), foi acessado os dados 

disponibilizados por Setor Censitário: a sinopse por setor do IBGE (Censo, 2010). Para 

Rodrigues (2006, p.23), durante a pesquisa muitos fenômenos complexos surgem e 

determinados fenômenos podem ser “expressão de sentido”, como a percepção, a recursividade, 

portanto, passíveis de mudanças e “diferentes níveis de organização e de auto-organização”. 

Para seguir um percurso coerente na pesquisa, alguns operadores de intervenção2, como a 

fotografia, a entrevista (aprovado no CEP, anexo IV) e a observação, neste trabalho, são os 

recursos mais usados para análise dos fenômenos. 

A fim de avaliar o avanço do setor imobiliário, de 1988 a 2017, foi criado um banco de 

informações composto por três indicadores: preço de imóveis, localização da moradia e tipo de 

moradia. Os indicadores foram usados para comparar a dinâmica do setor imobiliário entre a 

Zona Oeste de Macapá e outras áreas da cidade: Sul, Norte e Centro. O levantamento tornou-

se necessário diante da dificuldade em conseguir informações junto aos órgãos atuantes no setor 

imobiliário: Secretarias ligadas a urbanização e habitação (Estado e Munícipio) e Caixa 

Econômica Federal.  A fonte principal se deu por jornais impressos, na sessão classificados, 

disponíveis na Biblioteca Pública de Macapá Elcy Lacerda, em acervos Periódicos e Obras 

Raras.   

Outra etapa se deu com a coleta de dados/informações e ações planejadas ou 

desenvolvidas em instituições públicas que possuem, em princípio, responsabilidade no 

planejamento, aplicação, divulgação e fiscalização das leis quanto ao uso e ocupação do solo, 

tais como: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SEMDUH), Secretaria Estadual 

de Planejamento (SEPLAN), Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA), Instituto do Meio 

Ambiente e de Ordenamento Territorial do Amapá (IMAP) e o Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Caixa Econômica Federal (CEF).  

                                                           
2 Segundo RODRIGUES (2006, p.24) “São instrumentos epistemológicos essenciais na perspectiva da 

complexidade e frutos da qualidade de reflexão e de criatividade psicocerebral e cultural que o contexto 

investigado tende a exigir” e complementa Mariotti (2002, p.89) “são todos interligados e atuam em sinergia, 

embora se possa preferir esse ou aquele num dado momento” 
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No decorrer da pesquisa a seguinte hipótese foi se consolidando para a compreensão do 

processo de produção de produção da Zona Oeste de Macapá: a tese encaminha a afirmação de 

que a Zona Oeste de Macapá é alvo de uma parcela processo de produção que segregou os 

espaços e a população urbana por interesses do setor imobiliário. Este, assume o protagonismo 

da produção do espaço da área, desde o final da década de 1990, por meio da valorização da 

terra e passa a agir, numa união com Estado, como grande indutor nas alterações de 

infraestruturas e equipamentos urbanos instalados nos últimos anos. O setor imobiliário é a 

agente bússola, que coordena essa forma de produzir. Um aspecto indicador do processo de 

produção ter criado o processo de segregação é o quanto o preço da terra alterou-se nos últimos 

anos, apesar da proximidade das áreas de assentamentos privados e públicos, os serviços de 

infraestruturas alcançam a população de forma diferenciada. Ao mesmo tempo, o processo de 

produção do espaço identificou que, entre o início de 2016 e final de 2017, as condições de 

cidadania passam a ser determinadas pelo consumo. Essas determinações apontam a redefinição 

da vida cotidiana, caracterizada pela segregação, na qual a propriedade privada orienta o uso 

do espaço e a homogeneização das formas, das estruturas e que implicou no surgimento de 

espaço socialmente desiguais. 

 

1.2 ESTRUTURA DA TESE 

 

A tese está estruturada em quatro capítulos, além desta introdução e, posteriormente, 

das considerações finais. No primeiro capítulo, partiu-se de apontamentos teóricos para a 

construção das relações entre a produção do espaço e os agentes produtores do espaço. No 

segundo capítulo, optou-se por realizar uma periodização dos elementos que desencadeiam 

rupturas na produção espacial do Amapá e, por conseguinte na cidade de Macapá, modificando 

em algum sentido as dinâmicas e lógicas anteriores. 

O objetivo dessa estrutura do plano de redação é para que se compreenda a relação que 

um fragmento do espaço amapaense (a ZOM) estabelece com os aspectos de maior relevância 

na cidade de Macapá. É o sentido apontado por Santos (1992), ao considerar o espaço (e seus 

fragmentos) um fator da evolução social, no qual diversas instâncias (econômica, cultural, 

política e social), estão contidas e contêm circuitos maiores ou menores de relação com a 

totalidade. Dessa forma, o fragmento abriga uma fração da sociedade, que contém um conjunto 

de objetos e de ações originados por processos diferenciados de outros fragmentos que geram 

um movimento de significações variadas. 
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Santos (1992) enfatiza ser mais complexo, ao propor uma periodização, analisar escalas 

menores do que as maiores, em virtude de algumas variáveis e fatores externos aumentarem o 

rol de processos produtivos, que são bem menos complexos de identificar em escalares maiores. 

Portanto, o capítulo II procura identificar o quanto as variáveis econômicas, política e social, 

na cidade de Macapá, não estão desarticuladas ao movimento de surgimento da Zona Oeste de 

Macapá.  

Dois momentos históricos que dinamizaram a produção estão destacados: a) A criação 

do Estado do Amapá, em 1988 no qual houve um levantamento da dinâmica populacional que 

alterou a forma da estrutura da cidade de Macapá; b) A criação da Área de Livre Comércio de 

Macapá e Santana, em 1991, que fez impactar a dinâmica econômica e espacial do espaço 

urbano da cidade de Macapá, acelerando sua expansão para áreas, até então, denominadas de 

rurais e ocupadas por comunidades tradicionais. Outro elemento apresentado: os instrumentos 

legais que tentaram, e, de certa forma, conseguiram direcionar a política de ocupação do espaço 

urbano da cidade Macapá. 

Após entender a produção do espaço da cidade de Macapá, o todo, se obteve mais 

elementos para compreender a produção do fragmento Oeste. Baseado em Bertrand Russel, 

Santos (1992, p.5) afirma que os elementos de análise do espaço “seriam a base de toda 

dedução”, sinônimo a uma categoria, no qual se torna o ponto de partida para a compreensão 

de uma problemática, levando em consideração as transformações históricas. Então, para 

compreender a especificidade da Zona Oeste de Macapá, atribuiu-se ao elemento dos 

produtores do espaço uma variação de valor na sua formação. Aspecto a ser apresentado no 

capítulo subsequente.  

O terceiro capítulo elaborou-se uma caracterização descritiva sobre como se deu a 

produção do espaço urbano da Zona Oeste de Macapá, desenvolvida uma narrativa da sua 

ocupação a partir de duas versões: a) a oficial, englobando o Estado, os empreendedores 

imobiliários, denominados nesta pesquisa de tecnocratas3; b) dos moradores mais antigos, 

especialmente os remanescentes quilombolas e dos ocupantes de assentamentos públicos. Fez-

se a opção por articular os elementos teóricos com a pesquisa empírica, e não o já consagrado 

início pela revisão teórica e nem o estado da arte da temática, após a apresentação da área e das 

                                                           
3 Para Lefebvre (1972, p.20) “los hombres calificados de tecnócratas se les atribuyen eminentes aptitudes y el don 

de la eficacia [...] Tendrían el casi monopolio de ellas [...] Pero, si observarmos lo que ocorre em realidade, esos 

hombres no existen. Los que denominamos tecnocratas (grifo nosso) y que vemos actuar (sobre todo en el sector 

público de la economía y la vida social em Francia) no dirigen, solo disponen de un poder de decisión limitado”. 

Ou seja, os tecnocratas seriam os executores das ordens do poder público. 
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versões quanto à ocupação, é realizada abordagem sobre a formação socioespacial da Zona 

Oeste de Macapá no contexto da estadualização do Amapá em 1988. 

A formação possibilitou identificar as contradições da produção do espaço do espaço, 

com suas práticas no movimento e que oferece a possibilidade de analisar origem dos interesses 

responsáveis pela dinâmica do processo atual. O texto joga luz em mostrar o passado baseado 

não apenas na forma, mas na organização da vida cotidiana de quem ocupa o espaço há mais 

tempo. 

Esse momento da formação socioespacial assume o caráter de não tomar como verdades 

absolutas as formas histórico-geográficas identificadas e caracterizadas no segundo capítulo, 

mas o de distinguir a aparência da essência, ou seja, de que a forma inicialmente mostrada não 

deixa clara a essência do objeto da pesquisa, que é identificar os reais motivos para a produção 

do espaço da Zona Oeste de Macapá. Ao mesmo tempo, mostra que o processo de produção 

contém particularidades e que estão, de certa maneira desagregadas do restante da cidade, mas 

não desarticuladas do circuito produtivo, aspecto já apontado por Santos (1992). 

O mesmo autor, enfatiza que cada fragmento que constitui o espaço contém elementos 

que evoluem e variam de valor, dependendo de relações entre si. No quarto capítulo, ao 

elemento que constitui o espaço, os agentes produtores, é atribuída a responsabilidade, neste 

trabalho, pela produção espacial desigual da Zona Oeste de Macapá. É apresentado o papel e 

interesses dos agentes responsáveis pela produção do espaço daquela área: o Estado, o setor 

imobiliário, o financeiro e moradores mais antigos da área, os remanescentes quilombolas. 

Esses agentes articulam elementos indicativos de que a produção da Zona Oeste de Macapá 

criou o espaço de segregação mais desigual da cidade de Macapá. 

Fez-se a opção por fazer uma narrativa que abarca as variações qualitativas no 

movimento da produção do espaço. As representações, em imagens e mapas, apresentadas 

objetivam chamar atenção para suas particularidades, e não as singularidades da zona da 

pesquisa. O primeiro aspecto a contemplar este estudo é mostrar área a ser analisada e observar 

aspectos relacionados ao seu processo de mudança sua forma, nos mecanismos de intervenções 

e na dinâmica que indicam sua particularidade.  

A singularidade não é desenvolvida em nossa concepção por não se tratar de processo 

exclusivo, que acontece apenas em Macapá, no Amapá, ao contrário, vem se re(produzindo) de 

diferentes formas e com variados interesses e agentes, principalmente nas cidades médias e nas 

metrópoles brasileira. É uma concepção que é possível identificar e que se manifesta nas formas 

denominadas por Dematteis (1996) de difuso-reticular e de periurbanização. A primeira, se 

manifesta por desenho de malhas e redes pouco densas, circundadas por formas densas de 
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assentamentos privados e de produção de condomínios, assim como distritos industriais. E a 

segunda, se dá em áreas periféricas nos eixos de acesso às áreas centrais. No decorrer do texto 

é possível identificar essas duas manifestações nos processos analisados. 

Para Corrêa (2017, p.2), “o singular pode, contudo, ser interpretado como único, dentro 

de uma visão ideográfica ou excepcionalista”. O autor complementa que o particular, está 

“situado entre o universal e o singular, está presente tanto no pensamento como na realidade”. 

Alinhado a esse viés, pensa-se que o sentido da representação não é apenas para se ter o contato 

visual com a realidade, mas o entendimento de que as formas expressam diversos processos, e 

vice-versa. 

As Considerações Finais retomam os capítulos anteriores, onde as conclusões são 

apresentadas e buscou-se elaborar a síntese do que foi apresentado. É necessário ressaltar que 

a pesquisa não encerra as perspectivas de elementos aqui analisados. Muitos hiatos serão 

encontrados e, possivelmente, não foram tratados com toda a adequação merecida.  
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2 DIMENSÕES RELACIONADAS À TESE 

 

2.1 A PRODUÇÃO DO ESPAÇO E O COTIDIANO 

 

Quando se observa a cidade do alto, do avião, é percebida suas diferenças espaciais, ou 

mais ainda, socioespaciais. A cidade tem esse componente característico, ela é heterogênea. 

Essa afirmação não está elevando o aspecto negativo das diferenças, se faz por ser a realidade 

intraurbana interpretada sob diferentes possibilidades de compreensão de elementos que 

compõem a produção do espaço. 

Para Lefebvre (2013), ao analisar a produção do espaço duas dimensões se impõem: a 

primeira, a econômica, o espaço produzido como um negócio, um valor; e a segunda, a 

dimensão de produção. Nesta dimensão, Lefebvre (2013) se apoia em Marx, a fim de 

compreender para além da produção stricto sensu das mercadorias, dos objetos em si. Nesse 

sentido, o autor enxerga na produção do espaço a possibilidade da reprodução das relações 

sociais, portanto, as crises do capitalismo (séculos XX e XXI), ao nosso ver, se associam à 

produção do espaço, já que não é apenas a produção econômica sendo realizada como estratégia 

de desenvolvimento. 

Lefebvre (2013) identifica que ocorre a reprodução do espaço como negócio, como um 

setor, e agarrado a essa reprodução acontece a separação dos movimentos da vida, não apenas 

uma ruptura do tempo, mas de produção de espaços fragmentados e hierarquizados. Para o 

mesmo autor, e dimensão econômica é importante para a compreensão desse processo, como a 

de consumo de massa, que identifica como sociedade de consumo dirigido, mas que não se 

revela sem a produção do espaço. 

Há tantas outras dúvidas sobre como realizar uma análise espacial de maneira que 

interprete a intervenção na sua produção, sobre como interfere na sua organização produtiva, 

nos fluxos de matéria prima e energia, de redes de distribuição/uso de produtos, de transportes, 

de expansão de rede urbana, entre outros. Quando é observado o espaço da Zona Oeste de 

Macapá, é possível enxergar o que Lefebvre (2013, p.352) descreve como “la imagen 

generalizada de una jerarquia de niveles, de una classificación de variables y dimensiones” e 

que “disimula esta realidade”. Fica parecendo que, como é uma paisagem que se reproduz, 

principalmente nas cidades, os seus fragmentos sejam parte de uma lógica que se repete, à do 

capital. 
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Dessa maneira, a compreensão do processo de produção do espaço leva à noção marxista 

de produção, entendida no sentido latu, o de produção, do homem e de suas relações sociais, e 

não apenas a produção de mercadorias. Sob o ponto de vista da produção do espaço, é aquele 

que acolhe a sua reprodução. Carlos (2013), ao questionar a existência do espaço geográfico, 

chama de espaço tratado pela geografia, espacializado através das relações sociais, e reitera que 

deve (o espaço) ser pensado como condição, meio e produto do processo de reprodução social. 

A autora enfatiza, usando afirmações de Lefebvre que, ao produzir a vida, a história e o 

conhecimento, a humanidade produz o espaço.  

Nesse sentido, as relações nos espaços-tempos desse modo de produção, no presente, 

operam por diferentes formações socioespaciais, sob nova produção do espaço habitado nas 

áreas mais periféricas e de recente ocupação nas cidades, acolhendo novas perspectivas de 

produção que não a convencional, em escalas que não abrangem a totalidade da cidade. 

A escala deste estudo, denominada de Zona (Zona Oeste), revela que a produção do 

espaço é composta por complexidades que alcançam diversos planos, inclusive o do cotidiano. 

Nesse caminhar analítico, a produção do espaço concebido e o do cotidiano revelam tensões 

entre quem planeja a produção do espaço e quem usa o espaço como meio de sobrevivência, 

pois “não há produção sem conflito”, afirma Lefebvre (1993, p.20). 

Nessa perspectiva, a problemática apresentada como objeto é relacionada aos agentes 

que produzem o espaço e seus interesses nessa produção. Para isso, é necessário incluir uma 

relação que permita garantir e aprofundar o acesso à realidade do processo de produção, 

realizada pelo cotidiano, o da produção concreta. Dessa maneira, a percepção dos moradores 

mais antigos da área (os remanescentes quilombolas) sobre suas relações, mediadas por seu 

espaço, apresentam experiências, de costumes e de relação com a terra, que se modificam de 

acordo com as transformações no espaço da cidade, produção do passado e do presente.  

Para Harvey (2016), essa produção do passado e do presente acontece quando o espaço 

geográfico se reconfigura, no seu modo de viver e no de compreender a vida cotidiana, de 

maneira que as alterações abalam o modo de se perceber esse espaço e o lugar que ocupa. Dessa 

forma, se vive o desafio em se adaptar ao formato imposto. 

Para Lefebvre (2013, p.351) “seria demasiado trivial insistir en la experiencia cotidiana 

para erigirla de inmediato en teoria”, mas o autor expõe que a experiência cotidiana do espaço 

pode dá margem a uma teoria. Essas experiências formam o arcabouço teórico e a distinção 

entre o vivido e o concebido e conseguem fazer compreender a influência do capitalismo na 

rapidez da destruição dos espaços tradicionais. Esse movimento de instabilidade se dá, para 
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Harvey (2016), no momento de crises, no qual o capitalismo se reproduz, se reconstrói, 

remodela e cria um novo formato do mesmo sistema. 

Fazendo um paralelo com a área de estudo da Zona Oeste de Macapá, é verificado que 

só é possível compreender o processo de produção inserindo as manifestações cotidianas como 

parte dessa nova configuração e não somente as manifestações gestadas pelo planejamento 

público e privado. Mostrar o movimento de transformação para dar espaço para as novas 

finalidades que o capitalismo exige, não apenas na sua forma, mas na maneira de pensar, das 

instituições públicas e privadas, os interesses existentes, nas relações sociais que envolvem a 

vida cotidiana. 

Assim sendo, nessa complexidade, não é possível entender o processo de produção do 

espaço da Zona Oeste de Macapá apenas pelas manifestações externa e regional, por meio das 

políticas de desenvolvimento, urbanísticas, voltadas para a cidade desde a criação do Território 

Federal do Amapá, passando pelo movimento da atividade mineral, de criação do Amapá em 

Estado e de criação da Área de Livre Comércio de Macapá e Santana. Estas manifestações 

influenciaram diretamente a Zona Oeste de Macapá, é um fato. No entanto, somente o estudo 

dessas influências provavelmente não seria suficiente para compreender a produção do espaço 

daquela área. 

No processo de produção da Zona Oeste de Macapá há eventos de uso da terra que não 

estão relacionados a nenhuma das manifestações citadas anteriormente, mas relacionadas ao 

modo de produção da comunidade remanescente quilombola, por exemplo. Aspecto esse que 

explica a contradição do modo de produção dominante na área, atualmente: do valor de troca, 

e sobre como a terra é o produto principal do setor imobiliário, com o aval do Estado. Em suma, 

não é possível entender a produção do espaço daquela área sem inserir os moradores que, 

durante muito tempo, fizeram uso da terra para seu sustento, suas atividades de sobrevivência, 

de lazer, de moradia e veem alterado o modo de relacionarem-se com o espaço, por meio da 

transformação da terra como produto principal.  

Para Lefebvre (1991), a cidade não é um mero produto de instâncias concebidas de 

formação social, mas o resultado de uma relação contraditória mediada entre a vida cotidiana e 

a ordem social. Por certo, as mudanças operadas nas partes da cidade de Macapá permitem 

colocar luz nas relações dialéticas entre a vida cotidiana e o modo de produção do espaço 

vigente, ressaltando que o urbanismo criado pelo setor imobiliário expressa esse modo de 

produção, mas não explicam as mudanças pelo qual a Zona Oeste de Macapá passa nos últimos 

anos.  
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Afinal, mais importante do que identificar a mudança das formas, pois seria deixar a 

pesquisa se perder no abstrato e no vazio, é analisar as contradições e seu funcionamento no 

movimento e na forma de ser dos fenômenos (LEFEBVRE, 1983). Para Kosic (1995, p.14), a 

realidade observada inicialmente, o fenômeno, “a práxis utilitária imediata e o senso comum a 

ela correspondentes colocam o homem em condições de orientar-se no mundo, de familiarizar-

se com as coisas e manejá-las, mas não proporcionam a compreensão das coisas e da realidade”. 

Desse modo, compreende-se o processo de produção do espaço urbano da Zona Oeste 

de Macapá como um processo dialético, de práticas sociais, na configuração estabelecida do 

espaço atual e desencadeado por diferentes atividades na apropriação, por diferentes usos e por 

diferentes sujeitos sociais. Entretanto, não é um fenômeno isolado, único, é um fenômeno que 

“indica uma essência e, ao mesmo tempo, a esconde (KOSIC, 1995, p.15), mas aponta para a 

necessidade de analisar seu movimento. 

Fazendo uma relação com a tríade de Lefebvre (2013), de espaço percebido, espaço 

concebido e espaço vivido, na sua teoria da obra La producción del espacio, na qual o modo de 

vida cotidiano está inserido no espaço vivido, faz perceber os encontros e desencontros entre 

os moradores e o setor imobiliário na participação do espaço concebido. Esse fator permite 

compreender como a produção do espaço da Zona Oeste de Macapá e as práticas sociais dos 

produtores que concebem e vivem aquela escala, se torna expressão do modo de produção, não 

apenas identificando o que mudou ou não mudou ao longo do tempo, ou mesmo, prever o que 

será alterado, mas estabelecer que as mudanças econômicas ou políticas se estendem por 

relações de produção, convencionadas por relações de produção e instituições, respectivamente 

(LEFEBVRE, 2013). E mais, que as mudanças na cultura e no modo de pensar se dão no 

cotidiano.  

Souza (2015, p.31), enfatiza que a produção do espaço é um conceito que deriva do de 

espaço social em que “o espaço geográfico é [...] um espaço verdadeira e densamente social, e 

as dinâmicas a serem ressaltadas são as dinâmicas das relações sociais”. Ao olhar o espaço das 

cidades, médias ou grandes, vem uma dúvida surgente sobre como ocorreu sua produção do 

espaço para que seu uso seja desta ou daquela forma? Por que o capital, mesmo em crise, 

continua se reproduzindo? Quanto à segunda pergunta, Lefebvre responde: se reproduz “no 

espaço, no urbano e no cotidiano”. Quanto ao primeiro, talvez seja “impossível pensar a cidade 

e o urbano modernos, enquanto obras [...] sem de início concebê-los como produtos 

(LEFEBVRE, 2006, p.6). 

Corrêa (2013) considera que a produção do espaço decorre da ação de agentes sociais 

concretos, com papéis definidos, que num momento são comuns e num outro momento são 
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individuais, mas que são portadores de interesses, contradições e práticas sociais. É possível 

tentar articular um movimento que contemple a teoria e a prática, preocupação enfatizada por 

Santos (1980, p.113) de “quando se está mais preocupado com a geografia em si mesma como 

ciência formalizada e pouco ou nada com aquilo que é, na realidade, seu objeto de estudo, ou 

seja, o espaço”. 

O que se percebe são as várias tentativas, e em diferentes abordagens, em jogar “faísca” 

no debate sobre o espaço, não de forma superficial, lançando visão “sobrevoo”4, mas de 

construir uma discussão do espaço que se compreenda a realidade do espaço local, refletido por 

uma totalidade, mesmo que contraditória, mesmo porque a sociedade se reproduz a partir de 

um espaço específico (SOUZA, 2013). O espaço atual tem um sentido diferente da forma como 

foi produzido em tempos anteriores, ou seja, a dinâmica de sua produção e reprodução é muito 

mais complexa. 

Por certo, a existência de diferenças sociais, gera em seu bojo o aparecimento das 

desigualdades espaciais, de espaços distintos que apresentam culturas, valores e tradições 

diferenciadas e que, no próprio espaço considerado, se confrontam anseios desiguais, em razão 

da confirmação dos que produzem e os que consomem com a lei do mesmo esforço. Todavia, 

os espaços aparecem com conteúdo e formas que bem caracterizam seus níveis de 

desenvolvimento.  

Mas, se preexistem desigualdades sociais, estas têm como fatores básicos os elementos 

econômicos de dominação, entendendo que, em primeira instância, a categoria espacial pode 

ter em seu contexto mínimo uma formação econômica, forma esta derivante das forças 

produtivas que denominaram-se de formação econômicas-sociais, ou formação econômicas-

espaciais, pois, esta categoria funcionaria na prática como infraestrutura do setor produtivo 

básico, consignando-se como infraestrutura das relações de produção em ação no conjunto da 

economia. 

Com o aparecimento das relações de produção em ação que dão impulso ao processo 

econômico, é necessário a reprodução destas relações, em virtude do próprio desaparecimento 

do espaço, tendo em vista que somente a produção e o consumo imediato da mesma não 

caracterizaria uma situação evolutiva das relações espaciais, em que este espaço seria apenas 

suporte e, para  que não se definisse o espaço como receptáculo, haverá o dever da reprodução, 

que bem evidencia sua mudança de conteúdo, conjuntamente com a forma anterior apresentada. 

                                                           
4 Expressão usada por Souza (2013, p.151) em que faz uma análise do discurso sobre o uso de vocábulos usados 

por planejadores do Estado, em que raramente são objetos de reflexão crítica do espaço urbano, olhando o espaço 

“do alto” e “de longe”. 
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Nestas relações que se dão, consignando a formação da infraestrutura espacial, através 

desta base econômica, existem forças e interesses que tentam bloquear o avanço dos que 

vendem sua força de trabalho e que são os operadores e transformadores do espaço, ou seja, de 

um lado aparecem os donos do espaço, e de outro os que produzem as relações espaciais. 

E para que isso não torne desorganizada a produção espacial, nasce nesta relação as 

chamadas forças repressivas e ideológicas permeadas pela ação direta do Estado, ou seja, uma 

infraestrutura determinada por sanções e penalidades. Se o Estado age em certo momento como 

medidor entre as estruturas, este condiciona-se, pois, sua atitude de colocar-se sempre ao lado 

da superestrutura, procurando esmagar os produtores na base da pirâmide espacial, 

resguardando-se como força a serviço dos interesses da rapinagem, que é imposta à classe 

trabalhadora.  

Quando é pensada a dinâmica do espaço da Amazônia, por exemplo, ao se tornar cada 

vez mais ocupada para diversos fins, principalmente o de moradia, surge a necessidade de 

compreender o porquê de as mudanças espaciais ocorrerem de forma tão rápida. Segundo 

Lefebvre (2006, p.9), essa dificuldade em compreender imediatamente a lógica da 

transformação no presente é compreensível, porque é complexa, pois “todo dispositivo espacial 

repousa sobre a justaposição” e complementa que essas relações que se dão espacialmente não 

são “imediata e imediatamente apreendida”.  

Em vista disso, o que existe são realidades que se justapõem, é uma perspectiva espacial 

que não pode ser desvinculada da econômica. Mesmo assim, é difícil simplificadamente 

compreender. O que Lefebvre (2006) ressalta, é que a compreensão dessa dinâmica se dá pela 

lógica do espaço da modernidade, por envolver características especificas para seu 

entendimento: ser homogêneo-fragmentado-hierarquizado. Talvez, o grande desafio seja o de 

pensar o espaço de uma cidade média da Amazônia, por exemplo, articulado com esse tempo 

moderno, veloz.  

Essa tendência a ser homogêneo é quando se observa espaços com aparência que 

corresponde a uma lógica de ocupação com caraterísticas que não estão localizadas apenas 

numa determinada cidade, seja grande ou média, mas correspondente a uma lógica do mercado. 

Pode ser, também, homogêneo pelo método de gestão adotado, de comunicação. Lefebvre 

(2006) esclarece que o aspecto homogêneo dá um falso ar de “conjunto”, mas que se fragmenta 

e forma os lotes, parcelas que podem não se interligar de forma satisfatória ao restante da 

cidade. Ao mesmo tempo, a fragmentação hierarquiza o espaço e se observa os espaços 

residenciais, comerciais, de lazer, e os espaços marginais. 
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Santos (2012) deixa claro que no momento no qual a economia se complica, alguma 

dimensão espacial mais ampla se impõe e que se tem uma percepção fragmentada desse espaço. 

O que se entende como desafio é compreender esses fragmentos, essa parcela espacial dentro 

de uma relação globalizante. 

Ao colocar a discussão da mobilização do espaço no plano da reprodução do capital, 

Lefebvre (2008) aponta para a possibilidade de pensar no âmbito da economia política no 

processo de reprodução do capital. Daí o autor traça algumas hipóteses para se pensar: a 

primeira, o papel do imobiliário, que tradicionalmente secundário na produção de uma 

valorização, passa a ser o setor essencial, ou seja, passa a ser o setor principal da economia, 

portanto, seria preciso olhar para as desigualdades e diferenciações dessa produção.  

Para Smith (1988), assim como Harvey (2009), a possibilidade permite pensar a 

desigualdade para além dos polos opostos, de crescimento e desenvolvimento, mas de produção 

desigual capitalista, que de fato edifica espaço fragmentados e diferenciados. Então, quando se 

trata do setor imobiliário, Lefebvre (2013) remete à produção do espaço, com uma janela para 

o econômico, mas que envolve a produção de valor, que envolve a especulação, que envolve 

valor. Dessa forma, envolve as contradições da propriedade privada, que é a uma segunda 

hipótese de Lefebvre sobre a possibilidade de pensar a reprodução do capital, pois permite 

pensar a produção do espaço como produção do valor e como produção do espaço das rendas. 

Não se trata da renda fundiária5, mas da produção do espaço como valor e renda. As 

duas qualidades apontam para o papel do espaço da reprodução e na continuidade da sociedade 

capitalista. Pois, nessa produção do espaço como valor se insere um processo de violência, a de 

expropriação e a de segregação. 

Nesse sentido, as dimensões que formam o eixo de análise: produção do espaço e 

cotidiano, expressam a construção de fragmentos socialmente diferenciados e a distribuição 

espacial das moradias. Outra dimensão que aprofunda a discussão e procura compreender a 

produção do espaço da Zona Oeste de Macapá é a atuação dos agentes que realizam esse 

movimento e consolida o solo urbano como mercadoria de consumo para poucos, e de 

segregação para muitos.  

 

 

 

 

                                                           
5 Analisada por Marx, em O Capital, quando trata da renda fundiária na sociedade agrária, que não deixa de ser 

uma renda derivada da propriedade, e não da produção.  
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2.2 OS AGENTES NA PRODUÇÃO DO ESPAÇO 

 

O aumento das cidades em termos de expansão se traduz na forma de construção de 

áreas residenciais a partir da fragmentação do espaço. Até meados dos anos de 1960 a maioria 

das pesquisas referentes ao aumento do espaço urbano, e ao uso do solo, atentava-se a fazer 

descrições dos padrões de crescimento, sem se deter em analisar os processos sociais 

relacionados ao desenvolvimento espacial, e que originavam as mudanças (PINTO et al., 1981). 

Já no início da década de 1970 os trabalhos procuram examinar a expansão urbana a partir de 

processos sociais e espaciais, pois, segundo analisa Pinto et al. (1981, p.123), “a produção e 

configuração do espaço urbano depende, em grande parte, de formas pretéritas”. Nesse sentido, 

reforça o pensamento de Santos (1978), de que haveria maior dificuldade em analisar a 

evolução do espaço se o tempo não existisse como tempo histórico, ou seja, se a sociedade 

evolui no tempo e no espaço, tempo e espaço estão no movimento contínuo e descontínuo. Para 

o mesmo autor, observado de maneira isolada, o tempo é sucessão, e o espaço é acumulação. 

Uma acumulação de tempo, definido pelo autor.   

Para compreender determinados movimentos que dão origem a novas formas de uso do 

solo a partir do crescimento urbano, se insere o estudo dos agentes que participam do processo 

de produção do espaço urbano. Identificar quem são os agentes e como geram mudanças no 

espaço urbano são, dentre outras questões, respostas que ajudam a compreender essas 

mudanças.  

Vasconcelos (2013) faz uma distinção entre quem são os “agentes” e quem são os 

“atores”, a fim de não utilizar os termos como sinônimos. O autor prefere o uso do termo 

“agente”, e fundamenta sua opção em estudiosos como Jacques Lévy, Karl Marx, entre outros, 

por ser “ator” um termo de representação em diversos segmentos da vida, como nas artes. Sendo 

“agente” o termo que contempla tanto o indivíduo quanto um coletivo.  

Pinto et al. (1981) identificam trabalhos importantes, nos quais examinam mudanças 

das formas do espaço urbano, como os de Gerard Maarek e de Alain Durand- Lasserve6. O 

primeiro realiza uma abordagem teórica sobre o comportamento do mercado e o preço do solo; 

o segundo, analisa o setor público e privado, dentre eles: o Estado, órgãos do setor público, os 

proprietários de terras das áreas de expansão da cidade, os loteadores, promotores imobiliários 

                                                           
6 MAAREK, Gerard. Les instruments d'une politique fonciere des communes urbaines: Jes enseignements de 

J'analyse économique. L'Espace Geographique, Paris, (2): 107-113, 1976. 

  DURAND-LASSERVE, Alain. La croissance de Elangkok et le marché foncier. Les Cahiers d'Outre-Mer. 

Bordeaux, 28 (109): 16-53, 1975. 
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e alguns movimentos associativos. O objetivo deste autor foi mostrar a influência na expansão 

urbana (Bangkok) e sobre a dependência da evolução do mercado imobiliário diante dos 

investimentos do setor público.  

Há muitos outros exemplos de estudos sobre agentes que atuam na produção do espaço 

que Pinto et al. (1981) indicam, como o de Capel7, no qual analisa o desenvolvimento urbano 

da Espanha e conclui que o espaço urbano é resultado da atuação de agentes que, de forma legal 

ou à margem da legalidade, usam meios (de lotear terras mais afastadas de áreas centrais, de 

negociar planos de urbanização) a fim de forçar o poder público a instalar infraestrutura urbana 

e conseguir seus objetivos. Para o autor, na sociedade capitalista o espaço não pertence e não 

está à disposição de seus moradores, mas às empresas e grupos que a negociam. 

Harvey (2011; 2014; 2018), em suas obras se ocupa em analisar os processos que 

ocorrem em determinados contextos institucionais, tecnológicos e financeiras e que acabam por 

produzir espaços de desigualdade. Para o autor, os objetivos de agentes que atuam no mercado 

imobiliário, ou mercado do solo, é aumentar a renda e, se antes agiam de forma independente, 

atualmente, agem em rede. O que torna mais complexa a identificação de interesses específicos 

de cada agente.  

No que se refere a estudos mais próximos da realidade brasileira, um dos trabalhos que 

enfoca o papel dos agentes como produtores do espaço urbano é o de Singer (1978), no qual 

analisa a disputa pelo solo urbano a partir de duas vertentes: a renda da terra e a estruturação 

do solo urbano. Este é procurado por empresas/entidades e por indivíduos, os quais passam a 

pleitear a propriedade privada da terra, numa competição pautada pelas regras do mercado. No 

mesmo ano, e de maneira crítica, o pesquisador Bahiana (1978) elabora uma tipologia 

identificando os agentes modeladores do espaço urbano e suas funções, a fim de evidenciar o 

contexto e os problemas referentes ao solo do espaço urbano. 

Já Abreu (1979), relaciona o espaço com os processos econômicos, políticos e sociais e 

enfatiza o papel da ação do Estado, quer seja por meio de criação de infraestrutura, quer seja 

mediante o estabelecimento de políticas de regulação de conflitos entre os elementos da 

produção (capital e trabalho). O que o autor ressalta nos estudos é que, nessa mediação, os 

elementos da produção sempre foram favoráveis ao capital, e muitas vezes por omissão do 

Estado, a exemplo das habitações informais, e muitas vezes “ilegais” que se realizaram nas 

áreas periféricas das cidades brasileiras.  

                                                           
7 CAPEL, H. Agentes y estrategias en la produción del espacio urbano español. Revista de geografia, Barcelona, 

8 (1 e 2), 1974. p. 19-55.  
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No estudo realizado por Pinto et al. (1981, p.127), foram identificados cinco agentes 

produtores do espaço urbano (denominado pelos autores de manipuladores do espaço urbano), 

naquele momento: o Estado, as empresas do setor imobiliário, construtores, proprietários de 

terra, consumidores e usuário. Como foco do estudo, analisou-se o papel de empresas do setor 

imobiliário e que, segundo os autores, juntamente com o poder público são os maiores 

modeladores do espaço urbano. Dessa forma, para Pinto et al. (1981), é difícil analisar o 

processo de expansão de áreas residenciais sem relacionar com as empresas do setor imobiliário 

e como se comportam diante do mercado, pois é uma relação bastante complexa, mas seu 

interesse é bem claro: obter lucro. 

Dessa forma, o desafio de compreender o processo de produção de um determinado 

espaço da cidade permite identificar os agentes envolvidos. Esses agentes se alternam no tempo 

e no modo de produção. Corrêa (1989, p.11), ao discutir os agentes produtores, processos e 

formas do espaço urbano das cidades e afirmar que a cidade “é um produto social, resultado de 

ações acumuladas através do tempo e engendradas por agentes sociais concretos que produzem 

e consomem o espaço[...] e não aleatórios”, define cinco categorias de agentes modeladores do 

espaço urbano: proprietários dos meios de produção, o Estado, os proprietários fundiários, os 

promotores imobiliários e grupos sociais. 

Modeladores estes, reconhecidos no espaço da Zona Oeste de Macapá como agentes 

produtores do espaço que se voltam a tornar a terra a mercadoria mais comercializada. Agentes 

identificados por Vasconcelos (2013), Topalov (1974) e Gottdiener (1997), como aqueles que 

exercem um papel destacado de acordo com o momento do modo de produção. 

Ao destacar o Estado, o Setor imobiliário, financeiro e os moradores mais antigos como 

agentes da produção do espaço é com a finalidade de destacar que o papel exercido no tempo e 

no espaço não está limitado ao poder de decisão, ao poder majoritário e ao poder financeiro, 

mas, também, ao da ação concreta, do uso do espaço numa expressão coletiva. O agente não 

seria apenas o da reprodução (imobiliário e financeiro), mas seria também o agente histórico 

(moradores mais antigos), o da criação e da produção, da orientação cultural e dos conflitos 

(VASCONCELOS, 2013). No entanto, o Estado seria o agente complexo, por se fazer presente 

na produção e na reprodução do espaço.  

Portanto, no desenvolvimento desta pesquisa fica evidente a necessidade de analisar a 

produção do espaço de Macapá, a fim de entender as mudanças da Zona Oeste de Macapá e o 

envolvimento do Estado como o agente presente nas relações, de maneira mais ativa, 

dependendo dos interesses envolvidos. Além do mais, surgem instrumentos de política urbana 

e habitacional que reestruturam e deslocam para a produção do ambiente edificado, no qual as 
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taxas de lucro são mais elevadas a apropriação de renda da terra, mesmo nada sendo produzido 

(SMITH, 2007).  

É bem difícil, de acordo com Castells (2000), analisar o setor governamental e 

desmembrar o aparelho do Estado dos aparelhos políticos locais, por serem dois aparelhos 

amalgamados historicamente. No entanto, é preciso identificar as conjunturas que regem a 

transformação do espaço. Da mesma maneira, Topalov (1974), ao analisar a propriedade 

fundiária e a especulação imobiliária, observa especialmente a situação local e, em outro 

momento, discorre sobre os promotores imobiliários e a forma como determinaram o modelo 

de uso do solo no espaço de aglomerações. Percebe-se que, no decorrer do tempo, e de acordo 

com o espaço analisado, os agentes mudam o seu papel, mas os interesses permanecem, que é 

gerar renda a partir do uso do solo como mercadoria. 

 

2.3 A SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL 

 

Alguns elementos são bem característicos do processo de desenvolvimento das cidades 

brasileiras, e a segregação talvez seja um dos principais. O termo segregação vem do latim 

segregatio, que significa separação. O estudo da segregação tem suas bases na Escola de 

Chicago, na análise da realidade norte-americana. Por esse motivo, Vasconcelos (2004) 

argumenta que o termo não se aplique a uma realidade brasileira. Este aspecto, analisado em 

diversos estudos não é problematizado neste trabalho, envolvendo a legitimidade ou não do 

termo em determinadas situações. Afinal, muitos termos usados, desde que se faça um 

investimento reflexivo (SOUZA, 2016), podem ser adaptados. 

No Brasil, na produção da literatura, as inferências da urbanização e consequências de 

ordem socioespacial podem ser compreendidas por meio da investigação da segregação, usando 

percursos metodológicos que aproximam questões de condições de vida, de pequenas ou 

grandes distâncias físicas entre grupos sociais, de acesso à moradia em área inapropriada, de 

questões étnicas, de formação de preço do solo, entre outras. Para Villaça (1998), há um claro 

esforço em discutir as temáticas espaciais que transformam seletivamente os lugares e os 

envolve nas exigências ditas funcionais. 

Muitas abordagens interpretam a segregação de maneira distinta, das quais pautam-se 

no desenvolvimento e expansão urbanos que têm como consequência o avanço da desigualdade 

socioespacial, por se estabelecerem em complexos arranjos da rede urbana (SPOSITO, 2016). 

No decorrer das mudanças do modelo de desenvolvimento na sociedade brasileira, Ribeiro 

(2002) ressalta que as cidades são marcadas historicamente pela existência de uma estrutura de 
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classes incompletas, apesar de sua complexidade. O autor indica haver permanentes tensões e 

uma dinâmica social e política, notada por forte variação na estrutura sócio ocupacional. 

Na reflexão sobre a segregação socioespacial numa região específica de Goiânia, feita 

por Cruz e Deus (2014), os autores levam em consideração elementos concretos para realizar 

comparação entre diferentes espaços da cidade. Dentre os elementos, estão: moradia e 

infraestrutura. O primeiro, leva em consideração o movimento de luta para a ocupação de 

diferentes espaços da cidade, a luta por moradia sob a batuta de diversas lideranças. O alcance 

dessas lutas fez emergir diferentes aglomerados de segregação. O segundo elemento, ressalta 

os diferentes alcances dos serviços essenciais, principalmente em comunidades com renda 

menor, afastadas física e socialmente de regiões centrais. 

Os elementos moradia e infraestrutura capturam de forma mais aparente o quanto o 

processo de segregação atinge a determinados espaços. Para Lefebvre (2013), quando se analisa 

a produção do espaço, de apropriação da terra como mercadoria, se percebe que novas relações 

passam conduzir os espaço pré-existentes. Não se dá de maneira imediata, no entanto, as 

relações se dão em conformidade com as mudanças e os conflitos diante dos diversos interesses 

manifestados por forças que se impõem. Das forças que operam e são responsáveis pela nova 

dinâmica na sociedade capitalista, o Estado é o agente que, para Lefebvre (2013) impulsiona a 

produção do espaço com a finalidade de acolher as demandas e atender interesses de forças 

econômicas. As forças econômicas, aliadas ao Estado, são responsáveis por fragmentar o 

espaço. Essa fragmentação despreza o conteúdo social e cultural de comunidades e impõem 

novas relações, como o aumento do preço da terra, intensificando o processo de segregação.  

Aspecto que Sabatini e Cáceres (2005), ao analisarem a segregação residencial, afirmam 

que há proximidade entre diferenças espaciais e desigualdades sociais, no entanto há imprecisão 

quanto ao uso do termo, por se confundir com pobreza urbana e desigualdade, por exemplo. 

Certas análises, para os autores, levam a certo reducionismo de evidências empíricas (o que 

indica certo preconceito dos autores para análise de dimensões subjetivas), mas consideram ser 

bastante complexo avaliar suas dimensões e variações. 

Na percepção de Alvarez (2018, p.65), ao referir-se à metrópole de São Paulo, “a brutal 

desigualdade que se revela nas morfologias diferenciadas [...] parece indicar que se a cidade é 

produzida como negócio, ela o é, ao mesmo tempo, produzida como segregação”. Tal 

simultaneidade, do momento de produção e de segregação, se expressa muito além das 

metrópoles, pode ser observada em cidade de menor porte demográfico e econômico, como a 

cidade de Macapá. Afinal, a problemática que domina a sociedade é a urbana e, não mais, a 

industrial (LEFEBVRE, 2002).  
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Essa problemática urbana faz eclodir na cidade um urbano pleno de contradições, no 

qual a forma-mercadoria domina a produção do espaço a fim de garantir a hegemonia da 

acumulação do capital, em virtude dessa hegemonia, se aprofunda a fragmentação e a 

hierarquização do espaço. Ainda assim, esses fragmentos do espaço contêm elementos de 

tensão, que estão fora do projeto hegemonicamente concebido por meio do planejamento. 

Fragmentos que contêm diferenças não apenas nas formas, mas de suas práticas sociais. A vida 

que pulsa supera as formas projetadas. 

Neste trabalho, o uso do termo segregação é constituído, sobretudo, por meio do papel 

dos agentes produtores do espaço, enfoque discutido por Corrêa (1989) e apresentado no IV 

Capítulo. Diante das diferentes interpretações de segregação, constituída por elementos que 

estão relacionados, ora com a ausência do Estado, ora pelo abandono do conjunto da sociedade, 

se faz necessário compreender a segregação como diferenciação espacial, na qual resulta de um 

processo de diferenciação, que ocasiona rupturas na cidade: de comunicação, de mobilidade, 

de fragmentação do espaço. 

As reflexões de Vasconcelos (2016) e Rodrigues (2016), levam a compreender que a 

segregação socioespacial se dá pela ruptura de diferentes interesses de grupos sociais. Interesses 

que se manifestam no espaço de maneira individual ou coletiva, no qual é garantida a 

apropriação por grupos possuidores de melhores áreas e maior renda, na disponibilidade de 

equipamentos essenciais para o pleno funcionamento dessa apropriação. A apropriação do 

espaço por grupos dinamiza uma interação entre produção do espaço e a uma forma de 

organização própria. 

Em Macapá, os grupos possuidores de maior renda buscam o espaço da diferenciação, 

aspecto característico da elite econômica. O fenômeno tem produzido uma distribuição 

segregada em diversas áreas da cidade, por diversas formas (horizontais e verticais) ou 

variações (próximas ou distantes da área central da cidade). Movimento que, para Sabatini e 

Cáceres (2005), vem se reproduzindo em microescalas, ou seja, em áreas no qual o avanço do 

mercado imobiliário, por exemplo, realiza a inserção de novas composições socioeconômicas. 

Ainda os autores, nestas microescalas, que podem ser uma composição de bairros, um bairro 

apenas, uma rua, ou mesmo, uma residência, mostram que a decisão pela localização de onde 

residir se explica pelo acesso a serviços, pelas características da moradia e pela composição 

socioeconômica do local. Outrossim, a segregação também se configura com o processo de 

expansão. Esta, produz espaço com complexas interações entre realidades que mais parecem 

um rural produtivo, e que passam a interagir com novas composições habitacionais e novos 

serviços.  
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Nesse sentido, entende-se que há diversas escalas de segregação que o avanço do setor 

imobiliário produz. No contexto do espaço da Zona Oeste de Macapá, tem surgido conjuntos 

habitacionais altamente homogêneos e que apresentam características que os diferenciam do 

entorno. Esses conjuntos habitacionais, murados na sua maioria, expressam diferentes 

mensagens: de haver maior segurança, de moradores com maior renda, da melhor qualidade das 

moradias do que o entorno. Por esse motivo, durante a análise do processo de produção do 

espaço da Zona Oeste de Macapá percebeu-se que a segregação socioespacial se ampliou com 

o processo de fragmentação espacial. A Zona Oeste de Macapá vem caminhando de um 

processo de diferenciação do espaço, de relações de proximidade, de relações percebidas e 

concebidas, para uma ordem totalitária, homogênea, ou seja, uma segregação que encerra a 

complexidade.  
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3 A FORMAÇÃO SOCIOESPACIAL DA CIDADE DE MACAPÁ A 

PARTIR DA ESTADUALIZAÇÃO DO AMAPÁ, DE 1943 A 2017 

 

 

O objetivo do capítulo é mostrar o percurso histórico-geográfico da formação 

socioespacial da cidade de Macapá, a fim de situar o leitor a partir de uma periodização quanto 

ao espaço onde a Zona Oeste está localizada. 

A população do Estado do Amapá está estimada em 798.869 habitantes (IBGE, 2017), 

concentrada 74% deste total entre as cidades de Macapá e Santana, os maiores adensamentos 

populacionais. A cada quatro habitantes três moram na capital, Macapá. Esta, cresceu de forma 

acelerada e, assim como em geral a maioria das cidades brasileiras, sem um planejamento 

consolidado pelas regulamentações legais e que contemple os anseios e necessidades de quem 

ocupa o espaço. A taxa de urbanização de Macapá é de 95%, uma das maiores do Brasil.  

Macapá faz parte do rol de cidades amazônicas composta por áreas ocupadas por 

pessoas de maior e menor poder aquisitivo, por residentes em aglomerados (em beira de rio, de 

lago, de igarapé e de estrada) e em áreas quilombolas. Portanto, tem sua complexidade. Na 

formação do espaço urbano de Macapá é possível reconhecer os marcos de diferentes espaços, 

dos mais importantes aos de ocupações gradativas ao longo do tempo, aspectos da morfologia 

urbana que envolvem questões sociais, políticas e econômicas. 

A cidade de Macapá localiza-se a Sudeste do Estado do Amapá (Figura 1), possui área 

total de 6.503,458 km², com estimativa de 474.706 habitantes (IBGE, 2017), bem acima dos 

dados do Censo 2010 (398.204 habitantes), e uma densidade demográfica de 62,14 hab./km², 

adensada na mancha urbana, identificada no mapa 1. Está situada na Mesorregião Sul do 

Amapá, Microrregião Macapá.  

Entre 2016 e 2017, Macapá apresentou a 3ª maior (1,98%) TCG (Taxa de Crescimento 

Geométrico), ficando atrás de Palmas -TO (2,48%) e Brasília -DF (2,09%). No Brasil, a TCG 

populacional apresentou 0,7% e, em cerca de 53% dos municípios as TCG populacional foram 

inferiores a 1%. As regiões Norte e Centro-Oeste apresentaram as maiores proporções com 

taxas de crescimento, acima de 1% (IBGE, 2017).  

Segundo indica a avaliação do IBGE (2013), cerca de 54 municípios são atraídos para a 

cidade de Macapá, pelo grau de influência e proximidade. O Estado do Amapá possui 16 

municípios no total, em termos comparativos quer dizer que a sua capital exerce influência 

direta nos municípios do próprio Estado e, maior ainda, em núcleos (municípios, vilas) do 

Estado do Pará, principalmente os localizados em ilhas vizinhas, com acesso por rios por meio 
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de embarcações. A característica do relevo favorece a numerosa rede hidrográfica que corta a 

cidade. Esses cursos d’água fazem parte da paisagem urbana da cidade de Macapá e, nos últimos 

anos, vêm desaparecendo em decorrência da ocupação por moradores em áreas alagadas mais 

próximas às áreas centrais. 

 

     FIGURA 1: Localização do município de Macapá, no Estado do amapá 

 
                   Fonte: http://www.estatgeo.ibge.gov.br/mapa/mapa 

 

 

A cidade possui três eixos principais de saída: o Sul, pela rodovia JK em direção ao 

município de Santana; o Norte, pela BR 156, que alcança a maioria dos municípios do Estado; 

e a Oeste, pela rodovia Duca Serra, em direção ao município de Santana e Sul do Estado. A 

ligação com outros Estados se dá por via fluvial e aérea, na sua totalidade. 
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MAPA 1: Mancha urbana de Macapá  

 

Elaboração:  SANTOS, E.; Ferreira, R. C. 2018. 
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Santos (2012, p.219) afirma que, “em torno de 75% dos migrantes que se dirigem ao 

Amapá provêm da grande Belém e das Ilhas do Marajó, como exemplo, dos municípios de 

Afuá, Breves e Gurupá. Assim, grande parte da interação socioespacial é feita através desse 

caminho fluvial”. O mesmo autor denomina parte das regiões atraídas para Macapá de “sub-

regiões das ilhas da foz do Amazonas”, composta pelas ilhas do Arquipélago do Marajó (PA) 

e Arquipélago do Bailique (AP), conforme representa na Figura 2 nas cores laranja e amarela.  

Ao longo das últimas décadas ocorreram a intensificação do aumento populacional de 

Macapá (Gráfico 1) e de seu ritmo de crescimento, expansão e consequente ocupação urbana 

de espaços até então identificados como áreas distantes do centro da cidade, ou mesmo, 

consideradas rurais. O gráfico indica que, entre 1991 e 2000, houve o maior aumento 

populacional, com 5,1%. A transformação em Estado e a criação da Área de Livre Comércio 

de Macapá e Santana são indicativos de que podem justificativa tal crescimento.  

 

       GRÁFICO 1: Crescimento da população do Município de Macapá 

 
       Fonte: IBGE – Censos Demográficos (1970 – 2010). 

 

Macapá faz parte do grupo de 12% de cidades brasileiras, na faixa entre 250 mil a 500 

mil habitantes, com população urbana superior a 90% (IBGE, 2014). É uma cidade com 

características que não diferem quanto aos processos históricos quando se observa a 

urbanização de outras cidades da Amazônia e do restante do Brasil.  
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FIGURA 2: Sub-regiões das ilhas da foz do Amazonas 

 
Fonte: SANTOS, 2012, p.221
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Ao traçar o perfil das concentrações urbanas e as condições de vida nas cidades com 

mais de 300 mil habitantes, levando em consideração as varáveis: saneamento básico, grau de 

instrução, renda, acesso à internet, característica do domicílio e densidade domiciliar, o IBGE 

(2010) avaliou a capital do Amapá com a pior classificação (Figura 3). Significa que mais de 

75% da população da cidade de Macapá vive na pior condição de vida entre as capitais dos 

Estados do Brasil, comparada a cidades como Florianópolis – SC e Curitiba – PR, percebe-se 

que as condições avaliadas estão muito aquém de um estágio de bem-estar da população. 

 
FIGURA 3: Proporção da população que vive em piores e melhores condições de vida nas capitais do 

Brasil8 

  
 Fonte: Nexo Jornal LTDA (extraiu dados do IBGE, Censo de 2010).  

 

A Figura 4, ao espacializar a classificação do gráfico anterior, indica que a área central 

da cidade concentra as melhores ofertas de serviços nas variáveis avaliadas. Levando em 

                                                           
8  As cores classificam as escalas que identificam as variáveis: as que variam do vermelho ao amarelo claro 

possuem as piores condições de vida; as que variam do azul claro ao escuro possuem melhores condições de vida. 
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consideração a variável característica do domicílio, o Censo de 2010 aponta as áreas destacadas 

em vermelho como as de aglomerado subnormal9. 

 

FIGURA 4: Áreas de concentração da população com melhores e piores condições de vida na cidade de Macapá 

e Santana.10

 
Fonte: IBGE, Censo de 2010. Autor: Nexo Jornal LTDA 

                                                           
9 Segundo o Manual de Delimitação dos Setores do IBGE do Censo 2010, o aglomerado subnormal é aquele que 

agrupa um conjunto formado por, no mínimo, 51 unidades habitacionais desprovidas de serviços públicos 

prioritários e que não são proprietários do terreno ocupado. O conjunto atende aos critérios: a) Ocupação ilegal da 

terra, por meio de construção em terrenos públicos e de particular; b) Possuir construção fora dos “padrões” 

vigentes (circulação estreita e de alinhamento irregular, em lotes com tamanhos e formas diferentes e construção 

não autorizada por órgão público) ou não receber os serviços públicos essenciais (água tratada, esgoto sanitário, 

coleta de resíduos e energia elétrica). 
10 As cores classificam as escalas que identificam as variáveis: as que variam do vermelho ao amarelo claro 

possuem as piores condições de vida; as que variam do azul    claro ao escuro possuem melhores condições de 

vida. 
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A característica dominante das cidades de beira de rio descrita por Trindade Jr. (2013) 

ao tratar das ruralidades e urbanidades na Amazônia, e identificar as cidades da floresta e as 

cidades na floresta, o autor aponta alguns atributos que identificam o perfil de cidades da e na 

Amazônia.  

Macapá está entre os municípios do Brasil em que menos de 30% da população vive em 

moradias adequadas na área urbana. Bem inferior às capitais dos Estados do Sul do Brasil, que 

apresentam média de 60% de domicílios adequados para moradia na área urbana. Esse indicador 

aponta a carência de política de moradia para Macapá e que reflete sua problemática no espaço. 

Essa ausência de políticas de moradia é expressada, também, pelo fato de o valor médio do 

aluguel11 ser um dos mais caros do Brasil (IBGE, 2010).  

Quanto à atividade comercial, há a concentração na área central da cidade, mas ocorre 

nas últimas décadas, a expansão para as partes mais periféricas da cidade, num processo de 

descentralização. Para Corrêa (1999), esse processo de descentralização está relacionado ao 

aumento da população e a expansão da cidade, onde a distância entre as novas áreas residenciais 

e a área central são ampliadas. Desse modo, faz surgir diversos núcleos de atividades comerciais 

nas áreas mais periféricas que atingem a dinâmica e o cotidiano desses moradores, alterando 

sua relação com a cidade. 

Macapá ocupa a 1º colocação do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal -

IDHM (0,733), no Estado do Amapá (IBGE, 2010), levando em consideração os quesitos renda, 

longevidade e educação. Estando na 940ª colocação no ranking entre os municípios brasileiros. 

O Gráfico 2 mostra que ocorreu uma evolução nas últimas décadas, mas a realidade é que se 

encontra muito aquém ao ser comparada a outras capitais do Brasil. Em 2010, se encontrava 

entre os três piores IDH dentre as capitais dos Estados, apenas à frente de Rio Branco (AC) e 

Maceió (AL), como índices 0,727 e 0,721, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 É preciso levar em consideração que os números apresentados são os disponibilizados pelo IBGE, Censo 2010, 

portanto, podem expressar uma realidade que, atualmente, se mostra diferenciada. 
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GRÁFICO 2: Evolução do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (1991-2010) 

 
Fonte: IBGE (Censo, 2010) 

 

 

Muitos arranjos econômicos causaram impacto no espaço amapaense, marcado por 

atividade em momentos diferentes da produção do espaço, sob a batuta das ações do Estado. 

Do extrativismo mineral e vegetal, da economia sempre dependente do Estado, o espaço foi 

sendo transformado, alterando o modo de produção de áreas não integradas ao movimento de 

expansão urbana e passaram a ser submetidas à nova de lógica de produção, à do mercado de 

terras. Entende-se que é necessário tentar compreender esse movimento, que gera fragmentos 

de desigualdades a partir de interesses complexos. 

O objetivo deste capítulo é, através de uma proposta de periodização das transformações 

políticas e de desenvolvimento econômico do espaço amapaense, compreender os nexos do 

processo de produção do espaço de Macapá e seu caminho para a área oeste da cidade, assim 

como os interesses envolvidos nesse movimento.  

 

3.1 PERÍODO ANTECEDENTE À CRIAÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ (1943 A 1988) – 

MUDANÇAS DO ESPAÇO URBANO – O ESPAÇO PARA OBRA DA ORDEM DISTANTE 

 

 

O início da década de 1940, com o território amapaense ainda sob a jurisdição do Estado 

do Pará, é marcado historicamente pela consolidação e definição dos espaços incorporados pelo 

capital internacional, assim como pelos esforços de industrialização no Sul do Brasil e que 

excluía a Amazônia do cenário nacional. E, é nesta situação de lutas entre as nações 

imperialistas e início do desenvolvimento industrial, que é criado o Território Federal do Amapá 

(TFA), em 1943, desvinculando-se do Estado do Pará ao ganhar autonomia administrativa. 
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O propósito de analisar os principais momentos que caracterizam o processo de 

produção do espaço urbano de Macapá, antes de dar ênfase à Zona Oeste da cidade e de 

estabelecer um marco geral, é o de apresentar um panorama da criação TFA na produção do 

espaço da cidade, uma vez que Macapá foi transformada em sede do governo do novo 

Território, em 1944. Essa análise vem ao encontro da necessidade de relacionar as instâncias 

política e ideológica ao protagonismo cada vez maior do Estado nas formações socioespaciais. 

A ênfase é dada à construção de projetos/planos de desenvolvimento e no papel da 

política administrativa que impactará na produção do espaço de Macapá, acarretando numa 

nova paisagem urbana. No entanto, a estruturação do espaço se dá em consequência da 

distribuição de terras na região e ingerência do poder público ao normatizar o uso do espaço, 

devido ao acelerado aumento populacional. Mesmo com toda a ingerência do poder público das 

instâncias federal (distante) e territorial e municipal (local), entendimento que se aproxima do 

que Lefebvre (2001) caracteriza como ordem próxima e ordem distante12 no movimento de 

produção da cidade. A produção da cidade contém relações no seu conjunto, e seu 

funcionamento se dá com os elementos que a constitui. 

A cidade, não é apenas o resultado passivo da globalidade, destaca Lefebvre (2001, 

p.52), ela é, também, resultado das “relações de imediatices [...]diretas entre as pessoas e grupos 

que compõem a sociedade (famílias, corpos organizados, profissões e corporações etc.); ela não 

se reduz mais à organização dessas relações imediatas e diretas”. 

É o período no qual Macapá torna-se o espaço da obra, e não a cidade como obra13  onde 

o governo do TFA constrói infraestruturas básicas, como escolas, hospital, delegacia, entre 

outras construções, não numa espontaneidade das cidades medievais, mas para ter sentido 

diante do projeto de domínio da fronteira brasileira que estava se constituindo naquele 

momento.  

Esse espaço da obra pode ter se dado em decorrência do movimento de interiorização 

da capital do Brasil para o Centro-Oeste e de expansão da rede rodoviária nas décadas seguintes, 

                                                           
12 Para Lefebvre (2001, p.52), a ordem próxima seria “relações dos indivíduos em grupos mais ou menos amplos, 

mais ou menos organizados e estruturados, relações desses grupos e entre eles”, enquanto que a ordem distante, 

seria a “regida por grandes corporações e poderosas instituições (igreja, Estado), por um código jurídico 

formalizado ou não, por uma ‘cultura’ [...] se institui num nível ‘superior’ [...] dotado de poderes. Ela se impõe”  
13 Perspectiva lefebvriana de que a cidade é a obra ao estar associada à obra de arte do que a uma mercadoria 

material, e se há uma cidade produzida, nela comporta relações sociais. A cidade ao ter uma história, então ela 

seria uma obra de pessoas, grupos, comunidades, que realizam essa obra. “Assim era a cidade que a idade média 

ocidental criou. Animada, dominada por mercadores e banqueiros, essa cidade foi obra deles. Pode o historiador 

concebê-la com um simples objeto de tráfico, uma simples ocasião de lucro? [...] de modo algum.” (Lefebvre, 

2001, p.52-53). O autor afirma que era muito mais que o espaço do valor de troca, era mais um valor de uso, pois 

havia um sentimento maior, amavam a sua cidade assim como a uma obra de arte. 
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movimento que exigia, inclusive de regiões mais longínquas como o Amapá, um processo de 

integração do mercado nacional ao Plano de Metas proposto pelo governo Juscelino 

Kubitschek. O Plano, segundo Becker et al. (2000), tinha como principal sentido a articulação 

da infraestrutura viária para o interior do Brasil e de plataforma de colonização do espaço 

amazônico. As obras construídas nos anos seguintes na região não contrastavam com a 

realidade natural da região, pelo contrário, as obras de diversas dimensões impactavam o 

ambiente natural.  

O interior do Amapá, naquele momento, passava a alterar o padrão de seu meio de 

circulação principal, as embarcações, para o meio rodoviário. As embarcações, que cortavam 

os rios e igarapés para transportar pessoas e mercadorias, passaram a aumentar suas dimensões 

e a ganhar outras finalidades. A rodovia passou a redesenhar a circulação do Estado, e Macapá, 

na sua centralidade política, a subordinar o mercado interno por meio das vias de circulação 

numa lógica interna de movimento para os automóveis. 

O sentido dado a Macapá como o espaço da obra é para contrastar com o sentido dado 

por Lefebvre (2008) sobre o significado de que a cidade é uma obra. Para o autor, a cidade é 

muito mais que a busca por acumulação, por riquezas, relações de trocas em busca dos produtos, 

é mais do que isso, ela é centro de vida política e social. É mais do que produto. No processo 

de construção da cidade, as obras foram se configurando para dar sentido a um valor de uso e 

o produto (a terra). O Estado é o agente que, desde o início, por meio de suas ações de 

organização, regulamenta e planeja o espaço para o capital, torna Macapá concentradora de 

capitais. 

As relações capitalistas de produção no Amapá começam a definir-se com a criação do 

Território Federal, como extensão do Governo Federal, que visava assegurar a fronteira contra 

possíveis invasões estrangeiras, garantindo a soberania nacional. As aparências estavam bem 

refletidas, no entanto, escondiam interesses econômicos. Com a vigilância reforçada, estimula-

se sob o aval do Estado, o assentamento da empresa privada de exploração de minério de 

manganês, baseado num contrato de exploração de cinquenta anos.  

Assim, ao analisar a reestruturação do aglomerado urbano de Macapá e Santana, Santos 

(2016) afirma que a centralidade de Macapá se desenhava desde o período colonial, e ganha 

força ao passar a ter a função de capital do TFA, em 1946,  e, mais ainda, após a instalação da 
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mineradora da Indústria e Comércio de Minérios (ICOMI), atestando um surto de urbanização 

na cidade de Macapá, além de Santana e Serra do Navio14 em menor densidade.  

Tal como Marabá, no Pará, que experimentou elevado aumento da população, Macapá 

cresceu rapidamente com o seu novo status político-administrativo. Aspecto que revela que não 

se pode encaminhar a compreensão da urbanização na Amazônia e de suas cidades, por fatos 

homogêneos ou enveredar pela via econômica como característica principal dessas alterações. 

Para Browder & Godfrey (2006), a urbanização na Amazônia não está totalmente relacionada 

ao desenvolvimento econômico, mas é resultado da ação geopolítica do Poder sobre os 

Territórios. Para Nunes (1979), a condição de Território Federal, negava aos moradores da 

região amapaense os “direitos mais elementares de autodeterminação”, ao serem colocados 

numa posição de “eternos menores”, sob a tutela de regedores, impostos pelo Governo Federal. 

Santos (1996, p.16), evidencia que o “território são formas, mas o território usado são 

objetos e ações, sinônimo de espaço humano, espaço habitado”. Nessa perspectiva, pensa-se 

que a criação do TFA resulta de um conjunto de objetos técnicos, que passou a fazer parte do 

cenário da cidade de Macapá, através de ações cada vez mais normatizadas. A criação do TFA 

provoca uma efervescência populacional, fez gerar uma rota de mobilidade de populações 

vindas do interior e um fluxo migratório de pessoas de outras regiões do país. É um marco 

importante para compreender o atual estágio de ocupação da cidade de Macapá.   

Nesse advento de criação do TFA, cerca de 63% da população concentrava-se na área 

rural e 37%, urbana (DIOCESE DE MACAPÁ, 1995). Sendo que, até naquele momento, a 

produção do espaço urbano de Macapá ocorria timidamente, aspecto relacionado ao poder 

político local ser restrito e emanado do Estado do Pará. Este, ainda sofria as consequências da 

estagnação do comércio da borracha. A inversão desse quadro, onde a população passa a se 

concentrar mais na cidade, se dará nas décadas seguintes e começará a evidenciar sinais de caos 

social pela falta de estrutura tanto na área rural quanto na urbana, o que favorecerá o surgimento 

de áreas sem as mínimas condições de moradia nos dois principais núcleos: Macapá e Santana.  

Entre 1943 até meados da década de 1950, a população de Macapá, assim como muitos 

municípios brasileiros, aumentara de forma substancial. A população de Macapá representava 

cerca de 54,6% dos moradores do TFA. Fato que passa a sinalizar o surgimento, naquele 

momento, de uma população concentrada, sendo que, dois movimentos contribuirão para tal 

característica: a criação do TFA; e a exploração do manganês pela empresa ICOMI. A primeira, 

                                                           
14 Cidades diretamente ligadas ao fluxo de exploração do minério de manganês. Naquele momento, os atuais 

municípios de Santana e Serra do Navio faziam parte do município de Macapá. Portanto, há momentos de total 

vinculação entre as cidades no decorrer da tese.  
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com a finalidade de construir os equipamentos administrativos no novo Território (Figura 5). E 

a segunda, para a construção da Estrada de Ferro que liga Santana-Serra do Navio; de duas 

company towns (cidades operárias), uma em Santana (Vila Amazonas) e outra em Serra do 

Navio, área de extração do minério; e o Porto para escoamento do minério, localizado em 

Santana (naquele momento, o município fazia parte de Macapá). São as denominadas “cidades 

na floresta”15. Cidades não muito comuns na realidade amazônica até a década de 1960. O 

primeiro movimento fez com que surgissem núcleos de povoamento ao longo da ferrovia 

construída pela empresa ICOMI. 

    

         FIGURA 5: Imagem do fórum de Macapá em construção (1945) 

 
          Fonte: http://porta-retrato-ap.blogspot.com 

 

Os dois agentes: Estado (TFA) e o econômico (ICOMI), passam a atrair populações que, 

por sua vez, passam se concentrar na capital, Macapá. Nesta, as atividades econômicas 

relacionadas com a Administração Pública e o comércio ficarão centralizadas. As principais 

atividades econômicas não relacionadas à Administração Pública estavam ligadas a agricultura, 

pecuária, a pesca e a extração de castanha. Uma situação a citar é sobre uma avaliação da 

administração do TFA, no início da década de 1950, quanto a distribuição da população em 

território amapaense, constatou-se a grande concentração de pequenos núcleos no litoral do 

Amapá ou em suas proximidades, motivo pelo qual tornava a parte Oeste do território 

amapaense desprotegida. Fator este, que fez ressalvar a importância da execução do Plano 

Rodoviário do Território, de 1946, cujo objetivo maior seria o de povoar a região, além da 

possibilidade de atrair o homem para a produção no campo (LOBATO & PIROT, 2017).  

                                                           
15 Cidades criadas para atender aos grandes projetos econômicos na Amazônia no século XX (TRINDADE JR, 

2010). 



65 
 

O Plano já destacava a cidade de Macapá como o polo centralizador e de 

desenvolvimento do território. Dessa forma, algumas pequenas cidades que passam a surgir no 

entorno da rodovia, atual BR-156, serão as cidades, caracterizadas por Trindade Jr. (2013), de 

cidades rodoviárias, por estarem associadas ao desenvolvimento de atividades econômicas 

diversas, como a de mineração, a madeireira, a pecuária e a agrícola, ao longo da segunda 

metade do século XX. Então, a produção do espaço de Macapá pode ser demonstrada por meio 

de suas obras erguidas, que em consequência da ausência de investimentos públicos e o 

isolamento físico, e também social, ao restante do Brasil, usavam como matéria prima de 

construção em madeira para erguer para moradia de grande parte dos moradores (Figura 6) e 

dos trabalhadores da administração (Figura 7), ao mesmo tempo em que as construções em 

alvenaria (tijolo e telha de barro) surgiam para identificar os prédios dos poderes que se 

estabeleciam. 

 

FIGURA 6: Moradia à margem do canal (Mendonça Júnior) no centro de Macapá, década de 1940 

 
                Fonte: Disponível em:<http://porta-retrato-ap.blogspot.com>. Acesso em: 28 de nov. 2018 
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FIGURA 7: Moradia dos trabalhadores da administração do TFA, década de 1940 

 
            Fonte: Disponível em: <http://porta-retrato-ap.blogspot.com>. Acesso em: 28 de nov. 2018 

 

 

No núcleo central do espaço urbano de Macapá, verifica-se as ações que resultaram no 

espaço do processo de planejamento de uma cidade na floresta, que apresentava sérias 

dificuldades e baixa perspectiva de desenvolvimento. 

Em virtude da deficiência apresentada na oferta de estrutura básica aos moradores, o 

governo do TFA demandara a implantação de infraestrutura para o razoável funcionamento 

burocrático exigido, o que acarretara alteração da paisagem urbana da cidade de Macapá. Dessa 

maneira, a elaboração de planos urbanísticos passa a estar associado com a interferência e, por 

certo, interesse político e econômico, sobretudo quando o objetivo principal era munir o TFA 

de infraestruturas (arruamento, prédios públicos, saneamento). 

Nessa perspectiva, no final da década de 1950, a Central Elétrica do Amapá (CEA) 

encomenda à empresa Grunbilf do Brasil, o primeiro estudo urbano para a cidade de Macapá. 

O objetivo da encomenda seria elaborar um plano de expansão da infraestrutura elétrica da 

região e realizar um reordenamento urbano, corrigindo problemas apresentados com o 

crescimento populacional (SANTOS, 2010). Na mesma década, o território amapaense estará 

absorvido pela economia da exploração mineral, sendo que, a mesma preocupação secular 

quanto à segurança das fronteiras na Amazônia permanecia como pauta prioritária pelo 

Governo Federal. 

Para salientar essa preocupação, no encontro de governadores da Amazônia, em 1959, 

na cidade de Belém-PA, o tema principal pautado foi quanto ao vazio demográfico na região. 

Como consequência, o Governo Federal passa a disponibilizar recursos anuais específicos à 
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administração do TFA. Desse modo, foi reconhecida a necessidade de iniciar uma intervenção 

no espaço de forma objetiva, a fim de desenvolver certa autonomia política, econômica e social 

(NUNES, 1979). Naquele momento, a Amazônia, como região periférica, passa a integrar pelo 

consumo de bens produzidos no eixo Rio-São Paulo-Minas Gerais, o território brasileiro.  

Um fator importante considerado por Lima (1999, p.2) é o de que entre as décadas de 

1950 e 1990 (Quadro 1), “a política desenvolvimentista do governo federal propiciou a 

implantação de grandes projetos econômicos, ao mesmo tempo em que mobilizou a população 

de outras regiões para ocupar os chamados vazios demográficos amazônicos”, como a 

exploração do minério de manganês no município de Serra do Navio – AP, o que acarretou 

aumento populacional expressivo nos eixos dos dois maiores núcleos urbanos – Macapá e 

Santana. No quadro a seguir, entre as décadas de 1950 e 1960, assim como em outras capitais 

do Brasil, a maior parte da população amapaense passa a habitar na área urbana da capital do 

TFA. E, entre as décadas 1980 e 1991, há um massivo aumento da população, em decorrência 

da mudança de Território Federal para Estado do Amapá. Fato que altera a realidade do espaço 

urbano da capital. 

 

TABELA 1: Evolução demográfica do Estado do Amapá e de Macapá – (1940-1990) 

Ano  População – Estado 

do Amapá (mil) 

População de 

Macapá (mil) 

% de moradores na área 

urbana de Macapá 

1940 30.747 16.234 6% 

1950 37.477 20.594 48% 

1960 68.889 46.905 61% 

1970 114.230 87.755 63% 

1980 175.258 137.698 67% 

1991 289.397 179.777 85,6% 

2000 477.032 283.308 95,5% 

2010 669.526 398.204 95,7% 

        Fonte: IBGE/AP 

 

O contexto acima contempla o que Santos (2010) identifica como um dos motivos para 

a ocorrência do estudo do Plano Urbanístico de 1960. Tostes (2006) observa que, no diagnóstico 

apresentado pela Grunbilf, as áreas alagadas (lagos e igarapés) da cidade deveriam ser 

conservadas, e mais:  

 

[...] o traçado urbano, com avenidas e ruas largas e praças amplas, proveriam soluções 

urbanísticas sem desapropriações ou demolições onerosas. O desejo do governo era 

conservar as construções existentes programando a urbanização para uma população 

estimada de 100 mil habitantes, a ser atingida, conforme previsões, dentro de mais ou 

menos 30 anos, ou seja, até o final da década de 1980. (TOSTES, 2012, p.109) 
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De forma prática, os traçados demarcados no espaço urbano de Macapá, quanto ao uso 

e ocupação, foram definidos nos planos e aplicados parcialmente na área central. A cidade 

precisou ser pensada constantemente para a nova função que exercia. Para Veloso e Trindade 

Jr. (2014, p.178), o que se deu foi um “processo de indução de urbanização em diversas escalas 

do ambiente regional” na Amazônia, principalmente a partir de 1960, “visto que constituíam a 

base territorial urbana de um projeto de integração da região à economia e ao território”. 

Seguindo essa análise de projetos que objetivavam a integração da região, a urbanização 

assumiu diferentes contornos em escalas locais, apesar de inserida num contexto regional. 

É preciso considerar que na região amazônica, e não apenas no território amapaense, 

passa por significativas mudanças a partir da década de 1950, alterando sua configuração e 

ressaltando a tendência de urbanização naquele momento: a de consolidação da população 

brasileira vivendo em área urbanas. A construção de rodovias de integração como a Belém-

Brasília, Perimetral Norte, entre outras, nas décadas de 1950 e 1960, causam consequências 

demográficas, aspecto que vem a contribuir com a intensa mobilidade populacional, assim 

como a implementação de grandes projetos na Amazônia, que seguia a retórica do Governo 

Federal quanto à política de estímulo à migração para a região (ANDRADE, 1995). 

Salienta-se que o contexto político, o Regime Militar, acelera e altera de forma radical 

o processo associado à urbanização, no qual a articulação e o uso do território brasileiro 

inseriam as áreas menos povoadas, principalmente de fronteira (IBGE, 2017). De acordo com 

Guerra (1964), naquele momento histórico havia um forte vínculo ideológico, portanto, era 

prioritário o conhecimento para que houvesse a manutenção do Poder Nacional. 

De 1961 em diante, o governo federal exclui do orçamento da administração do governo 

do TFA os recursos específicos a serem aplicados no Plano de Desenvolvimento Econômico-

Social do Amapá, caracterizado como um Plano descentralizado da orientação do Poder 

Central. Ação que fez o governo da época abandonar o plano de criação do Centro de 

Desenvolvimento Econômico-Industrial, que visava substituir o sistema de fornecimento de 

energia por hidrelétricas, assim como reduziu a possibilidade da produção local de produtos 

agrícolas e aumentar o potencial da mão de obra técnica, aumentando o grau de dependência da 

economia baseada na extração de minério (NUNES, 1979). A mudança no destino do 

orçamento fez com que a aplicação dos recursos fosse destinada mais em consumo do que na 

produção regional. Essa mudança atraiu habitantes das áreas interior em direção a Macapá, 

induzindo um crescimento demográfico. 

O fato acima relatado por Nunes (1979), revela o quanto o Estado, como agente político, 

desde a criação do TFA até sua transformação em Estado da Federação esteve envolvido num 
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movimento de interesses que fez limitar a execução de ações voltadas para a melhoria e ao 

interesse coletivo dos moradores. Fatores que permitem compreender aspectos de uma 

realidade do presente. Não se pode esquecer que, desde 1964 uma nova ordem política se impõe 

no Brasil, e seus reflexos negativos serão sentidos no Amapá, e modelos administrativos 

estranhos ao cotidiano da cidade de Macapá passam a ser estabelecidos. 

O Brasil, até o final da década de 1960, apresentava características semelhantes às de 

outros países da América do Sul, com densidade demográfica baixa, amplas diversidades 

internas, elevada concentração regional e aglutinação em poucos núcleos urbanos, além de 

crescente concentração na costa litorânea. 

Enquanto o Sudeste contava com 44% da população brasileira vivendo em sua região, 

o Norte apresentava 4% da população total do país e menos de 1 hab./km² (Figura 8), o 

percentual de pessoas que viviam em áreas urbanas de cidades aumentou de 45% para 53%, 

entre 1960 e 1969, aumento que significa amplas mudanças no cenário dos espaços que 

passaram a concentrar grandes contingentes populacionais. No entanto, as regiões Norte e 

Centro-Oeste, apresentaram o maior percentual de crescimento da população urbana entre 1950 

e 1960, com 7,3%, seguido pela região Sul, com 6,8%, e região Sudeste, com 5,2%.  

 

                     FIGURA 8: Crescimento da população urbana na região Norte – de 1950 a 1960 (%) 

  
                   Fonte: FUNDAÇÃO IBGE, 1969. 
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No Norte, um total de 21 municípios apresentavam, até o final da década de 1969, uma 

densidade acima de 10 hab./km². Naquele momento, a cidade de Belém se destacava com 

concentração de aproximadamente 500 hab./km². Segundo o IBGE (1969), a região era 

predominantemente rurícola. Somente em três zonas: Bragantina, Rio Negro e Amapá-Macapá, 

o percentual ultrapassava a 50%. Ainda na década de 1960, a região passa a integrar-se, por 

rodovia, ao Centro-Sul do Brasil. A integração econômica da Amazônia era parte da estratégia 

do governo federal e que interferia e produzia o espaço como forma de atender aos interesses 

da expansão do capital para a fronteira norte do Brasil. 

Neste momento, a situação habitacional é considerada “precária” (avaliação do Termo 

de Referência do Plano de Ação Imediata de Macapá – PAIM, de 1971), apenas 15% das 

moradias eram construídos em alvenaria. A alvenaria era o indicador, na concepção dos 

tecnocratas elaboradores do Plano, de desenvolvimento, e casa construída em madeira, com 

cobertura de telhas ou palhas, simbolizava altíssimo grau de precariedade. Não levavam em 

consideração que é peculiar esse tipo de construção em espaços ribeirinhos pela facilidade de 

acesso à matéria prima: madeira. 

No Decreto-Lei n.411/69, que pretendeu alterar a visão do que seria um Território 

Federal, o Governo Federal sanciona diversas orientações para dinamizar a estrutura 

administrativa desses espaços, entre os objetivos definidos a ideia de uma “ocupação efetiva, 

notadamente dos espaços vazios e zonas de fronteira, mediante o povoamento orientado e a 

colonização” dos territórios da Amazônia liderava a estratégia de ocupação. Contudo, não havia 

a preocupação, pelo Decreto-Lei mencionado, com o regime de terras desses territórios, 

permanecendo sem autonomia, apenas os municípios conseguiram essa autonomia (PORTO, 

2007). 

A política de modernização desde o Governo Vargas e continuada por seus sucessores 

foi acompanhada de uma lógica industrial, pautada na maximização dos lucros a qualquer 

preço. Dentre as novas posturas assumidas pelo Governo Federal, principalmente entre as 

décadas de 1970 e 1980, estava o incentivo irrestrito ao industrialismo, rodoviarismo e 

integracionismo nacionais à custa do intenso processo de reconstrução fundiária em todo país; 

expulsão de trabalhadores rurais e de índios16 expulsos de suas terras; degradação ambiental e 

intenso fluxo migratório, no sentido campo-cidade.  

Segundo o PAIM (1971, p.76), até o início de 1970, o espaço urbano de Macapá estava 

circundado, por “baixadas e alagados que constituem os braços das ressacas que penetram em 

                                                           
16 Até a metade da década de 1990, segundo o IBGE (2000), havia 5.095 indígenas no Brasil.  
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direção a área urbana”. Nessa frase, do termo elaborado por técnicos a serviço do Estado, 

ilumina o discurso sobre as desvantagens e dificuldades que a natureza aparecia: como 

empecilho à expansão da cidade.  

O PAIM (p.80), ratifica o plano de Grunbilf ao propor a setorização da cidade por faixa 

de renda, a “área habitacional de padrão mais elevado está circunscrita às vizinhanças do 

Palácio do Governo, abrangendo parte do bairro Central e do Laguinho”, e mais, “num nível 

intermediário ficam as áreas do bairro do Trem e Jesus de Nazaré, enquanto as áreas do Pacoval, 

Beirol e Buritizal abrigam as concentrações do padrão popular”. E para enquadrar todas as 

faixas de renda, “numa escala inferior” a área do Perpétuo Socorro (área próxima ao centro), 

cujas condições sanitárias eram consideradas mais graves e continha a maior densidade 

populacional.   

Ainda naquele momento, o Banco Nacional de Habitação (BNH) não atuava 

efetivamente em Macapá, mas sim, por intermédio de seu agente promotor, a prefeitura do 

município. As atividades possíveis de diagnóstico e planejamento, relativas à expansão das 

cidades na região Amazônica estava sob a responsabilidade da SERFHAU (Serviço Federal de 

Habitação e Urbanismo) e da SUDAM (Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia). 

É possível, ao observar o Quadro 2, afirmar que os governos Federal e Territorial, por meio de 

seus órgãos de intervenção em setores estratégicos, como planejamento, saúde, segurança, 

trabalho e assistência social, agricultura, comunicação, minas e energia, tinham poder maior de 

atuação no município de Macapá que os órgãos do governo municipal. 

Alguns setores ficavam sob a responsabilidade do governo municipal ou dividia com o 

governo do TFA ou com o Governo Federal, como: urbanização e obras, abastecimento, 

economia e finanças. No que se refere ao setor de habitação, o diagnóstico elaborado no PAIM 

e apresentado ao governo municipal (Anexo 1), mostra que não havia nenhum órgão 

responsável por elaborar uma política de habitação voltada para discutir a problemática que 

começava a ser mais visível no espaço urbano da cidade: a ocupação por moradias de áreas de 

ressacas. 
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  QUADRO 1: Setores atuantes no Município de Macapá no governo do TFA – 1971 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: PAIM, 1971 

 

Segundo o diagnóstico do mesmo plano, a causa de grande concentração de moradias, 

em áreas impróprias, era motivada pela dimensão dos lotes e grandes áreas livres. Fatores que 

geravam uma densidade populacional maior no Perpétuo Socorro (cerca de 200 hab./ha.), por 

exemplo, e densidade baixa em áreas próprias para habitação. No entanto, o PAIM sugere que 

fossem estabelecidos “padrões” habitacionais, sendo: 

 

A área habitacional de padrão mais elevado está circunscrita às vizinhanças do Palácio 

do Governo, abrangendo parte do bairro Central e do Laguinho. Num nível 

intermediário ficam as áreas correspondentes ao bairro do Trem e Jesus de Nazaré, 

enquanto que as áreas do Pacoval, Beirol e Buritizal abrigam as concentrações de 

padrão popular. 

Ainda numa escala inferior, poderia ser incluída a área do Perpetuo Socorro [...] cujas 

condições de salubridade são as mais graves. Esta é uma área que deverá merecer 

espacial atenção do poder municipal [...].  (PAIM, 1971, p.80)  

 

Em vista da proposição do PAIM, tem-se a comprovação da intencionalidade de se criar 

formalmente espaços de desigualdade a partir das desigualdades sociais. Para Vasconcelos 

(2016), na escala da cidade não há espaços homogêneos, as diferenças socioespaciais em muitas 

cidades, quando vistas de cima, são bem visíveis, como é o caso das áreas ocupadas em regiões 

alagadas da cidade de Macapá, assim como as favelas em morros do Rio de Janeiro. Essas 

diferenças socioespaciais, para o mesmo autor, podem surgir em contextos variados e serem 

resultantes de vários processos, como o de colonização, ou de desigualdades originárias do 

passado escravista. 

                  Setores 
Responsabilidade 

Federal Territorial  Municipal 

Urbanização e Obras    

Abastecimento    

Agricultura e Pecuária    

Comunicação    

Economia e Finanças    

Educação    

Minas e Energias    

Habitação    

Informação    

Planejamento    

Saneamento    

Saúde     

Segurança    

Trabalho e Assistência social    

Transporte    



73 
 

No entanto, as desigualdades sociais podem ser vistas no espaço ou podem ser 

“escondidas” (VASCONCELOS, 2016). Nesse sentido, o PAIM propôs esconder a 

desigualdade, levando os moradores para as margens da cidade, naquele momento. Assim como 

outras, a proposição em questão não foi totalmente concretizada.  

Em 1978, a Prefeitura Municipal de Macapá (PMM) lança o Programa Habitacional de 

Macapá, e planejava construir cerca de 700 unidades habitacionais. Tinha como agente 

financeiro a Caixa Econômica Federal. E, com o apoio da própria Prefeitura de Macapá, foi 

criada a Cooperativa Habitacional de Macapá - COOHAMA que, segundo o plano, deveria 

construir 500 unidades habitacionais para seus cooperados. Essas unidades deveriam ser 

construídas no bairro do Buritizal, na zona Sul de Macapá. Durante a pesquisa, essas unidades 

habitacionais não foram identificadas. 

Na Amazônia e no Amapá, esta concepção de Estado e sociedade podem ser 

exemplificados na abertura dos eixos rodoviários, como incentivo aos investimentos de capitais 

do sul do Brasil e até do exterior na região; projetos de colonização, a fim de colocar os 

excluídos da política agrária nacional, a exemplo da Perimetral Norte; os grandes projetos 

agropastoris, como o Projeto Jari, além da falência de grande número de garimpos que se 

proliferaram pelo Estado, principalmente nas regiões dos municípios de Calçoene e Amapá 

(LIMA, 1999). As circunstâncias mencionadas indicam o agravamento das condições de vida 

do morador no interior do espaço amapaense, aspecto que faz Macapá, cada vez mais, assumir 

o papel de capital regional (REGIC, 2007). 

Mas será, a partir da década de 1970, que a população urbana na Amazônia irá 

experimentar as maiores taxas de crescimento populacional e começa a gerar o aumento de 

assentamentos em áreas de características diversas na cidade. O lema de projetos dos governos, 

que se sucediam, para a Amazônia, de “povoar, sanear e educar” tornou-se um problema.  

A ideia que norteava as políticas para a região Amazônia era de que havia uma “terra 

sem homens para homens sem terra”, dessa maneira acelerava-se o aumento da migração para 

a região. Nesse momento, grandes projetos de infraestrutura e projetos de extração de minérios 

passaram a constituir a rotina da dinâmica econômica da região. No Amapá, a economia da 

mineração constituía a realidade da dinâmica do espaço urbano de Macapá desde a década de 

1950, ou seja, bem anterior ao momento da atividade de exploração mineral de outras áreas da 

Amazônia que se dá por volta de 1970. 

Mesmo com a crise internacional do petróleo, os projetos do Governo Federal em 

direção à Amazônia ganham força. As razões passam a ser de cunho desenvolvimentista, e não 

apenas de ocupação. Segundo Ianni (1986, p.6), “combinam-se e confundem-se os interesses 
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do capital, da burguesia, com as razões de ditadura militar”, era a prática da ditadura e do 

capital. Segundo as diretrizes do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, a SUDAM 

passa a ser o agente do Estado “de elaboração, controle de execução e coordenação do Plano 

de Valorização da Amazônia”. Outro agente do Estado criado para executar a política do 

Governo Federal relativa ao crédito é o Banco da Amazônia - BASA (MPCG, 1967). Outros 

órgãos e programas de desenvolvimento econômico, como: SUFRAMA, INCRA, RADAM, 

FUNAI, PROTERRA compuseram a estratégia da União em desenvolver a região, colonizar e 

realizar ocupação produtiva. 

A política desses órgãos atingiu massivamente a região, colaborando para o aumento 

demográfico, passando a dinamizar e orientar as atividades econômicas e a estabelecer a 

fragmentação dos espaços por meio da criação de novos núcleos urbanos, assim como a 

redefinição dos eixos de expansão das cidades. Do ponto de vista prático, para Ianni (1983), a 

economia política do Governo Federal e a da empresa privada era uma só: ocupar, colonizar e 

integrar a região. É o marco para intensificar a luta pela terra na Amazônia.  

Compreende-se, no entanto, que as manifestações de planejamento tinham um caráter 

autoritário, devido à instalação do regime militar em 1964, que representou uma forma 

encontrada pelo capital de garantir os volumes de acumulação pretendido pela nova fase da 

política desenvolvimentista. 

Por intermédio das possibilidades criadas dos programas citados anteriormente, os 

problemas pareciam imutáveis. As ações impostas ao TFA se davam de forma arbitrária, fato 

que Nunes (1979) afirma ter levado ao imobilismo social e à estagnação política do Amapá. O 

Estado agia como se as comunidades indígenas, as pequenas vilas e os núcleos mais adensados, 

não existissem. Para o mesmo autor, muitas situações que se prolongam no espaço e no tempo 

na cidade de Macapá estão relacionadas à imposição de organização territorial, jurídica, 

política, administrativa, econômica e social do poder federal. Situações que impediram a 

população de obter direito ao seu espaço, por estar submetida a leis específicas, e não permitia 

a essa população constituir o direito de viver a contemporaneidade. 

Até o final da década de 1970, a população urbana do Amapá estava distribuída em 

cinco cidades (Macapá – incluindo Santana, Mazagão, Calçoene, Oiapoque e Amapá), 

pequenas vilas e aglomerados, onde Macapá concentrava mais de 80% da população urbana. 

As vilas não ultrapassavam a 3.000 habitantes, a maioria dessa população fixava moradia às 

margens de rio (J COLE, 1979). Além das cinco cidades, haviam os assentamentos gerados pela 

presença de empreendimentos de exploração econômica (ICOMI e Projeto JARI) e de sentido 
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estrutural (estrada de rodagem e ferrovia), e que apresentavam graves problemas sociais. Fato 

que passa a exigir, cada vez mais, ações de planejamento. 

Nesse momento, é possível identificar que o papel da administração do TFA, como 

agente público direcionador e organizador da produção do espaço, passa a agregar outras 

funções, como o de indutor, segregador.  O Amapá passa a modificar o processo de apropriação 

da terra. 

O Estado, por meio do INCRA (vinculado ao INCRA do Estado do Pará), é o agente 

que, além de elaborar propostas para assentamentos em áreas rurais na região amazônica, passa 

a conceder crédito rural. Em Macapá, o INCRA estabelece uma sede de seu Projeto Fundiário 

(1973) e que, com recursos do Polamazônia17, inicia a discriminação de terras públicas. As 

primeiras terras terão sua situação regularizada e as terras públicas serão transcritas em nome 

da União, não restando terras devolutas. Esse processo de privatização das terras engendrado 

pela ação do Governo Federal possibilitou a apropriação de imensa extensão de hectares pelo 

grande capital, e o restante em poder do próprio Estado (ALEA, 2004). 

Essa tutela da terra pela administração do governo do TFA, sob o comando do Governo 

Federal, configura-se numa situação denominada pela geógrafa Lia Osório (1978) de 

“fechamento por fora”, no qual não permite o acesso democrático à terra. Antes mesmo da 

chegada do fluxo migratório, a terra é apropriada pelo Estado, que a loteará para posterior venda 

a empresário, por um processo complexo de licitação pública. Dentre essas áreas, estavam a 

Zona Oeste de Macapá que, naquele momento, era considerada área rural e fora do perímetro 

urbano estabelecido. A Figura 9, de 1984, indica o perímetro urbano da cidade de Macapá e os 

diversos lotes e terrenos, delimitados na Zona Oeste de Macapá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Polamazônia: Programa de Polos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia, criado em 1974 pelo Governo 

Federal.  
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     FIGURA 9: Recorte da planta cadastral da gleba Matapi-Curiaú-Vila Nova, município de Macapá (1984) 

 
     Fonte: INCRA/Amapá 

 

A primeira alienação de terras públicas do Amapá foi realizada por concorrência do 

INCRA, de Edital nº DF-01/78, compreendendo uma área de 438.622 ha., dividida em 42 lotes 

(Tabela 1). Destes, doze apresentavam área superior a 10.000 ha., abrangendo 52% da área 

total. Apesar do Edital proibir aos licitantes concorrerem em mais de uma proposta, verificou-

se sob concordância do Estado, a composição de um grande latifúndio composto por vários 

lotes adquiridos por diversas empresas controladas por um único grupo: o grupo Antunes. Este, 

por intermédio de suas subsidiárias, adquire pelo menos sete lotes, com área total de 159.883 

ha., correspondendo a 36,4% da área total colocada à venda, e a 66,6% da área efetivamente 

vendida (DOU, 1978).  
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TABELA 2 – Lotes adquiridos pelo Grupo Antunes na Concorrência INCRA nº DF-01/78 

Licitante Nº Lote Área (ha.) Valor/ha. (Cr$*) 

Amapá Florestal e Celulose S/A - AMCEL 01 36.955 106,00 

COPRAM Empreendimentos  02 36.484 76,00 

Ind. e Com. de Minérios S/A - ICOMI 03 25.950 106,00 

Mineração Itauhá Ltda. 24 2.306 76,00 

Mineração Itajaré Ltda. 25 21.963 76,00 

Mineração Itacurussá Ltda.  26 17.531 106,00 

Mineração Itamira Ltda 27 18.694 76,00 

TOTAL  - 159.883                          - 

Fonte: Diário Oficial da União de 13/11/1978 

*Moeda usada no período, Cruzeiro. 

 

Dessa forma, o fechamento por fora se dá pela delimitação das áreas municipais, cujos 

critérios são os acordos políticos dos grandes proprietários de terras, com a conivência 

governamental, com objetivo de beneficiarem-se com o repasse de terras “improdutivas” a 

preços exorbitantes para o governo, sem levar em conta a população ocupante que ficava alheia 

aos procedimentos lesivos.  

 No mesmo ano de abertura da primeira alienação de terras públicas (1978), o Governo 

Federal orientou a administração do TFA a gerenciar as terras da área urbana de Macapá. A 

Prefeitura Municipal de Macapá, sob a incumbência da Coordenadoria Imobiliária, foi 

incumbida de executar o negócio de terras. A perspectiva seria consolidar o mercado imobiliário 

por meio do estímulo ao adensamento da população na área central de Macapá em decorrência 

da valorização dos lotes e da constituição de negócios imobiliários (J COLE, 1979), perspectiva 

não concretizada em curto prazo.  

Segundo Silva (2017), com o leilão de terras públicas feita pelo governo territorial 

muitas pessoas conseguiram adquirir e regularizar suas terras a preços muito baixos. Nesse 

sentido, pode ser compreendido o porquê de o mercado imobiliário ter se mobilizado em direção 

aos espaços titulados naquele momento. Para a PMM, com a venda de terrenos para 

particulares, seria resolvido o “grande problema que emperrava o desenvolvimento 

socioeconômico da região” (REVISTA REALIZAÇÕES, 1974-1978). A venda de terrenos foi 

realizada de duas formas: à vista, na qual o comprador recebia o título definitivo; e por contrato 

de promessa de compra e venda. Dessa forma, muitos lotes vazios passaram a ser ocupados por 

construções edificadas na área central da cidade, assim como muitas áreas mais afastadas do 

centro urbano de Macapá passaram ao domínio de proprietários de grandes lotes de terras18.  

                                                           
18 Essa descrição minuciosa dos critérios de acesso à terra é periodizada por Silva (2017), em sua Tese de 

Doutorado, ao discutir a regularização fundiária da cidade de Macapá.  
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Outro fator de alteração no espaço urbano de Macapá foi a mudança da função 

administrativa de Território Federal para Estado, em 1988. Tal mudança fez determinar novas 

características políticas, político-administrativos e econômicas, assim como novos agentes e 

frentes migratórias (PORTO, 2003). A cidade de Macapá, como centro político-administrativo 

consolidou-se como o espaço de novas ocupações na Amazônia, tornando-se um espaço de 

conflitos em sua recente formação socioespacial. Importando analisar os novos significados 

dessa formação na estratificação das frações de determinados espaços (SANTOS, 1985). 

Porto (2007), traça um quadro evolutivo do reflexo das estratégias econômicas voltadas 

para os Territórios Federais amazônicos no Território Federal do Amapá, e caracteriza o período 

entre 1969 e 1988 como de descentralização. Neste, o planejamento estatal teria impactado 

diretamente na dinâmica populacional de Macapá, sendo: a) os assentamentos pelo 

Polamazônia, b) o funcionamento da Usina Hidrelétrica de Coaracy Nunes, irá permitir que a 

cidade de Macapá seja a mais beneficiada por essa infraestrutura; c) a implantação do Distrito 

Industrial de Santana, apesar do insucesso inicial do projeto, por seu protagonismo ser menor 

do que o esperado, na década de 1970; d) expansão das rodovias; e) os 1º e 2º Planos de 

Desenvolvimento do Amapá; f) o plano de Desenvolvimento Integrado do Amapá e; g) 

exploração aurífera mecanizada.  

A descentralização, na concepção de Gottdiener (1997), é um processo que ocorre com 

o surgimento de formação de densidade em áreas afastadas de centro mais antigo, mas que, não 

necessariamente, se configura numa descentralização socioeconômica. Muitas vezes, o grau de 

dependência permanece. De forma geral, seu efeito se dá em decorrência de aglomerações 

populacionais motivadas por fatores diversos, assim como indiretamente, por fontes endógenas 

e exógenas, que organizam a atividade socioeconômica e a relocalização centrífuga para área 

estratégica fora da cidade central, como os identificados por Porto (2007), no parágrafo anterior.  

A pesquisa encaminha essa expansão de maneira diferenciada, em conformidade com o 

entendimento de Gottdiener (1997), de que o processo se dá pela desconcentração. Esta, é 

apenas uma palavra com significados sinônimos ao de descentralização? Não. 

Conceitualmente, altera esse entendimento. Gottdiener (1997) afirma que os processos e os 

novos modelos espaciais estão mais relacionados dialeticamente que ligados por meio de ciclos 

de causa e efeito, a desconcentração se dá em decorrência de vários anos de crescimento de 

áreas suburbanas fora da área central da cidade. Não acontece por um movimento súbito. 

Portanto, entre 1943 e 1988, Macapá se consolidou como o eixo central de conexões 

com a hierarquia constituída (cidades, povoados e vilas) do Estado do Amapá e regiões vizinhas 

do Estado do Pará. A cidade sofre a germinação de sua área central em várias direções, 
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constituindo assentamentos densos e espontâneos. Os assentamentos mais distantes da área 

urbana não ficaram indiferentes à situação fundiária das terras, e estavam localizados próximos 

ao sistema viário existente. Em proximidades da área central, muitos espaços inadequados 

(ressacas) para moradia passaram a ser ocupados.  

Dessa forma, a União, por meio da administração do TFA, é o principal agente da 

produção do espaço de Macapá, assumindo diversos papéis: de indutor, modelador, regulador 

(sempre) e facilitador para que o espaço da cidade de Macapá assumisse formas desiguais ao 

longo do tempo e se adequasse às demandas adotadas para a exploração de seus recursos e 

alterasse o uso de seus espaços nas décadas seguintes. A grande dependência do governo 

territorial diante do poder do Governo Federal tornou, em alguns momentos desta pesquisa, 

difícil o protagonismo sobre algumas ações descritas.  

A onipresença do poder Federal em todos os setores da vida amapaense dificultou a 

organização socioespacial, no sentido de não permitir, expressar, discutir e exigir determinadas 

medidas do governo. Levando em consideração esse raciocínio, nos períodos seguintes são 

analisados o contexto no qual as terras tornam-se principal produto de dinamização do espaço 

urbano, assim como a principal mercadoria no movimento de criação do Estado do Amapá, da 

criação da ALCMS e da ascensão do setor imobiliário. 

 

3.2 A TRANSFORMAÇÃO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ EM ESTADO NA 

DINÂMICA DA OCUPAÇÃO DO ESPAÇO URBANO DA CIDADE DE MACAPÁ (1988) 

– O ESPAÇO PRODUTO 

 

O Art.18 da Constituição de 1988 define o Brasil como uma “República Federativa, cuja 

organização político-administrativa compreende a União, o Distrito Federal e os Municípios, 

todos autônomos nos termos desta Constituição”. Analisando o que está consagrado no 

documento, na organização do território amapaense naquele momento, não foi levado em 

consideração a sua expressão espacial de políticas sociais, econômicas, culturais e ecológicas 

(ou ambientais) para ser concebido, mas por um viés da organização física do espaço, 

estabelecendo objetivos políticos e econômicos de curto prazo. 

O modelo político-administrativo de gestão do espaço amapaense passa a sofrer 

mudanças, mas não altera o modelo econômico pautado na exportação de recursos naturais e 

nem na dependência da maior fonte de renda e da circulação de dinheiro, que são os recursos 

provenientes das transferências do Governo Federal. Pode não ter alterado o modelo 

econômico, mas alterou a dinâmica do espaço urbano de forma marcante, principalmente na 

sua capital.   
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O destaque principal das atividades econômicas de Macapá estava referendado pela 

terceirização, prevalecendo sobre os demais, causando certo estrangulamento no 

desenvolvimento econômico, tendo em vista que, o circuito da economia estava restrito ao fluxo 

de capital mensal quando do pagamento dos salários dos servidores públicos. Percebe-se, 

entretanto, que é também neste mesmo período que o comércio se torna mais intenso e, em 

seguida, arrefece. Fator que reduzia a oferta de emprego.  

Os principais produtos comercializados com mercado nacional eram madeira serrada, 

palmito em conserva e camarão rosa. A indústria de transformação congregava o maior número 

de empresas no setor, cerca de 61% no Estado, a maioria localizada na capital. Se consolidava 

cada vez mais a função de Macapá, como centro polarizador das atividades, concentrando 87% 

dos estabelecimentos comerciais do Amapá.  

Essa consolidação como centro polarizador de Macapá e o aumento da população faz 

com que, em 1989, por meio do Decreto nº 0030, de 17/07/89, após a promulgação da 

Constituição Federal, onde o Amapá passando à condição de Estado e a ter autonomia19, o GEA 

cria a Coordenadoria Especial de Terras do Amapá – COTERRA, com o objetivo de cuidar da 

questão fundiária do Estado. A COTERRA deixa de existir com a criação do Instituto de Terras 

do Amapá (TERRAP), que passa a ter a responsabilidade de administrar o patrimônio fundiário 

do Estado do Amapá, Silva (2017), atualmente sob a responsabilidade do Instituto do Meio 

Ambiente e de Ordenamento Territorial do Amapá (IMAP). 

A importância dos órgãos públicos no espaço da cidade de Macapá se deu pelo 

levantamento de terras disponíveis para possível ocupação em áreas mais afastadas do 

perímetro urbano central, como foi o surgimento do assentamento Brasil Novo, em 1990. Atual 

bairro Brasil Novo. Constata-se que, quanto à expansão urbana, o Estado permanecia como 

principal agente de atuação. Enquanto isso, as ocupações em áreas inapropriadas aumentavam 

em direção às áreas Norte e Sul da cidade, principalmente. 

Acrescente-se que, em 1989, o seguimento de extração mineral entra em crise, o preço 

da tonelada do manganês cai no mercado internacional. As reservas de manganês somavam 9,3 

milhões de toneladas, o que permitiria a vida útil até 2003. Fato que ajudou a antecipar a saída 

da empresa do Estado e a abalar a arrecadação dependente dos recursos da União nos 

municípios (GEA/SEPLAN, 1989). Assim sendo, a criação do Estado do Amapá marca um 

novo momento na dinamização da ocupação da cidade de Macapá, reconhecida pela 

                                                           
19 Apenas em 2016, pelo Decreto nº 8.713 é que as terras da União passaram para o domínio do Estado, 

regulamentando a Lei nº 10.304/2001. Segundo o INCRA (2016), a União tem um papel fundamental no 

ordenamento territorial e de como vem se dando a destinação e uso do patrimônio fundiário no Amapá.  
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necessidade de mão de obra para erguer os equipamentos do novo Estado, fazendo gerar 

oportunidades de emprego. Equipamentos que cumpriam o papel de deixar a cidade viável para 

a matriz pró-crescimento, considerando o termo usado por Hall (1995) de “cidade-

empreendimento”, ao analisar a manipulação dos agentes privados com o apoio dos agentes 

públicos britânicos para promover uma urbanização de cunho empresarial, em que o Estado 

passa a ter a função gerencial nesse processo. 

Com efeito, as migrações acontecem e o espaço urbano começa a apresentar sinais 

visíveis de inchamento na periferia. Fato a ser agravado com a criação da Área de Livre 

Comércio de Macapá e Santana (ALCMS), em 1991. Mesmo com essa problemática, muitas 

obras públicas eram erguidas, se explica pela necessidade em instalar os órgãos da 

administração estadual. Algumas empresas passam a surgir no cenário da construção civil, 

assim como empresas do comércio de material de construção. Era o reflexo do aumento 

populacional e do movimento de comércio de terrenos na cidade. 

A razão de existirem áreas com forte pressão demográfica, na cidade de Macapá, estava 

associada ao modelo econômico brasileiro das últimas décadas para a Amazônia, que levou a 

população ao processo de deslocamento em busca de melhores oportunidades de emprego. A 

capital, cumpria a função de polo de atração aos locais mais próximos da cidade, abrangendo 

as ilhas próximas do vizinho estado do Pará, formando um contingente populacional de 

desempregados. 

No relato de uma moradora para um jornal local (JORNAL DO DIA, 24/12/1988), sobre 

o Natal na periferia de Macapá, a Baixada do Japonês, indica que o termo periferia estava 

relacionado ao fator econômico e não espacial. A Baixada do Japonês é uma área localizada na 

expansão do bairro Perpétuo Socorro, próximo ao centro da cidade, mas que, dentre os bairros 

mais centrais, era a região mais carente e que apresentava altos índices de violência. Lembra a 

dualidade teórica centro-periferia, mas não ressalta sua complexidade. 

Dessa forma, a criação da ALCMS e o consequente aumento populacional fazem 

intensificar a quantidade de pessoas morando e vivendo às margens, são as marginalizadas. De 

acordo com Vasconcelos,  

 

No nível espacial, a noção de marginalidade corresponde à dualidade centro-periferia, 

típica da maior parte das cidades dos países pobres, em que as áreas centrais são mais 

bem equipadas e dotadas de infraestruturas, enquanto que as margens seria o oposto. 

Essas margens são também chamadas de periferias. (VASCONCELOS, 2016, p.31) 

 

No entanto, é percebido que essa população da periferia se encontra segregada e 

ocupando um determinado espaço que o Estado tolera, mesmo não cumprindo as normas 
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previstas, por não ameaçarem as áreas mais nobres e que interessariam ao mercado. Essas 

ocupações refletem a falta de investimentos em políticas de habitações. Em vista disso, a 

migração aumentou e a cidade de Macapá se tornou a principal área de acúmulo populacional, 

aspecto que será ampliado com a instalação da ALCMS. 

 

3.3 UMA CURVA EXCEDENTE: A ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO DE MACAPÁ E 

SANTANA (ALCMS) E A DESCONCENTRAÇÃO DO ESPAÇO URBANO DE MACAPÁ 

(1991) 

 

 

No final da década de 1980, com a combinação de diversos fatores externos, como o 

colapso do regime comunista, o aumento da capacidade de mobilidade dos capitais e, 

principalmente, o enorme capital acumulado em áreas periféricas alterou políticas de 

desenvolvimento de forma diferente em diversas partes do mundo (Harvey, 2011). No Amapá, 

se refletiu com o mercado de compra de mercadorias mais baratas, por meio da criação da 

ALCMS, de países onde a oferta dessas mercadorias era necessária para a sobrevivência. 

A criação da Área de Livre Comércio de Macapá e Santana (ALCMS), criada por meio 

da Lei nº 8.387, em 30/12/1991, é parte de uma estratégia de recuperação no momento em que 

as mudanças estavam acontecendo mundo afora. Está relacionada com o movimento de 

reconfiguração da produção e da localização do poder, tanto político quanto econômico. Com 

a transformação do Amapá em Estado, a nova prerrogativa de autonomia administrativa 

indicava a necessidade de agir em favor de interesses econômicos e financeiros diferentes dos 

executados até aquele momento, voltados para as atividades extrativas: minério e madeira, 

principalmente. Era necessário esboçar um novo modelo de desenvolvimento pautado no 

comércio e numa configuração que erguesse a indústria local. 

Fatores externos influenciam na nova perspectiva econômica. Na década de 1980, a 

produtividade e a eficiência da Alemanha e Japão estavam bem acima dos EUA. Como 

estratégia competitiva, naquele momento, os EUA incentivaram o livre comércio. Muitas 

indústrias passaram a se instalar e a aumentar seu parque produtivo, não em território norte-

americano, mas em países do Leste asiático, principalmente, e nas zonas especiais de produção, 

como as maquiladoras20 do México. Movimento concomitante com o da desindustrialização 

dos velhos centros industriais (Harvey, 2011).  

                                                           
20 Fábricas de montagem em território mexicano que recebiam isenção de impostos (Harvey, 2011).  
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Outra estratégia do mercado internacional, e que atingiria em cheio a economia no 

espaço amapaense, seria a redução das barreiras através da redução dos excessos de 

regulamentações, como a de tarifas e cotas, a fim de facilitar o fluxo de capital por meio de 

mecanismos de abertura do mercado para a aquisição de produtos. O capital criaria meios para 

facilitar a circulação do fluxo internacional e o Amapá passaria a ser inserido nessa circulação, 

mesmo que de forma periférica.  

Uma pessoa ao observar o mapa do mundo perceberá de imediato que o estado do 

Amapá está mais próximo do Caribe, da Europa e dos Estados Unidos do que das grandes 

capitais industriais do Brasil, mas talvez essa pessoa não compreenda de imediato o porquê, na 

década de 1990, das atividades comerciais e financeiras bordejarem o estado e possuírem maior 

concentração nas metrópoles nacionais. Entende-se que durante 74 anos (1943-2017) de 

existência, das administrações do espaço amapaense, a preocupação esteve voltada para dentro, 

com uma política de convivência com sangria das riquezas da terra, desfavorecendo o Estado, 

onde tornou-se mero exportador de minérios, matéria prima vegetal e recursos pesqueiros.  

Estar voltado para dentro não quer dizer isolado economicamente. O Amapá continuava 

ligado a alguns países do Norte nas suas relações comerciais, ou seja, não foi preciso estradas 

de rodagens ligando o Amapá ao restante do país para se ocorrer seu crescimento, haja vista 

que, a assinatura originando a Área de Livre Comércio de Macapá e Santana (ALCMS), foi o 

suficiente para que o núcleo urbano de Macapá apresentasse sintomas visíveis de inchamento 

nas áreas periféricas e nas suas franjas. 

Com a criação da ALCMS, o Amapá abre a perspectiva de tornar-se um canal aberto 

para fora, atuando não somente com a exportação de matérias primas. O objetivo visava uma 

maior circulação de capital interno que estimulasse a criação de empregos, assim como facilitar 

a importação de produtos de primeira necessidade do exterior ou mesmo do Brasil. Para 

Albuquerque e Garcez (2003), o Amapá, na década de 1990 no Brasil, foi o Estado que 

apresentou o maior crescimento relativo populacional sob o aspecto não natural, em média de 

108%, em 2000, comparado ao Censo anterior, de 1991.  

Para Portilho (2010), havia o desafio de criar estratégias que levasse a uma sustentação 

econômica do novo Estado, uma vez que a relação de total dependência de recursos federais 

diminuía e os elos começavam a ser suprimidos. A partir de então, o governo do Estado utiliza 

o mecanismo de incentivos fiscais, como isenção e redução do Imposto sobre Produtos 

Industrializados – IPI e Imposto sobre circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, como 

estratégia para atrair empresas interessadas em investir no Amapá. O impacto da criação da 

ALCMS na dinâmica urbana da cidade de Macapá será abordado no item 3.2 deste capítulo. 
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No Guia Informativo (GI) da ALCMS, divulgado pela SUFRAMA, em 1997, aponta as 

estratégias relevantes para o sucesso do fluxo do comércio, como: os procedimentos para a 

importação e exportação; os potenciais consumidores (Pará, Ceará, Tocantins, Maranhão e 

Piauí); a rede de serviços (hotéis, telefonia – comunicação, energia); transporte para a 

circulação de mercadorias e pessoas (aéreo, fluvial). O GI indicava as potencialidades por meio 

de números que justificavam a alteração no quadro econômico do Estado do Amapá. 

O Distrito Industrial (DI), localizado na margem esquerda do Rio Matapi, afluente do 

Rio Amazonas, no município de Santana, a 17 quilômetros de Macapá e a 6,7 quilômetros do 

Porto de Santana tornou-se o espaço destinado às indústrias que receberiam benefícios fiscais, 

como: isenção ou concessão de prazos diferenciados para recolhimento de tributos; redução, a 

título de financiamento, de até 80% da base de cálculo do ICMS; redução da base cálculo do 

ICMS sobre matéria prima de até 90%; entre outros. Mesmo com esses incentivos, o DI não 

recebeu infraestrutura necessária para ter um bom desempenho.  

Nesse movimento de criação da ALCMS, inicia, em 1994, o Programa de 

Desenvolvimento Sustentável – PDSA, no governo de João Alberto Capiberibe (1995-2002), 

programa que pretendia criar um modelo de desenvolvimento para Amazônia de 

desconcentração das atividades econômicas pautadas na exploração e exploração de recursos 

naturais. O modelo, no entanto, não contemplava a problemática da área urbana da capital. Um 

ano depois, em 1995, no pequeno impulso (considerado insatisfatório pelos técnicos do 

INCRA) da política agrária pelo governo de Fernando Henrique Cardoso, 80% das famílias 

assentadas no Estado abandonaram os assentamentos e procuraram Macapá para fixar moradia, 

contribuindo para o aumento populacional, (IBGE, 2004).  

Na primeira avaliação comparativa de crescimento das importações na ALCMS, entre 

1993 e 1996, o Amapá aponta um crescimento em mais de 20%, via SUFRAMA. Das vagas 

disponíveis naquele momento, o comércio empregava em torno de 31,1%. Aproximadamente 

17% das empresas comerciais, em funcionamento naquele momento, alteraram suas atividades, 

passando a atuar com produtos importados e 32% ampliaram seu mercado, comercializando 

produtos nacionais e importados (GI, 1997). O crescimento urbano se deu também pela 

fragilidade da política agrícola, fato que tornava o Amapá dependente de produtos alimentícios 

de outros estados. 

O mapa 2 mostra que, entre 1985 e 1995, a evolução da expansão da cidade de Macapá 

ocorreu em direção às zonas Norte e Sul da cidade de Macapá. É observado que na Zona Oeste 

da cidade há uma única área adensada por ocupação de residencial, o residencial Cabralzinho, 

e que a ocupação da vila da Lagoa dos Índios (moradores mais antigos a ocupar aquele espaço) 
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não é destacada21. Fato comprovado quando se observa em Planos Urbanísticos encomendados 

pelos governos do TFA, entre as décadas de 1960 e 1970, não haver a identificação daquela 

comunidade tradicional como parte integrante das possíveis políticas de transformação do 

espaço urbano de Macapá, momento que será melhor analisado no capítulo 3 deste trabalho. 

 

MAPA 2: Expansão urbana de Macapá 

 
Fonte: IBGE, SEMA/AP. Elaboração:  Érica P. Santos e Rosinete C. Ferreira, 2018. 

 

Para Machado (2014), ao pesquisar as mudanças no espaço urbano de Macapá e 

Santana, entre 1991 a 2000, aponta que ocorreu uma redução do fluxo migratório no âmbito 

inter-regional e o aumento da migração intra-regional, ou seja, a migração em direção a Macapá 

por pessoas de outras regiões do Brasil passou a ser maior. A taxa de crescimento 5,18% no 

período foi a mais elevada entre as capitais do Brasil (IBGE, 2010), e obteve aumento de 80% 

de sua população. 

Em 1996, a população de Macapá era de aproximadamente 214.197 habitantes (IBGE, 

2000), representava cerca de 5%, se comparado com o Censo de 1991. Naquele momento, foi 

o segundo índice de crescimento anual populacional do país. Entre 1995 e 1996, o crescimento 

                                                           
21 O mapa da malha urbana foi organizado, propositalmente, a partir de informações dos órgãos responsáveis 

planejamento e de fiscalização do espaço urbano e do uso dos recursos naturais do Estado do Amapá. 
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percentual dos municípios de Macapá foi de 13,28%. A taxa de crescimento do Amapá chegou 

a 5,3%, a maior entre 1991 a 1996. 

Ao mesmo tempo, ocorria o aumento do número de pessoas com maior poder 

econômico e um intenso processo de retirada de trabalhadores das áreas centrais da cidade. 

Tradicionalmente, o surgimento desses novos ricos está associado a alguma atividade 

produtiva. Em Macapá, essa riqueza acumulada esteve atrelada a atividade da ALCMS, como 

chama a atenção o título do jornal Folha do Amapá “Zona de Livre Comércio importadores 

enriquecem vendendo bugigangas”, em 1995 (Figura 10). 

 

                               FIGURA 10: A ALCMS e os novos ricos do Amapá 

 
                                Fonte: Jornal Folha do Amapá, de 04 a 10/1995.  

 

 

Nesse ínterim, de acordo com o IBGE (1996), havia, aproximadamente, trinta áreas 

ocupadas de forma irregular e inapropriada para moradia, fato que retardou a contagem da 

população num Censo espacial22 para o Estado do Amapá. Aliado a esse movimento de 

                                                           
22 Segundo entrevista do diretor do IBGE, o governador João Alberto Capiberibe foi a Brasília e solicitou nova 

contagem da população, desconfiou das estimativas apresentadas pelo IBGE. Afinal, o censo foi realizado em 

1991 e divulgado em 1994, portanto, não correspondia com a realidade demográfica, admitiu o diretor. Havia, 

também o descontentamento de políticos, pois os números incorretos atingiam e diminuíam o número da 

representação de parlamentares no Congresso Nacional. (Jornal Folha do Amapá, 10/02/1996).  
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ocupação em ressacas nas proximidades de áreas centrais da cidade, surge o agente do setor 

imobiliário para articular o mercado imobiliário e os setores do poder público. 

Um fato a destacar, ocorrido em 1996, relatado pelo presidente da Associação dos Sem 

Moradia do Estado do Amapá -ASMEAP23, o Sr. Carlos Gomes, conhecido como Açaituba, foi 

o primeiro conflito por terra na área urbana de Macapá, que chegou a agressões físicas entre 

ocupantes e a Polícia Militar. O conflito se deu pela tentativa de impedir que várias famílias 

ocupassem parte de uma extensa área sem uso, de terra firme pertencente ao governo do Estado, 

adquirida da Infraero. Aquele princípio de ocupação fez emergir um movimento que resistiu e, 

com o apoio de alguns agentes políticos, fez surgir os bairros Infraero I e II, na Zona Norte de 

Macapá. 

As ocupações, que já ocorriam desde a década de 1970, deram visibilidade a problemas 

sociais graves, salientando uma estrutura urbana deficiente. Apesar dos problemas de 

infraestrutura, principalmente saneamento, as áreas de ressacas (bacias de recepção e de 

drenagem fluvial) exerceram atração para ocupação por estarem próximas ao centro de 

prestação de serviços e, pelas áreas mais altas estarem localizadas em áreas afastadas do centro. 

Tal situação geográfica e social fez gerar de riscos à saúde e passou a ressaltar as condições 

socioeconômicas e ambientais dos espaços ocupados por esses moradores. 

Com a inserção da atividade de comércio de compra e venda de produtos importados, 

alterou-se a funcionalidade da parte central da cidade, ela passa a ficar mais cara e se insere em 

áreas de interesse para a nova dinâmica comercial. No espaço urbano, impulsiona-se a retirada 

de moradores para viabilizar a acumulação do capital. 

Entre 1995 e 2000, o primeiro shopping de Macapá é inaugurado, supermercado 

Yamada (de Belém) abre dois empreendimentos (no Centro e Zona Oeste), o grupo Domestilar 

expande suas lojas em direção às zonas Norte e Sul da cidade. Segundo Alves (2018, p.113), o 

surgimento dessas potencialidades, “que se tornam novos templos do consumo e mesmo de 

encontro, ainda que mediados pelo consumo/desejo da mercadoria”, tornam-se novas 

centralidades. Como consequência, os espaços de comércios tradicionais de Macapá passam a 

ser desqualificados e denominados de “populares”.  

Até o ano 2000, era comum moradores, ao se deslocarem até o centro de comércio, 

chamarem a área de “beira”. O nome é devido à faixa de comércio ficar próxima ao rio 

Amazonas, na qual vários trapiches funcionavam para embarque e desembarque de pessoas e 

mercadorias e onde vários produtos in natura podiam ser encontrados.  

                                                           
23 Antes denominada de Associação dos Sem Teto na Luta pela Moradia.  
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Diferente de São Paulo, na qual a expansão se deu a partir da modernização da cidade, 

marcada pela industrialização, a expansão de Macapá é ocasionada pela desconcentração de 

comércios, serviços e pelo mercado imobiliário, aspectos que, também, produziram novas 

centralidades.   

Salienta-se que, até o início do ano 2000, o centro de Macapá era o espaço de 

concentração da vida cidadã, no qual Alves (2018), descreve para exemplificar a expansão da 

centralidade na cidade de São Paulo: 

 

Era nele que havia a monumentalidade [...] assim como as praças para a passagem dos 

pedestres e para os encontros, com sua arborização, fontes e obras de arte; edifícios 

públicos, nos quais os vários serviços públicos (previdência social, iluminação, 

cartórios e serviços da municipalidade em geral) podiam ser acessados, satisfazendo 

às necessidades da população; os cinemas e teatros. Era, por fim, o local onde havia a 

concentração dos entroncamentos das linhas de transportes públicos (trem e ônibus). 

(ALVES, 2018, p.110) 

 

Guardada as devidas proporções na comparação, a dinâmica narrada pela autora se 

apresenta como característica reproduzida em diversos espaços urbanos, inclusive Macapá. 

Pois, essa concentração de atividades, até aquele momento, destoava da ausência dessas 

atividades nas áreas ocupadas de forma precária24. Mesmo para os moradores que viviam no 

perímetro urbano, ao precisarem de algum desses serviços, tinham que ir até a área central da 

“cidade”.  

Essa potência da área central passa a se apresentar como algo a ser alcançado, para Alves 

(2018) era o “desejo à vida de qualidade e não apenas à sobrevivência cotidiana”. Em vista 

disso, a área central de Macapá era o desejo dos moradores de áreas periféricas, até o momento 

em que se dá o processo de implosão/explosão25 dos bairros centrais e ocasionou a saída de 

moradores e o surgimento de múltiplas áreas com suas centralidades nos eixos de expansão da 

cidade em direção às zonas Norte, Sul e Oeste. Parte dessas áreas, que tiveram seu entorno 

regularizadas pelo INCRA, nas décadas de 1970 e 1980, passam a ser alvo de um setor que, até 

aquele momento, não mostrava seu protagonismo, o setor imobiliário, por meio do mercado de 

terras. 

Esse é o momento no qual a cidade começa a se desfazer e, concordando com Lefebvre 

(2008), ao analisar as transformações da sociedade e de seu espaço, não há mudança profunda 

                                                           
24 Locais com ausência ou escassez de infraestrutura, de saúde, de educação, de transporte públicos, lazer, entre 

outros. 
25 Segundo Lefebvre (2008), esse movimento de implosão/explosão é o momento chave da produção e do capital, 

a ponto de ser, muitas vezes, impossível de distinguir. Na implosão-explosão da cidade, das novas contradições, é 

o momento da crise do capitalismo no que se refere ao lucro. Lefebvre (2008) destaca que o papel de alguns agentes 

é fundamental para que o sistema continue se reproduzindo, como os agentes Estado e o setor imobiliário.  



89 
 

da sociedade sem que ocorra a produção de um novo espaço. Esse aspecto passa a ser mais 

visível a partir da ascensão do setor imobiliário e os instrumentos que legalizam sua atuação.  

 

3.4 OS INSTRUMENTOS LEGAIS: ELEMENTO “ESPECTRAL” (2001 – 2017) E SUA 

ATUAÇÃO NA CIDADE DE MACAPÁ 

 

Ao demonstrar as diferenças e relações entre o público e o privado, que demarcam a 

passagem para a modernidade, Arendt (2017) mostra que a esfera pública se caracteriza, 

sobretudo, por ser um espaço de afirmação dos interesses privados. Esse paradoxo, emergido a 

partir de uma realidade europeia do século XX, predomina na sociedade brasileira. Porém, esse 

predomínio dos interesses particulares do Brasil tem relação imediata com a forma como o 

Estado é concebido.  

No início do ano 2000, houve o aparecimento diário, no cenário urbano de Macapá, de 

grande quantidade de carros novos, nacionais e importados, e de luxuosas moradias, fato que 

indicava a emergência de uma classe de “novos ricos”. Até meados da década de 90 esses novos 

ricos estavam diretamente relacionados aos comerciantes da ALCMS. Havia uma certa 

normalidade nesse cenário de riqueza acumulada. Dos vários aspectos que chamavam a atenção, 

o que mais instigava era sobre quais seriam os instrumentos políticos usados para a formação 

dessa riqueza. Esses instrumentos geradores de riqueza e pobreza não serão destacados 

minuciosamente, mas passíveis de identificação do decorrer do texto, ao analisar a produção 

espacial.  

Não se tratava apenas da produção econômica sendo realizada, criando-se setores e que 

implicariam na produção de novos espaços. Esse movimento de saída de moradores da área 

central da cidade em direção às áreas mais distantes do centro e o intenso fluxo migratório para 

Macapá fez produzir a separação cada maior dos tempos da vida, que implicou não apenas no 

corte do tempo, mas em produção de espaços fragmentados e hierarquizados. 

A partir desse movimento, os instrumentos legais de ordenamento do espaço terão um 

papel fundamental em transformar a vida cotidiana na cotidianidade, e o setor imobiliário, 

tradicionalmente secundário na produção de uma valorização que, até aquele momento, passa 

ser o setor essencial. O setor imobiliário deixa de ter importância secundária e passa ser 

determinante na análise da produção do espaço, das desigualdades e suas diferenciações. Dessa 

forma, permite pensar a desigualdade para além dos polos opostos, permite pensar o 

desenvolvimento espacial desigual, não como polos de crescimento, mas como uma produção 

desigual capitalista que, de fato, cria fragmentos com composições diferenciadas.  
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Os poucos instrumentos formais que mediavam os processos espaciais, que geralmente 

intercalam sua organização espacial aos processos sociais (CORRÊA, 1993), não eram o 

suficiente para suprir a grande demanda apresentada e suprimir as diferentes atividades da 

sociedade sobre o espaço, acirrando as contradições socioespaciais. 

Com a aprovação do Estatuto da Cidade, pela Lei nº 10.257 de 10/07/2001, foi 

necessário que os governos municipais atuassem concretamente no desenvolvimento urbano, 

criando instrumentos de política urbana. Desde 2004, se encontram vigentes diversos 

instrumentos que passaram a regulamentar o uso do solo no município de Macapá, sendo: 

  

 Lei complementar n
o 

026/2004 - PMM, de 20/01, Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Macapá;  

 Lei complementar no 028/2004 - do Perímetro Urbano do Município de 

Macapá 

 Lei complementar m. 029/2004 – PMM – Lei de Uso e Ocupação do Solo, 

alterada pela Lei n. 044/2007 – PP e, 070/2011 - PMM 

 Lei complementar nº 030/2004, de 24/06 – PMM, do Parcelamento do Solo 

Urbano do Município de Macapá.  

 Lei complementar n0 031/2004 - PMM - Código de Obras e Instalações do 

Município de Macapá. 

 

           É provável que, além desses instrumentos legais, a criação do Instituto de Meio 

Ambiente e de Ordenamento Territorial do Estado do Amapá – IMAP, por meio do Decreto nº 

1937, de 26/04/2007, alterado por força do Decreto nº 1184, de 04/01/2008, com poder de 

coordenar e executar as políticas de planejamento e ordenamento territorial, promover a 

sistematização dos assentamento urbanos, executar o processo de transferência de terras da 

União para o domínio do Estado, monitorar e fiscalizar as áreas de uso socioeconômico, 

promover os encaminhamento quanto à discriminação de terras estaduais e a concessão de 

títulos de domínio, entre outras, tenha se tornado o agente-chave para consolidar o poder do 

setor imobiliário como grande produtor do espaço da cidade de Macapá. 

O espaço, por esses instrumentos, é mobilizado para dentro de uma tendência que estava 

se reproduzindo no século no final do século XX e início do século XXI, associado à produção 

do espaço, no qual o setor imobiliário exercia o papel de agente secundário e torna-se o agente 

principal da economia na produção de espaços urbanos, envolve a produção de valor, assim 

como a especulação. Nesse movimento ressalta-se as contradições da propriedade privada que, 

para Lefebvre (1976) seriam: 
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. Na prática, como representação e produção do espaço tem entraves oriundos das 

relações de produção e, sobretudo da propriedade privada do solo. 

. A propriedade do solo tem esse efeito sobejamente conhecido sobre o qual não se 

pode deixar de insistir: as rendas. 

. O que se paga, vantagens e desvantagens, refere-se às rendas [...], a quais dependem 

do solo e da propriedade do solo, mas não coincidem com o preço do solo [...] 

(LEFEBVRE, 1976, p.127 e 129).  

 

Essa propriedade privada permite pensar a produção do espaço como produção do valor 

e como lugar das rendas. Esta, diferente da renda fundiária tratada por Marx, na qual deriva da 

propriedade, e não da produção. As duas qualidades (valor e renda) indicam o papel do espaço 

no segmento da sociedade capitalista.  

A partir da necessidade de dinamizar a base econômica e reduzir o déficit habitacional 

nos últimos anos, o governo do Estado do Amapá passa a investir na construção de conjuntos 

habitacionais. A produção do valor, representadas pela construção de diversas obras 

estruturantes para o setor produtivo, como o transporte modal a fim de interligar as redes: a 

construção do novo aeroporto, pavimentação da BR 156, construção de pontes de acesso (ao 

Sul: Mazagão e ao Norte: Oiapoque-Guiana Francesa). O objetivo seria o de fortalecer a 

economia interna, torná-la competitiva e reduzir a dependência das transferências do Governo 

Federal (ISEA 2009-2010). No entanto, essa base de geração de valor não é resultado de índices 

positivos. 

Entre 2011 e 2016, a cidade de Macapá apresentou o pior índice de desenvolvimento 

municipal apontado no Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal - IFDM (2018) entre as 

capitais dos estados no Brasil, de 0,64, principalmente nas áreas de educação, saúde e emprego. 

O índice é melhor nos setores de emprego e renda, quando comparado aos de outros municípios 

do Estado do Amapá.  

Outro fator que chama atenção é quanto a economia do município permanece 

dependente dos repasses do Governo Federal, cerca de 80% dos recursos que entram no 

município são oriundos de fontes externas (IBGE, 2015). 

Os dados mais atuais do IBGE (2017), para o Estado do Amapá, indicam que 48,1% de 

rendimento domiciliar ficam concentrados nos 10% da população, significa que a concentração 

de renda é uma das maiores do país, menor apenas que a dos estados da Bahia e Amazonas, ou 

seja, a terceira maior concentração. No Amapá, segundo os mesmos dados, cerca de 26% dos 

domicílios dependem do Bolsa Família. Já em Macapá, a renda média mensal domiciliar per 

capita da população residente no primeiro trimestre de 2017 foi de aproximadamente R$936,00, 

bem abaixo da renda média do Brasil que é de R$1.268, e uma das menores entre as capitais 

(IBGE-PNAD, 2017).  No cálculo do rendimento domiciliar são consideradas as fontes de 
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rendimentos de trabalho, formais e informais. Em 2010 o PIB per capita do Brasil foi de 

R$19.878,00, enquanto da população de Macapá alcançou R$13.096,00. 

Talvez, ainda hoje, o aspecto que chama atenção quanto aos modelos de gestão que o 

Amapá, e a cidade de Macapá sucumbiu, é o de não levar em consideração que, ao fazer política 

é preciso considerar a "pluralidade dos homens", expressão que Arendt (2002) desenvolve em 

sua obra. Neste sentido, a finalidade de relacionar a organização deve ter como pano de fundo 

o convívio dos diferentes e torná-los iguais, algo que vai na contramão do modelo de produção 

da cidade de Macapá, conforme os planos urbanísticos já elaborados (Quadro 2). 

 

     QUADRO 2 – Planos urbanísticos elaborados entre – 1959 e 2004 

Ano Plano/Projeto Agente solicitante 

1959 Plano Grumbilf CEA-GTFA 

1973 Plano de Desenvolvimento Urbanístico de 

Macapá - Fundação João Pinheiro 

GTFA 

1977 Plano de Desenvolvimento Urbanístico de 

Macapá - HJ COLE 

PMM 

2004 Plano Diretor de Macapá PMM 

                   Fonte: GEA; PMM. 

 

De certa forma, a racionalidade que prevalece na ação prática do Estado é a constituída 

de estratégias que irão rebater em práticas funcionalistas, ou seja, as ações que se desenvolvem 

sob a alegação de representação de toda uma sociedade, com elementos técnicos, que na 

realidade não suprem a necessidade de seus moradores. 

No movimento de transformação da Zona Oeste de Macapá, a partir de 2004, com a 

construção do Plano Diretor, o espaço urbano de Macapá passa a ser produzido nas áreas de 

expansão e reproduzido, na área central, a partir de uma visão hegemônica. A força da 

transformação em espaços homogêneos a partir de uma visão hegemônica não está na execução 

dos planos elaborados, mas em seu uso pelo capital para consolidar a criação de espaços de 

segregação, os assentamentos privados.  

Ao planejar, é levado em consideração apenas as formas e a funcionalidade das formas, 

no entanto, os tipos de vivências e suas práticas sociais não entram na pauta do planejamento. 

Um exemplo mais recente é a obra em execução, desde 2016, de duplicação da rodovia Duca 

Serra, principal acesso ao centro da cidade (Figura 11) e que, nos últimos anos, com o aumento 

de assentamentos privados (loteamentos-residenciais), tornou-se a área de intenso fluxo de 

automóveis individuais. Fato que Lefebvre (2013), Gottdiener (1997), Carlos (2008) 

identificam como a lógica comum da produção do espaço por empreendimentos imobiliários 

em que os equipamentos são instalados a fim de atrair investimentos. 
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FIGURA 11: Prolongamento da rodovia Duca Serra na zona oeste de Macapá 

 
Fonte: Disponível em: <http://portaldemapa.ibge.gov.br>. Acesso em: 30 de nov. 2018 

 

 

A lógica da Zona Oeste de Macapá tem um sentido que difere do caminho da produção 

descrita pelos autores citados no parágrafo anterior. É muito comum, primeiramente, construir-

se os equipamentos necessários para atrair tais investimentos, como água, energia, 

pavimentação de ruas e vias que facilite o acesso. Na Zona Oeste de Macapá foi o inverso, após 

ser percebido o avanço dos empreendimentos imobiliários, de grandes lojas que comercializam 

carros, a instalação de duas grandes faculdades 

É possível que o acúmulo de pessoas em ocupações irregulares ou inapropriadas na 

cidade de Macapá seja reflexo da falta de políticas de habitação, não apenas para o Amapá, mas 

para os estados da região Norte do Brasil, conforme indica a Figura 12 (FJP/CEI, 2014). No 

Amapá, há 12% de déficit habitacional por situação de domicílio, muito maior comparado ao 

percentual do Brasil, que é de 9%. As regiões com menor percentual são Sul e Sudeste, com 

6% e 8,3%, respectivamente.  
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FIGURA 12: Déficit habitacional relativo aos domicílios particulares permanentes e improvisados 

 
 

     Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI), baseado em dados do IBGE, 

2014.  

 

Na periodização apresentada explicita uma contradição e destaca a inserção de um novo 

modelo de produção do espaço que retira o benefício econômico, recorrente ao valor de troca; 

e o que altera o espaço de representação de seus moradores, o do valor de uso. Ou seja, a nova 

configuração que se deu em vários eixos de expansão da cidade de Macapá, Norte e Sul a partir 

do final da década de 1980 e, a Oeste, em meados da década de 2000, estabeleceu nova 

configuração de Macapá, na qual a forma da cidade passa a expressar os espaços de renda 

exclusiva, resultante do conflito entre o valor de uso e o valor de troca (ARANTES, 2002)  
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4 A PRODUÇÃO ESPACIAL DA ZONA OESTE DE MACAPÁ: DO USO, 

DO VALOR DE USO E O DO VALOR DE TROCA 

 

 

O objetivo inicial do capítulo é o de localizar e caracterizar a Zona Oeste de Macapá, 

aspectos que permitem, além do conhecimento da escala de estudo, uma melhor compreensão 

das distintas versões responsáveis por reproduzir justificativas interessadas em orientar um 

caminho quanto à ocupação daquele espaço, e interesseiras, pois, ao colocar como protagonista 

dessa narrativa a população dos assentamentos públicos, dá-se início a um processo de 

desconstrução de um discurso que vem justificando nos últimos anos o intenso avanço para 

diversas apropriações daquele espaço. 

De modo geral, é apresentado como se deu a produção do espaço urbano da Zona Oeste 

de Macapá a partir de duas versões: a) a oficial, englobando o Estado, os empreendedores 

imobiliários, denominados nesta pesquisa de tecnocratas e; b) da população, dos moradores que 

se reconhecem como remanescentes  quilombolas (primeiros ocupantes da área) e dos 

ocupantes de loteamentos públicos, contextualizando o processo de ocupação “não oficial” a 

partir das entrevistas com os moradores mais antigos de espaços analisados por Gottdiener 

(1997, p.25) como  de “enclaves étnicos”, ou seja, marginalizados pelo capital e, sobretudo, 

pelo Estado.  

Outro aspecto que atinge o capítulo 3 é o fato de considerar no processo histórico de 

produção da área, e que consta no plano de macrozoneamento (1973) a estratégia de definir a 

Zona Oeste de Macapá como distrito de produção, ou seja, em eixo de ligação entre Macapá e 

Santana (de Leste-Oeste). Esse indicativo acabou culminando na criação do Distrito de 

Industrial, ideia já pensada desde a década de 1960. Naquele momento, o plano como um todo 

não obteve o protagonismo desejado, mas, aos poucos, principalmente nos últimos anos, vem 

se observando um rearranjo de instalação de polos de produção para aquela área. 

O relato acima pode parecer estranho ao que se seguirá, mas é para destacar que as ações 

planejadas pelos tecnocratas, para a Zona Oeste de Macapá, estavam relacionadas ao processo 

que potencializasse a articulação de áreas de reprodução na lógica capitalista. E, claro, sem 

pensar as particularidades, nos modos de vida contidos nestes fragmentos. 

Em vista disso, surge a necessidade de discutir as mudanças no espaço que venham a 

refletir na vida das pessoas quando “surgem novos complexos de moradias, seja popular ou 

privado”, inquietação que Harvey (2014, p.12) chama atenção para o papel desempenhado por 

essas formações e os interesses dos diversos agentes envolvidos no processo de produção do 
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espaço que intensificam as diferenças sociais. Exemplo a ser mostrado em imagens sobre as 

ocupações em áreas de alagados e em área de terra firme. Por ser comum escutar que o primeiro 

tipo de ocupação se configura uma invasão, bem diferente da segunda, por se tratar de moradia 

construída por pessoas de poder aquisitivo maior. 

Analisar a produção do espaço alcança o que Haesbaert (2005) propõe: discutir o espaço, 

mas um espaço-processo, construído socialmente, construído através da apropriação e da 

dominação. Há a compreensão de que o tema proposto vem sendo debatido nos últimos anos e 

é motivo de organização de eventos na geografia, na arquitetura, na sociologia, entre outras 

ciências. Se o espaço ocupado, esse é o entendimento na pesquisa, reflete ações do global e, ao 

ser modificado introduz formas e modos de viver, alterando a individualidade e a globalidade, 

então garante um significado a uma análise de uma área.  

Logo, esse processo de produção e reprodução do espaço urbano está diretamente ligado 

às condições de vida de uma população. Configura-se com um processo dinâmico, pois os 

aspectos econômicos, sociais e políticos que o compõem, são modificados periodicamente, ou 

seja, o espaço urbano está continuamente se reproduzindo. 

Diversas abordagens teóricas podem ser usadas para a compreensão da produção do 

espaço urbano. Para Castells (2000) e Harvey (1980), essa produção compõe a lógica da 

produção e da reprodução do capital. Então, o espaço urbano passa a ser definido pela força de 

trabalho e, ao mesmo tempo, para uma singularidade, relativa, de seu cotidiano. Nesse sentido, 

no surgimento das sociedades capitalistas recentes, o conjunto das práticas urbana apontam uma 

série de articulações do processo da estrutura da sociedade. (CASTELLS, 2000). Aspecto no 

qual Castells ressalta que: 

 

O espaço [...] é uma conjuntura histórica e uma forma social que recebe seu sentido 

dos processos sociais que se exprimem através dele. O espaço é suscetível de produzir, 

em troca, efeitos específicos sobre os outros domínios da conjuntura social, devido à 

forma particular de articulação das instâncias estruturais que ele constitui. 

(CASTELLS, 2000, p.539) 

 

É certo que a globalização se concretiza na singularidade do espaço, por meio do qual o 

mundo é percebido e analisado nas suas diversas dimensões. Então, vale afirmar que o processo 

de produção do espaço e, ao mesmo tempo, de reprodução da sociedade, do modo de vida dos 

moradores, faz desse espaço singular um cenário de realização do cotidiano. Neste, o mundo se 

expressa, o que não significa a supressão de suas particularidades (CARLOS, 1996).  

A perspectiva acima é sucedida de maior ou menor intensidade em todos os lugares do 

planeta, de maneira direta ou indireta pelos condutores da dinâmica global, sejam eles: 

ideologias, hábitos, costumes, consumo. Aspectos estes que não atingem todos os seguimentos 
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sociais, principalmente na formação de determinado espaço. Há um esforço de que os termos 

desta interpretação pressupõem se evitar as corriqueiras generalizações quanto à dinâmica da 

intensidade, e da amplitude, da intensidade dos fluxos da globalização do modo de produção 

capitalista. 

Neste contexto, a produção do espaço nesse processo de acumulação, se torna essencial 

para a manutenção das relações de produção, enfatizando o consumo como a lógica que se 

sobrepõe à sociedade, e até mesmo se sobrepondo ao Estado. Este, assume as estratégias 

determinadas pela economia e implicará em desiguais relações espaciais. Relação, que é 

resultado do modelo de produção imposto aos sujeitos que estão envolvidos na produção do 

espaço urbano atual. Logo, o processo de produção do espaço urbano de Macapá e da área de 

estudo reflete a coerência do modo de produção dominante e reflete, também, a desordem. 

Mesmo sem as infraestruturas e equipamentos que compõem o valor da terra, o modo 

de produção urbano é viabilizado pela ação humana, aspecto que Corrêa (2001) chama a 

atenção: de que é a ação humana que organiza o espaço (forma, conteúdo e movimento), pelo 

menos em seu início. Portanto, para o autor, esta organização espacial é que deve ser alvo da 

pesquisa sobre a produção do espaço urbano, o de compreender sua organização e revelar os 

interesses por trás de suas práticas de apropriação espacial, como os interesses do Estado, de 

empreendedores imobiliários, moradores de assentamento públicos e privados e de comunidade 

de remanescentes quilombolas. 

As pesquisas na Zona Oeste de Macapá encaminharam um olhar para a produção do 

espaço que seria inevitável ao modelo econômico vigente, que é o da ocupação para suprir a 

necessidade de moradia, além de estar relacionada às condições de vida de uma determinada 

sociedade. É dinâmico, pois sua composição econômica, social e política é modificada, aspecto 

esse que altera o espaço urbano é enfatizado por Santos (1980), na qual “produzir, é produzir 

espaço, produção que deve ser analisada no processo”. Neste sentido, os elementos que 

compõem a produção do espaço da Zona Oeste de Macapá são contraditórios e permite 

distinguir as versões históricas de sua ocupação, a fim de entender os motivos dos reais 

interesses para sua ocupação.  

São contraditórios por se observar que, sob a perspectiva dos tecnocratas, a produção 

do espaço da Zona Oeste de Macapá é contextualizada numa lógica do valor de troca; e quando 

a produção é apresentada do ponto de vista dos moradores mais antigos, se dá sob a perspectiva 

do valor de uso e do uso.  Porém, antes de analisar o processo, algumas informações que 

caracterizam a área de estudo são apresentadas.  

 



98 
 

4.1 LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE UM ESPAÇO DESIGUAL 

 

 

Macapá representa, de certa forma, um exemplo de cidade média no Brasil, onde a 

expansão urbana é intensa e os espaços mais afastados das antigas áreas centrais sofrem 

transformações nos últimos anos, desde o final da década de 1980. A opção pela escolha da 

área mais afastada, de recente ocupação é por se constatar que essa ocupação altera a maneira 

como o espaço é produzido, altera a maneira como os moradores mais antigos e seus 

descendentes lidam com a terra, na qual (a terra) tornou-se o principal produto de uma lógica 

que proclama o valor de troca.  

A área está ao longo da rodovia estadual Duca Serra, localizada entre a Lagoa dos 

Índios, no término do bairro Alvorada, passando pelos bairros Cabralzinho e Marabaixo até 

alcançar os trilhos da estrada de ferro, perímetro a caminho do município de Santana. Além de 

estar ligado a Santana, se liga pelo entroncamento com a AP-440, saída para a rodovia federal 

BR 156 em direção norte do estado do Amapá, e corredor de produção econômica de 

escoamento da soja no estado do Amapá. 

Trata-se de uma área que, por ser cortada por uma rodovia, ocorre uma intensa 

circulação de veículos em toda sua extensão, por ser uma rota de saída para o Sul e para o Norte 

do Estado, via BR 156, assim como rota por diversos ramais de ligação para a Zona Norte de 

Macapá. As rotam permitem que a população da cidade não precise circular pelas vias mais 

movimentadas. É possível visualizar a localização da área de estudo no perímetro urbano do 

município, por meio do Mapa 3. 
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MAPA 3: Área delimitada para a pesquisa- Zona Oeste de Macapá 

 
          Fonte:  SEMA/AP 
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Dentro do perímetro urbano, no prolongamento da rodovia Duca Serra, existem 

duas instituições de ensino superior privadas, clubes de lazer, órgãos públicos, o Instituto 

Penitenciário do Estado – IAPEN masculino e feminino, empreendimentos comerciais 

(revendedoras de carros, bebidas, lanchonetes, farmácia, materiais de construção, 

academia de ginástica, postos de combustíveis) e academia de polícia. Entre o perímetro 

urbano e o seu prolongamento até o trilho da Estrada de Ferro se efetiva a maior 

quantidade de assentamentos privados da cidade. 

A Zona Oeste de Macapá possui características naturais e se assemelha ao restante 

do perfil da cidade de Macapá, numa área estratégica na qual chama atenção algumas 

peculiaridades: i) é uma das entradas mais usadas para a mobilidade da população e de 

mercadorias entre os dois municípios de Macapá e Santana; ii) faz parte do eixo-corredor 

de cargas das grandes atividades que movimentam a AP-440 até o porto de Santana; iii) 

contém um espaço considerado patrimônio natural desde 2009: a Lagoa dos Índios, área 

que vem sendo motivo de diversas ações de empreendimentos comerciais e habitacionais. 

É o percurso rotineiro da população que transita entre os municípios de Macapá e 

Santana. Estes, os dois maiores aglomerados urbanos do Estado. O espaço vem se 

destacando nos últimos anos pela acelerada ocupação populacional de assentamentos com 

caraterísticas peculiares que indicam um dinamismo de acentuadas diferenças, 

desigualdades e conflitos: os assentamentos privados. 

Dentro da Zona Oeste de Macapá se encontra uma paisagem privilegiada, 

comparada a outras áreas do município de Macapá, a Lagoa dos Índios (Foto 1) é um 

espaço considerado, de acordo com Lei nº 6938/81 como Área de Preservação Ambiental, 

mas que é atingida por diversos impactos em suas margens e em toda sua extensão, que 

ultrapassa a fronteira da área pesquisada. Se tornou a referência da área Oeste de muitos 

estudos, ganhando importância nas discussões, nos debates, em criação de leis de 

proteção, características que levaram o Ministério Público do Estado (MPE) a sugerir a 

criação, em 2017, de uma Unidade de Conservação, que esteve até o primeiro semestre 

de 2018 em processo de consulta pública junto à população da cidade de Macapá.  
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FOTO 1: Lagoa dos Índios 

 
Fonte: foto da autora 

 
Assim como outras áreas de ressacas26 de Macapá, o entorno da Lagoa dos Índios, 

nas proximidades da rodovia Duca Serra, sofre o impacto do aumento populacional 

intensificado ao longo dos anos com a ocupação agravada pelos elevados índices 

migratórios. 

Oficialmente, segundo a SEMDUH, a Zona Oeste de Macapá está dividida em 

três 3 bairros (da área de estudo), cada um composto por assentamentos (residenciais ou 

loteamentos), são eles: Cabralzinho, Goiabal e Marabaixo. A realidade é bem diferente 

dos números oficiais. Há apenas um bairro com lei de criação: Cabralzinho, composto 

por assentamento privado aberto, assentamentos privados fechados, assentamento 

público, vizinho à área de remanescentes quilombolas e no entorno da Lagoa dos Índios. 

O bairro Marabaixo, sem lei de criação, é composto por assentamentos públicos, criado 

pelo Estado e circundado por assentamentos fechados. E o Goiabal, fundado por 

moradores da comunidade de remanescentes quilombolas Lagoa dos Índios, possui certa 

complexidade quanto ao entendimento de como deve ser chamado, uns chamam de bairro, 

outros de comunidade. No entanto, em muitas residências, quando as correspondências 

são entregues, é identificado como Cabralzinho.  

Ao fazer o levantamento por setor censitário, do IBGE (2010), observou-se que a 

maior quantidade de moradores está concentrada no bairro Marabaixo (nos setores I, II e 

III), com aproximadamente 10.304 pessoas e 2.842 domicílios, com cerca de 11.777 

                                                           
26 O termo tem um significado regional para indicar o ecossistema composto por uma bacia natural de 

acumulação hídrica para onde se destinam as drenagens pluviais, típico na área urbana dos municípios de 

Macapá e Santana (TAKIYAMA e SILVA, 2003).  
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moradores em assentamentos públicos, ou seja, 84% de pessoas na Zona Oeste de Macapá 

moram em assentamentos públicos (bairros Marabaixo e Goiabal) (Tabela 3). O restante 

mora, cerca de 16%, em assentamento privado, entre aberto e fechado. É claro que, o 

quantitativo atual de moradores e de moradias é bem maior, já que na última década se 

deu, de forma acelerada, a ocupação de espaços na Zona Oeste de Macapá por 

assentamentos privados. 

  

TABELA 3 - Distribuição populacional por Setor Censitário da Zona Oeste De Macapá – CENSO 2010 

DISTRIBUIÇÃO POPULACIONAL POR SETOR CENSITÁRIO DA ZONA OESTE DE 

MACAPÁ  

BAIRRO MORADORES DOMICÍLIOS 

Cabralzinho (residencial privado aberto) 1.328 129 

Marabaixo I, II e III (engloba o que denominam de 

Marabaixo IV) 

10.304 2.842 

Área de remanescentes quilombolas 353 103 

Goiabal  1.120 326 

Margem da Rodovia Duca Serra (loteamentos 

privados) 

963 278 

Total  14.068 3678 

Fonte: Dados disponíveis em: <censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores>. Acesso em: 25 de nov., 2018. 

Organização: FERREIRA, R. C.  

 

O bairro Marabaixo apresenta uma alta média de moradores por domicílios, entre 

5 e 7, bem acima da média da cidade de Macapá para aglomerados subnormais, que é 

entre 4 a 5. A maior média de 10,2 hab./dom é a do bairro Cabralzinho, que não é 

composto de aglomerados subnormais. A média do Brasil é de 3 a 4 moradores por 

domicílio. Média que pode ser compreendida quando se analisa o número elevado de 

crianças na Zona Oeste de Macapá, entre 180 a 400, por setor. No entanto, na área, está 

localizada a população mais jovem, entre 24 e 36 anos, enquanto na área central de 

Macapá, a população mais idosa gira em torno de 80 anos (CENSO-IBGE, 2010). Os 

números, além de indicar ser recente a ocupação da Zona Oeste de Macapá, mostram, no 

conjunto, que a periferia da cidade é ocupada por jovens e que, os adultos e idosos, 

ocupam a área central de Macapá (entre 6 a 11 idosos por setor).  

De acordo com o IBGE (2010)27, entre 2 e 3 domicílios improvisados, na Zona 

Oeste de Macapá, estão áreas alagadas entre o Marabaixo II e III (Figura 13). Na planilha 

da situação urbana do IBGE, todos os setores da Zona Oeste de Macapá estão 

                                                           
 
27 Disponível em: <censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores>. Acesso em: 30 de nov., 2018 
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identificados como “Área urbanizada”, como exceção do setor localizado na área 

remanescentes quilombolas, identificados como “Área não-urbanizada”. 

 

FIGURA 13: Domicílios particulares improvisados ocupados na Zona Oeste de Macapá, Censo 2010. 

 
Fonte: Disponível em: <https://censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores>. Acesso em: 30 de nov. 2018 

 

As diferenças internas nos assentamentos da Zona Oeste de Macapá são imensas, 

de acordo com os dados por setor censitário. Um exemplo é quanto o valor do rendimento 

médio mensal dos domicílios particulares, no bairro Cabralzinho, com cerca de 129 

domicílios, o rendimento médio por domicílio encontra-se entre 5 a 10 salários mínimos, 

bem acima do rendimento médio da cidade, que fica entre 3 e 4 salários mínimos. Os 

números apresentados, são bem diferentes da média dos rendimentos por domicílio nos 

assentamentos públicos da Zona Oeste de Macapá, principalmente nos setores do 

Marabaixo II e III, com média de 1 a 2 salários mínimos e a área apontada com moradias 

improvisadas, ou seja, moradias construídas fora dos parâmetros de construção 

considerados adequados. 

A rodovia Duca Serra, está circundada pelos dois lados dessa realidade urbana, é 

um dos símbolos dessa expansão. De um lado, os residenciais com os muros para 

segurança de seus moradores e serviços de infraestrutura básica, energia, água e áreas de 

lazer. Do outro lado, assentamento criado pelo poder público, marcado pela ausência de 

infraestrutura básica necessária, como a água. Com exceção da população da vila Lagoa 

dos Índios, de remanescentes quilombolas, na qual recebem água captada por poço 
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construído pela Companhia de Água e Esgoto do Amapá (CAESA), o restante dos 

assentamentos públicos precisa captar sua água por conta própria, perfurando poços. 

A expansão da cidade de Macapá produz uma realidade na qual se pode construir 

um pensamento sobre as tendências de seu uso. A reflexão apresentada expõe a ocupação 

atual do espaço da Zona Oeste de Macapá como o processo que produz uma específica 

realidade urbana que contempla uma ruralidade. Esta, pode ser explicada a partir das 

contradições que procuram produzir um espaço que reproduz uma forma determinada 

pelos empreendimentos imobiliários e; na persistência, pelo direito de permanecer, das 

sociedades remanescentes quilombolas e de assentamentos públicos em alagados.  

A coexistência dessas duas formas é organizada pelo Estado e que, ao centralizar 

o movimento de reprodução sobre o espaço, acarreta num produto cuja urbanização é 

desigual. Como exemplo, no espaço da Zona Oeste de Macapá se revela as desigualdades 

visíveis entre os assentamentos públicos e privados, concebidos durante as tentativas de 

implantação de projetos de desenvolvimento para a região amazônica, como a 

transformações de Territórios Federais em Estado. 

Do ponto de vista dos agentes públicos, a dinâmica do processo de produção do 

espaço Zona Oeste de Macapá está atrelada à chegada de equipamentos construídos ou 

que receberam incentivos pelo Estado, a partir da década de 1980, como: a instalação do 

Quartel do Exército, a construção da Penitenciária de Macapá, a construção do residencial 

Cabralzinho, o loteamento público Marabaixo I, II e III. Do ponto de vista dos moradores 

mais antigos da área de estudo, os que se reconhecem como remanescentes quilombolas, 

a produção do espaço se deu bem antes da década de 1980, com o uso diferenciado da 

terra, alterado por ações do Estado ao longo do tempo. 

A cidade de Macapá sofre um intenso processo de transformação a partir da 

ocupação e expansão de seu espaço urbano, desde 1988. Fato esse que provocou fluxos 

migratórios tanto intra como inter-regional, alterando a paisagem característica daquele 

momento, fazendo necessário expandir a rede de mobilidade de saída da cidade, por meio 

das rodovias estaduais: Juscelino Kubitschek (Zona Sul) e Duca Serra (Zona Oeste), e a 

federal: a BR-156 (Zona Norte).  

É importante salientar que as diversas zonas do espaço urbano da cidade: Norte, 

Sul e Oeste, vêm sendo ocupadas a partir de características que convergem para uma 

lógica de uso do solo que vem se consolidando, assim como outras áreas urbanas do 

território brasileiro, a de mercado. Outra informação importante quanto à localização da 

área de estudo, como unidade de escala não está destacada como Zona Oeste na Unidade 
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de Gestão Urbana no Plano Diretor de Macapá (PDM) de 2004, e sim dentro da Zona 

Sudoeste de Macapá (Figura 14). 

 

FIGURA 14: Unidade de gestão urbana 

 
Fonte: Plano Diretor de Macapá- PMM (2004) 

 

 

A Lei nº 029, de Uso e Ocupação do Solo de Macapá, estabeleceu a setorização 

urbana. A área, na qual se realiza este estudo, tem peculiaridades na ocupação. 

Oficialmente, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a Zona Oeste de 

Macapá está dividida em dois bairros, composto por treze residenciais privados (três 

abertos e dez fechados), três loteamentos públicos – em terra firme e alagado – (Mapa 4), 

uma área de remanescentes quilombolas. Todos nas proximidades da Lagoa dos Índios, 

reconhecida pela Lei nº 0455/99 como patrimônio natural e que passa por um processo, 

desde 2016, para ser transformada em Parque Urbano Lagoa dos Índios.
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MAPA 4: Assentamento privados e públicos na Zona Oeste de Macapá

 

       Autores: LOPES, P. P.; FERREIRA, R. C. 
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 Há especificidades da produção do espaço na Zona Oeste de Macapá que não 

são claras e deixam emergir a necessidade de compreender o processo que levou à 

formação de tão diferenciados tipos de assentamentos urbanos em áreas ocupadas 

anteriormente por populações, como as de remanescentes quilombolas, que tinham 

finalidades específicas para o uso da terra. É possível que essa expansão seja resultado de 

um processo denominado por Gottdiener (1997) de desconcentração. 

A desconcentração seria o resultado, ao longo de vários anos, do aumento de área 

de expansão fora do eixo central de determinada cidade (Gottdiener, 1997). Este autor se 

diz surpreso sobre como o fenômeno acontece, no tempo, e como a forma de espaço de 

assentamento evolui mais rapidamente do que o conceito que se tem deles. Dessa forma, 

os usos que a terra pode receber são suscetíveis a mudanças. 

Gottdiener (1997) ressalta que não se deve cometer o erro ao afirmar que a 

reorganização espacial e a chegada de uma nova forma não deve significar um novo estilo 

de vida dominante. Esse modelo de vida dominante, não é possível identificar 

precisamente, no entanto, algumas evidências são apontadas para analisar a mudança no 

espaço e sua nova forma de produção por meio do comércio de terras. Um exemplo é o 

recorte do Jornal (Figura 15), datado de 2011, no qual a empresa Miguel Bitencourt e Cia 

Ltda. torna público que requereu a licença prévia para loteamento onde se encontra 

atualmente o Loteamento Novo Mundo. 

 

          FIGURA 15: Publicidade de requerimento para atividade de loteamento junto ao IMAP 

 
 Fonte: Jornal Diário do Amapá, 05/01/2011 

 

Algumas imagens registradas no local distinguem a morfologia da Zona Oeste de 

Macapá, indicando suas diferenças socioespaciais, mas não deixa claro os reais interesses 

dos agentes que promovem e consolidam formas tão diversas, que segregam e 

reorganizam modos de vida de quem vive no espaço, principalmente nos assentamentos 

públicos. 
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É possível verificar nas imagens elementos com diferenças arquitetônicas das 

moradias, as infraestruturas básicas disponíveis em assentamentos privados – rede 

elétrica, água, vias asfaltadas – e, assim surgem ocupações com aspecto que obedecem a 

certa padronização (Figura 16), que diferem da paisagem e das infraestruturas disponíveis 

para os moradores vizinhos de áreas do bairro Marabaixo III. (Fotos 2 e 3).  

 

FIGURA 16: Modelos de moradias construídas em loteamento 

privado fechado 

 
                                  Fonte: Disponível em: <http://www.manari.net/casas/>. Acesso em: 25 de nov. 2018  

 

FOTO 2: Via sem pavimentação-Marabaixo III         FOTO 3: Moradias em alagado – Marabaixo III 

  
Fonte: foto da autora                                                               Fonte: foto da autora 

 

A relação urbana-espacial; seja cultural, através dos aspectos simbólicos urbanos; 

seja política, através dos instrumentos que norteiam a ocupação do espaço urbano; 

econômica, das diferenças concretas dos interesses especulativos que projetaram a 

formação dos bairros da região, além da dinâmica de investimentos que concentra, na 

área de estudo, as principais infraestruturas e equipamentos urbanos da cidade. O 
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interesse político para o desenvolvimento da Zona Oeste é evidenciado pelas articulações 

entre o poder público e os proprietários de terras. 

A especificidade da produção do espaço da Zona Oeste de Macapá, 

historicamente, é compreendida como um movimento inevitável. Para Lefebvre (1983, 

p.22), a “história é um movimento de um conteúdo, engendrando diferenças, polaridades, 

conflitos, problemas teóricos e práticos, resolvendo-os (ou não)”. Nesse contexto, para 

analisar o processo de produção do espaço da Zona Oeste, resolveu-se partir dos 

documentos pesquisados em órgãos públicos, das entrevistas com representantes de 

secretarias que interferem diretamente na gestão do espaço, dos agentes imobiliários, de 

artigos científicos28 produzidos por pesquisadores e artigos de opinião (jornalísticos). 

Logo após, há o relato da produção do espaço pelo olhar dos moradores mais antigos da 

área, como objetivo de “dar voz” a uma narrativa pouco levada em consideração pelo 

Estado.  

O texto priorizou o caminho de produção da Zona Oeste de Macapá, não o 

percurso temporal preciso, mas a identificação dos principais eventos dos espaços 

ocupados na área pesquisada pela memória de seus moradores mais antigos, não seguindo 

um fluxo contínuo de ocupação espaço-temporal, mas aos acontecimentos históricos da 

sua formação, numa perspectiva de que habita aquele espaço antes de ser considerado 

espaço urbano de Macapá, numa perspectiva do cotidiano de quem vivencia/vivenciou, 

denominada nesta pesquisa de ocupação pela memória.  

 

 

 

4.2 A OCUPAÇÃO PELA MEMÓRIA – O USO  

 

 

O objetivo inicial da proposta de redação não seria distinguir a narrativa quanto à 

produção do espaço da Zona Oeste de Macapá. Mas, à medida que foi-se percorrendo o 

interior e deparando-se com uma realidade que fez repensar o modo como seria 

apresentada a ocupação da área. Algumas evidências quanto à produção do espaço 

apontam contradições de que a área, apesar das muitas mudanças ocorridas nos últimos 

                                                           
28 Optou-se por incluir os artigos científicos como uma produção tecnocrata por constatar, no decorrer do 

desenvolvimento do trabalho, há uma tendência em não incluir a população remanescente quilombola como 

a precursora do processo de ocupação da Zona Oeste. Bastos e Brito (2008), fazem referência com a essa 

população como ocupantes da área da Lagoa dos Índios. Nossa pesquisa expande a referência das autoras, 

ao incluir a população como a primeira ocupante e produtora de 70% do espaço de toda Zona Oeste.  
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anos, contém traços de um modo de vida que vem se alterando e que cria um cotidiano 

influenciado pelo modo de produção que assume a terra como seu principal produto. Para 

além de contar o modo como os moradores viviam/vivem, é refletir sobre o 

processo/movimento de produção daquele espaço. 

As primeiras ocupações na Zona Oeste de Macapá não têm uma data precisa 

quanto ao surgimento, mas contempla o início do século XIX, descritos por moradores 

remanescentes quilombolas29 de uma das áreas com maior conflito no espaço pesquisado. 

Não é analisado especificamente a área do imaginário, da visão congelada baseada num 

patrimônio histórico, mas o espaço que comunica sua realidade com o presente por meio 

de sua localização, produção econômica e histórica.  

Por sua localização, a comunidade mantém forte vínculo com terra, não o vínculo 

que reduz à ideia de isolamento histórico, mas a de processos ligados a ela, que trata do 

passado e que fala do presente. Portanto, é primaz contextualizar a respeito do 

conhecimento de como é produzido o espaço, onde se dá as relações com o meio e entre 

si, visando compreender a complexidade da totalidade que pode ou não estar implícita no 

modo de produzir. 

Halbwachs (2013, p.30), ressalta que o indivíduo possui uma referência por estar 

inserido na sociedade e, portanto, constrói a memória em grupo e que “cada memória 

individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva”, visto que “as lembranças 

permanecem coletivas e nos são lembradas por outros, ainda que trate de eventos em que 

somente nós estivemos envolvidos e objetos que somente nós vimos”. Neste sentido, fez-

se a opção por entrevistar os moradores mais antigos dos assentamentos públicos e outros 

que optaram por morar em outro espaço da cidade, mas que carregam na memória 

lembranças da sua ocupação, pois, segundo Halbwachs (2013), para que um evento seja 

lembrado não necessita que outros membros de uma comunidade lembre-se dele, mas é 

importante que a memória individual esteja em consenso com a memória de outros 

moradores, ou membro de determinado grupo social. Para o autor: 

 

                                                           
29 Comunidade que se auto-reconhece como remanescentes são as que passam pelo processo de afirmação 

ética, não somente pelo que foi (no passado) e não é mais, mas pelo o que é (no presente). Expressa-se 

como um direito a ser reconhecido em suas peculiaridades e não apenas um arquivo vivo a ser rememorado. 

Portanto, o termo “remanescentes quilombolas” expressa um ente vivo e passa pelo reconhecimento da 

propriedade territorial e a emissão de seu título (MARQUES et al.; 2012). Uma vez que o termo se encontra 

em contínua construção como categoria que recebe diferentes interpretações. O mais importante é 

reconhecer o que o art.68 dos Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), da Constituição 

Federal reconhece que os remanescentes quilombolas têm o direito sobre as terras que ocupam. Direito 

ainda bastante questionado.  
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Não basta reconstituir pedaço por pedaço a imagem de um acontecimento 

passado para obter uma lembrança. É preciso que esta reconstituição funcione 

a partir de dados ou de noções comuns que estejam em nosso espírito e no dos 

outros, porque elas estão sempre passando destes para aqueles e vice-versa, o 

que será possível se somente tiverem feito e continuarem fazendo parte de uma 

mesma sociedade, de um mesmo grupo (HALBWACHS, 2013, p.39).   

 

 

Para construir um relato sobre a ocupação a partir da memória dos entrevistados, 

atentou-se a outro ponto importante discutido na mesma obra citada acima por 

Halbwachs, a de que a memória se atenta especialmente ao fato vivido, bem diferente do 

que as narrativas históricas, postas de forma cronológica. Não é a reconstrução do passado 

ou de determinações do passado sobre o momento presente, mas a de perceber as 

experiências do cotidiano. 

Neste estudo, é priorizada a narrativa de fatos que conseguiram indicar como se 

deu a produção do espaço da Zona Oeste de Macapá, a fim de reconstruir, por meio de 

mapa, a relação espaço-tempo sob o olhar de quem viveu/vive o espaço: os moradores de 

fato da área, as pessoas que testemunharam o processo de mudança e os ocupantes mais 

recentes. O quadro 3 mostra os entrevistados na pesquisa. A fim de evitar a identificação 

nominal, optou-se por adotar letras seguidas de números aos seguintes grupos: moradores 

e ex-moradores da área de remanescentes quilombolas; moradores mais antigos do 

assentamento Goiabal; Liderança do assentamento público Marabaixo II; lideranças do 

loteamento privado Platon e Novo Mundo; professora que trabalhou na escola da 

Comunidade Lagoa dos Índios, na década de 1980. 

 

 QUADRO 3: Entrevistados 

Entrevistado Gênero Morador da ZOM Atividade que gera renda familiar 

Q1 Masculino Sim  Servidor público 

Q2 Masculino Sim Aposentado, piscicultura  

Q3 Masculino Sim Servidor público aposentado, agricultor 

Q4 Feminino Sim Bolsa família 

G1 Masculino Sim Aposentado 

G2 feminino Sim Aposentada 

M1 Masculino Sim Agente parlamentar e autônomo  

L1 Masculino Sim Autônomo  

F1 Feminino Não Servidora pública aposentada 

 Fonte: Pesquisa de campo, 2017-2018 

 

O tempo é um aspecto que chama a atenção durante as entrevistas, principalmente 

nas conversas com os moradores mais antigos. Estes, não souberam precisar as datas do 

movimento de produção do espaço da Zona Oeste, no entanto, guardam na memória o 

modo como se relacionavam com a terra e entre si. Guardam na memória, também, o 
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momento no qual os agentes do Estado passaram atuar de forma direta e a alterar da 

dinâmica do lugar. As entrevistas ajudam a superar a “visão de sobrevoo”30, analisada por 

Souza (2013, p.148), para mostrar que a Zona Oeste não é uma folha em branco, no qual 

o Estado e o poder econômico realizam suas ações de intervenção sobre o espaço. 

Intervenção que atinge o cotidiano de moradores e são deixados de lado, olhados “de 

longe”, “à distância”, ou seja, deixar de considerar esses moradores como agentes dessa 

intervenção seria “adotar a perspectiva típica do aparelho de Estado”. 

 

4.2.1 AS MUDANÇAS E PERDAS... 

 

Lefebvre (1993), ao discutir o cotidiano da década de 1970, incorpora (o 

cotidiano) ao arcabouço teórico do marxismo, propondo uma reflexão a partir do que há 

de mais próximo à realidade do indivíduo, num campo ainda pouco explorado naquele 

momento: a análise sobre o espaço a partir do olhar do indivíduo que ocupa e vive o dia 

a dia, aspecto que, para Santos: 

 

Impõem-se, ao mesmo tempo, a necessidade de, revisitando o lugar no mundo 

atual, encontrar os seus novos significados. Uma possibilidade nos é dada 

através da consideração do cotidiano (A. Buttimer, 1976; A. Garcia, 1992; A. 

Damiani, 1994). Esta categoria da existência presta-se a um tratamento 

geográfico do mundo vivido que leve em conta as variáveis [...]: os objetos, as 

ações, a técnica, o tempo (SANTOS, 2002, P.315). 

 

Para Lefebvre (1976), ao relacionar em seus estudos as diversas dimensões que 

envolvem o cotidiano do espaço urbano, o pesquisador deve visar as diversas dualidades 

e ambiguidades que os objetos que compõem o espaço atravessam gerações e tecem toda 

uma rede que compõem a história do homem, articulando um espaço de operações.  

Nesse sentido, as primeiras ocupações na Zona Oeste de Macapá, segundo o 

representante da Associação dos Filhos e Remanescentes Quilombolas da Lagoa dos 

Índios, ocorreram em consequência das perseguições sofridas por escravos no período da 

construção da Fortaleza de São José de Macapá, iniciada em 1764 e declarada inaugurada 

em 1782. Naquele momento, do ponto de vista do acesso, a área ficava bem distante da 

Vila de São José de Macapá, atual cidade de Macapá, na qual havia a maior concentração 

populacional nas proximidades da referida fortaleza (Figuras 17), devido ao objetivo de 

                                                           
30 Souza (2013) esclarece que a expressão é baseada no “pensamento de sobrevoo”, do pensador Merleau-

Ponty, no qual realiza uma crítica ao desejo da ciência se tornar onisciente, sem levar em consideração as 

raízes dos problemas.    
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seu erguimento: proteger, o então território português, de invasões francesas, inglesas e 

holandesas. 

 

FIGURA 17: Litografia da Fortaleza de São José de Macapá e da cidade de Macapá, referência ao século 

XVIII 

 
Fonte: Acervo Biblioteca Nacional 

 

A área foi inicialmente ocupada por indígenas até a metade do século XVIII, daí 

o nome Lagoa dos Índios. A chegada de famílias para ocupar a área, segundo entrevistado 

Q1, ocorreu em meados do século XIX31, relato feito pelo primeiro morador da área, no 

qual registra posse da terra que abrange grande parte da Zona Oeste de Macapá. No 

entanto, não há a escritura da terra. Esse relato da compra da terra pelo primeiro morador 

é uma lembrança repetida pelos entrevistados mais antigos, como Q2, Q3 e G2. O espaço, 

inicialmente ocupado, compreendia a margem esquerda da Lagoa, fato já descrito por 

Bastos e Brito (2008). 

A área da Lagoa dos Índios tornou-se o símbolo da justificativa da permanência 

dos primeiros habitantes fugitivos do trabalho escravo. A sua conexão maior era com os 

moradores da comunidade do Coração, atual Distrito de Macapá, localizado entre Macapá 

e Santana. O espaço, até meados do século XX, era chamado de “Fortaleza”, por fazer 

parte da bacia hidrográfica do Igarapé da Fortaleza. Entretanto, o governador da época, 

Janary Nunes, por justificativa pessoal e para não incorrer em erro, pois havia o Porto da 

Fortaleza, hoje Igarapé da Fortaleza (localizado entre o Distrito de Fazendinha e Santana), 

alterou o nome para Lagoa dos Índios.  

                                                           
31 Fato também descrito no relatório antropológico apresentado por Almeida (2017).  
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Segundo Q1 e Q2, os primeiros moradores da Zona Oeste de Macapá ocupavam 

a área que atualmente abriga uma faculdade, órgãos públicos (SEST/SENAT), a 

penitenciária do Estado do Amapá, grandes empreendimentos comerciais e residenciais, 

numa possessão de terras de, aproximadamente, 4.356 hectares, denominada de “posse 

São Pedro da Ilha Redonda”. Para Q2, antigo morador da Comunidade Lagoa dos Índios 

(atualmente reside no Bairro Zerão), era muito comum quando alguém registrava a 

possessão dar um nome que remetesse a um símbolo religioso cristão, por exemplo: retiro 

São Jorge, retiro Santo Antônio, entre outros. Essas possessões ultrapassavam os limites 

da área determinada nesta pesquisa, e estendem-se pelas áreas Sudoeste e Sul da cidade 

de Macapá.  

O morador Q1 lembra que a dinâmica de produção se dava de forma variada, como 

relata 

O meu tio era diferentemente do meu pai, todos os dois eram criadores 

conhecidos, mas o meu tio tinha mais modernidade, tinha curral coberto, 

cimentado, altura...era uma coisa mesmo já bem desenvolvida pra época, 

sabe?!. Tinha a área onde fazia, tirava o leite, né, era bem diferenciado. Meu 

pai criava muito gado também, mas era tudo a céu aberto, ele não ligava muito 

pra essa coisa de tecnologia (Q1, entrevista em 05/09/2017). 

 

Na Zona Oeste de Macapá, até meados da década de 1980, segundo Q1: 

 
A comunidade se dedicava na criação de bovinos, alguns moradores possuíam 

cerca de 600 reses, outros possuíam cerca de 300 reses, todos criados em 

espaço aberto sem as cercas para demarcar espaço, naquela época era muito 

gado. O único limite estabelecido entre as possessões ficava em áreas de 

plantios, para que o gado não comesse o alimento plantado e a ser consumido 

pelas famílias. A atividade chegou ao fim no momento em que o poder público 

intimou nosso povo a retirar o gado e a cidade veio crescendo pra cá. Tudo foi 

levado em charretes para uma área chamada de Ariri (Q1, entrevista em 

05/09/2017). 

 

Para o mesmo entrevistado, este é o marco inicial da mudança de uso de suas 

terras, pois sofriam “um processo também de expropriação, principalmente pelas pessoas 

bem formadas e que perceberam que a nossa comunidade não tinha cerca”. Quanto a 

importância de cercas como limite de terras, a mãe de Q1 (que não é remanescente 

quilombola, nascida no munícipio de Cametá, estado do Pará) chegou a fazer diversos 

alertas quando observou a grande quantidade de hectares sem cercas e que: 

 

Para ela era “um assombro” e aconselhava meu pai a comprar arame, madeira 

e fazer a tal cerca. Meu pai dizia que a posse era comum a todos, que o gado 

deveria livremente pastar nas terras de seus vizinhos e vice-versa. Nosso gado 

era livre e a roça cercada. (Q1, entrevista em 05/09/2017). 
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Para Almeida (2017, p.54), “na lógica das comunidades camponesas, o que inclui 

as comunidades remanescentes de quilombos, a terra pertence a quem trabalha” e que, a 

produção pelo trabalho passa a garantir a reprodução social da comunidade. Esse fator, 

no entanto, conflita com o que institui a primeira Lei de Terras do Brasil, Lei nº 601 

de1850, na qual tornou ilegítima a posse a quem trabalhava na terra. Ou seja, nem mesmo 

ao trabalho livre foi garantido o acesso à propriedade da terra. 

Para Q2 (entrevista em 10/09/2017), “era o consenso social da posse comum” a 

produção em terra compartilhada, numa prática social de solidariedade entre esses 

moradores da Zona Oeste de Macapá e, também, destes moradores com outras 

comunidades de áreas mais distantes, que possuíam as mesmas características de origem. 

Segundo o relatório antropológico de Almeida (2017, p.38), encomendado pelo INCRA 

Amapá, ressalta que o elo de solidariedade se dá porque “a migração de famílias inteiras 

de uma comunidade para outra, formava parceria em atividades produtivas, religiosas e 

culturais”. 

Os entrevistados Q1 e Q2 ressaltam que a retirada do gado fez intensificar a saída 

dos moradores de suas terras. Esse processo de expropriação deu-se pela saída da 

população de áreas localizadas no entorno da rodovia Duque de Caxias (atual Duca 

Serra), nesse ínterim, muitas famílias passaram a compartilhar o espaço da atual Vila da 

Comunidade Lagoa dos Índios, outras famílias, no entanto, passaram a vender suas terras 

e a comprar moradia na área urbana de Macapá.  

A moradora G2, nascida e criada na comunidade Lagoa dos Índios, lembra de sua 

infância e dos relatos de seus pais ao tratar das mudanças ocorridas ao longo do tempo na 

Zona Oeste de Macapá, diz a moradora que:  

 

Quando meu pai, eu e meus irmãos trabalhavam plantando mandioca, era 

muito difícil, mas nós tinha o que comer. Havia muita terra pra plantar. Mas, 

há muitos anos, nossa terra passou a ser invadida, não sei bem por quem, não 

estudei, mas nossa terra ficou menor. Daí alguns parentes, inclusive eu e meus 

irmãos, saímos da vila. Muitos venderam suas partes de terras. Isso faz mais 

ou menos trinta anos. Parece que foi ontem, sinto saudades, não sei porque, 

mas sinto (G2, entrevistada em 18/09/2017). 

 

Segundo Q2, vários fatores externos influenciaram na mudança da forma de como 

se fazia uso do espaço: a construção da rodovia Macapá-Santana, a chegada do INCRA, 

a construção da penitenciária, a alteração das normas de uso da terra e a chegada dos 

loteamentos privados. Todavia, destaca Almeida (2017), fatores internos devem ser 
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considerados para se ter a compreensão das mudanças que passou a alterar a vida comunal 

daqueles moradores, como a saída de jovens para estudar em Macapá.  

O morador Q2, lembra com saudosismo o momento da construção da rodovia de 

terra Duque de Caxias, ligando Macapá a Santana, que fez chegar alguns serviços 

públicos, como educação e saúde e melhorou a locomoção dos moradores. O mesmo 

morador diz que a cidade ficava “muito longe” da vila, a melhoria da rodovia abriu a 

possibilidade de comercializar as mercadorias produzidas na feira da área central de 

Macapá. O principal produto ofertado era a farinha. 

Essa distância, relatada pelo morador Q2, e a dificuldade de acesso à comunidade 

Lagoa dos Índios, por exemplo, fez a professora F1 trabalhar apenas por um ano no lugar, 

não soube precisar o ano, mas que foi na década de 1980. A professora afirma que, além 

da dificuldade de acesso, havia muita dificuldade em lidar com as diferenças culturais e 

sociais. Diz que: 

 

Quando trabalhei lá, eram pouco alunos, eram só as famílias de lá mesmo. As 

famílias que moravam lá eram todos parentes. Eram pessoas bem rústicas 

ainda. Eram aquele pessoal que ainda tá precisando lapidar [...] os moradores 

faziam roças pra eles consumirem. Eles vendiam algumas coisas para vender 

pra comprar o que precisavam. Eles viviam muitos unidos, não permitiam que 

pessoas de fora fizessem casa para morar. Era tudo dividido em família. Onde 

tem o Platon, Goiabal, penitenciária, tudo era deles (F1, entrevista em 

28/01/2018).  

 

No mesmo relato, F1 afirma que aparentava que o Estado esqueceu a existência 

daqueles moradores. A cidade crescia, melhoravam muitos lugares, inclusive “lugares 

mais novos de Macapá e eles ficavam esquecidos”. E diz que o acesso para a Zona Oeste 

de Macapá melhorou quando a rodovia foi asfaltada, mas que “o governo não melhorou 

a rodovia, com asfalto, por causa da comunidade, mas por causa da empresa que vendia 

minério”. F1 se referiu a empresa ICOMI.   

O espaço, atualmente ocupado por uma Penitenciária Estadual (inicialmente 

chamada de Colônia agrícola, apelidada de Cajual, por estar localizada na área de plantio 

de caju) e o local da Faculdade de Macapá – FAMA, era a posse de um morador chamado 

Manduquinha, segundo Q2. E que, alguns moradores, ao perceberem que perderiam suas 

terras e, ainda, a chegada de empreendimentos públicos e privados, passaram a 

comercializar seus hectares com compradores interessados, como é o caso da área onde 

se encontram os assentamentos residencial Cabralzinho e o loteamento Platon. 

Antes de iniciar o processo de venda da terra, os mesmos moradores cediam parte 

de suas posses para conhecidos, pessoas que solicitavam um “pedaço de terra” para 
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construir uma casa. Era cedido. Pessoas que para G2, filha de uma das famílias fundadoras 

da Vila e moradora do loteamento Goiabal, denomina de “alienígenas” à comunidade. 

Estes novos moradores se aproveitaram da bondade da população local, e com a chegada 

do INCRA foram beneficiados pela partilha da terra. Para Nunes (1979), os órgãos 

representativos da coletividade, desde a sua chegada, atuaram contra os interesses dos 

habitantes da cidade. 

Sobre a chegada do INCRA, na segunda metade da década de 1970, Q2 diz que:  
 

Até então, as famílias usavam a terra de forma comunitária, não colocavam 

cercas para delimitar sua posse (fato também narrado pelo entrevistado Q1). A 

cerca era feita para proteger as plantações dos animais que pastavam 

livremente. Mas cada família sabia os limites de suas terras. Mas o INCRA 

mudou tudo ao doar parte das terras de algumas famílias a quem nem era 

nascido ali, foi injusto porque muitas famílias deixaram de ter acesso até para 

pescar e comer (Q2, entrevista em 10/09/2017). 

 

O relatório do mercado de terra do INCRA (2016), aponta que a estrutura fundiária 

de Macapá está relacionada ao vínculo histórico das terras ao Estado do Pará, até 1943.  

Antes de 1943, os municípios tinham autonomia para vender e doar as terras sob sua 

jurisdição, daí expedia-se muitos títulos de posse por meio de Licenças de Ocupação. O 

modelo foi alterado com a criação do Projeto Fundiário do Amapá, em 1973, sob o 

gerenciamento do INCRA, que   começa a   política de regularização fundiária e 

expedição de títulos de terras. 

Ainda na década de 1970, o INCRA inicia sua atuação no processo de 

regularização fundiária, aspecto que atinge em cheio a área estudada. As práticas 

“autoritárias” do INCRA, assim classificada pelo morador Q1, remanescente quilombola 

da comunidade Lagoa dos Índios, expropria os moradores da área, viventes há mais de 

150 anos. É nesse momento que faz emergir o espaço de conflito, e nos últimos anos, 

espaço de confronto. Confrontos encobertos, entre outros motivos, pelo progresso, pelo 

desenvolvimento do capital no espaço urbano (RODRIGUES, 2014).  

O INCRA se instala no Território Federal do Amapá e chega, segundo Q1, em 

meados de 1976, à comunidade da Lagoa dos Índios. Chega com objetivo de fazer a 

reforma agrária, de desmembrar 100 hectares em lotes, terras ocupadas por roças diversas. 

Dividiu, loteou e beneficiou pessoas de fora da comunidade, segundo Q1. O mesmo 

entrevistado reforça a hipótese quanto aos interesses dos agentes responsáveis na 

produção daquele espaço, é sobre as solicitações de posse pelos ocupantes históricos da 

comunidade junto ao INCRA. Os moradores que foram contemplados com os lotes dos 

hectares desmembrados conseguiram com maior rapidez o título definitivo de 
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proprietários da terra, enquanto pessoas da comunidade, os mais antigos, faziam a 

solicitação e, ou não conseguiam ou o tempo era mais longo.  

Os entrevistados Q1, Q2 e Q3 concordam que há o que denominam de “racismo 

institucional” no INCRA. A instituição, segundo Q1, personifica esse preconceito em 

servidores que atendiam as demandas levadas à instituição. Afinal, segundo os 

entrevistados, a maioria dos moradores não sabia ler e nem escrever, fator que dificultava 

mais ainda a solução para suas demandas.  

Para o Q3, servidor público aposentado, morador do Goiabal e produtor agrícola 

na área da Comunidade Lagoa dos Índios, quando o INCRA passou a regularizar as terras, 

muito habitantes sentiram-se pressionados a sair da área, no entanto, outros sentiram-se 

atraídos pelo mercado de venda de terra que surgia.  

Ao pesquisar sobre a forma de comercialização, de aquisição e venda das terras 

após a chegada do INCRA, deparou-se com o documento encontrado nos arquivos do 

IMAP (Figura 16), de 1986. Neste, várias características chamam atenção: 

primeiramente, a frase carimbada na capa do processo “quem não registra não é dono”, 

deixa bem claro que viver na terra e da terra pouco importava para se obter o título de 

propriedade; outro fator, apesar da terra ficar localizada no município de Macapá, no 

entorno da rodovia Duque de Caxias, o processo se deu na Comarca do Município 

Mazagão (atual município de Mazagão). 

FIGURA 18: Capa do processo de transferência de posse, direito e domínio 

de área no entorno da Rodovia Duca Serra, onde ficam localizados, 

atualmente, os loteamentos Jardim América, Jardim Europa e Cidade Jardim. 

 
       Fonte: Arquivo do IMAP 
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As terras foram tituladas pelos outorgantes em 1982, e quitado junto ao INCRA 

em 1985. Assim que concluíram o pagamento da terra junto ao INCRA, os já proprietários 

colocaram à venda sua área. Prática que se repetiu, tanto por quem possuía o título de 

propriedade como por quem não possuía o título de propriedade (a maioria), segundo Q2. 

Para Q3, esse período foi a chave para que a Zona Oeste de Macapá começasse a passar 

por grandes mudanças. Para Bastos e Brito (2008), a relação de produção dos moradores 

é alterada entre as décadas de 1980 e 1990, quando a expansão urbana passa a provocar 

um aumento de moradores e a instalação de diversos equipamentos públicos. Dessa 

forma, a imposição de um novo modo de produção, o comércio da terra, atinge em cheio 

a comunidade de remanescentes quilombolas. 

Um modelo de ocupação da Amazônia, denominada por Becker (1982) como 

economia de fronteira, marcado por conflitos sociais e pela terra, no qual as comunidades 

tradicionais, como as indígenas e quilombolas, entre outras, são atingidas pelas ações do 

capital e do Estado, agentes que atuam e interferem na forma como essas comunidades 

realizam seu espaço.  

Durante a década de 1980, deu- se início à construção do residencial Cabralzinho 

e, logo em seguida, à instalação da Penitenciária Agrícola do Amapá (atual Penitenciária 

do Estado do Amapá). Esses fatores, para Q3, foram determinantes para que antigos 

moradores vendessem suas terras. 

G2, antiga moradora da Vila da Lagoa dos Índios, ressalta que, muitas famílias, 

ao perceberam, na década de 1980, que a dificuldade de acesso até a Vila impedia seus 

filhos de continuarem seus estudos (a escola da comunidade atende até o Ensino 

Fundamental I), resolveu, assim como outros moradores, ocupar uma grande extensão de 

terra pertencente a sua família, localizada no entorno do ramal que dá acesso pela rodovia 

Duca Serra, atual bairro Goiabal. O mapa 5 indica a antiga vila do Goiabal e o atual bairro 

do Goiabal.  

De acordo com G2, cada família tinha sua terra para morar e produzir, para a roça, 

por exemplo, e que, na mudança para ocupar a área do entorno do ramal, e que originou 

o assentamento Goiabal, essa relação de uso da terra ao uso comum se perdeu, como as 

atividades de pesca, caça e criação de animais. 

Segundo Q3, na década de 1980, quando grandes extensões de terras foram 

vendidas, um comprador investiu no plantio de mudas de goiaba, como matéria prima 

para a produção de doces. A princípio, havia a pretensão de construir a fábrica de 

produção de doces próxima à área de plantio. Assim, mandou erguer várias moradias para 
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os futuros trabalhadores da pretensa área de produção. Não deu certo. O acesso, assim 

como a falta de energia, fez com que construísse a fábrica de doce no entorno do ramal, 

mais próximo à rodovia. Dessa forma, o nome Goiabal, devido a fábrica de doce de 

goiaba, foi tomado pelos moradores para identificar um assentamento já existente.  

O assentamento Goiabal, localizado no ramal que dá acesso à comunidade de 

remanescentes quilombolas Lagoa dos Índios, teve como primeiros ocupantes, no início 

da década de 1980, os filhos de moradores da referida comunidade. A moradora G2 

passou a morar no local quando percebeu o isolamento submetido aos moradores da Vila 

Lagoa dos Índios com a falta de infraestrutura de transporte público. Motivo bem 

diferente do morador G1, um dos primeiros moradores do Goiabal e que não nasceu na 

comunidade.  

 
    MAPA 5: Localização da antiga Vila do Goiabal e o atual bairro do Goiabal, 2018 

 
     Fonte: INCRA, IBGE, SEMA 
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Segundo G1, ele adquiriu uma área cujo tamanho totalizava 200m x 500m, em 

1994, de um dos moradores mais antigos do assentamento Goiabal, o objetivo seria fazer 

plantio de hortaliças e comercializar em feiras da cidade. Fez um investimento inicial para 

o plantio, mas não deu certo. Uma infraestrutura básica e necessária não havia no local: 

a eletricidade. Com o passar dos anos, pelas enormes privações que vivia, levou o 

morador G1 a lotear suas terras, doou para algumas pessoas, e o restante, vendeu. A terra, 

naquele momento, tornou-se o principal produto que fazia gerar certa renda para os 

moradores da área, assim como os que viviam na Comunidade Lagoa dos Índios. 

Para o mesmo morador, foram os moradores da comunidade Lagoa dos Índios que 

começaram a vender as terras, e relata que: 

Quando vim pra cá só havia uma família, a da Dona D. (G2), e a casa do caseiro 

da fábrica de doce de goiaba. Outras pessoas da vila também vieram morar 

aqui, e também lotearam suas terras, e assim começou a encher. Não tinha nada 

quando vim. Inclusive, aqui no Platon (loteamento) só era campo, mata, aí 

depois que ele começou a meter serviço, mandou limpar e loteou. (G1, 

entrevista em 23/09/2017) 

 

Já para o morador da comunidade Goiabal, o Sr. Q3, que conseguiu estudar e se 

aposentou como servidor público, muitos moradores “passaram a vender suas terras, não 

por que queriam, mas por necessidade”. O mesmo morador levantou algumas questões: 

 

Meus tios, primos, parentes né, eles plantavam a roça, caçavam pra comer, 

criavam seu pequeno gado e pescavam. Olhe só como não é tão simples. Aí, 

num determinado momento vem o governo e diz que eles não podiam mais ter 

mais a quantidade de terra, eles tiraram o meio de nosso povo se alimentar, de 

ganhar o sustento. Eles vendiam farinha, era a melhor da cidade. Daí eles 

(Estado) disseram que nossos pais não podiam ter mais gado [...] porque estava 

contaminando a água. Eles tinham que viver de quê? De nada? Eles precisavam 

colocar comida na boca dos pequenos. E começaram a vender. É assim que eu 

entendo. (Q3, entrevistado em 22/10 e 07/11/2018) 

 

Quanto ao aumento da comunidade do Goiabal, o Sr. G1 afirma que “foi muito 

rápido, foi depois que passou a ser chamado bairro32, só que não tem nada oficialmente. 

Daí as pessoas passaram a se interessar por terreno aqui”. Mesmo depois de vinte e três 

anos morando no lugar tem pouco contato com o “povo, os morenos”. Expressão que o 

Sr. G1 usa para ser referir aos moradores da comunidade Lagoa dos Índios. O contato 

maior, segundo ele, é com seus parentes que moram no bairro Marabaixo II, do outro lado 

da rodovia. 

Na parte mais setentrional da área de estudo está o bairro Marabaixo, dividido em 

Marabaixo I, II e III (Figura 19), chamado no passado pelos antigos moradores da 

                                                           
32 O Goiabal, assim como o Marabaixo, são chamados de bairro, mas não têm Lei de criação.  
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comunidade Lagoa dos Índios de “Campo” ou “Lagoa de Fora”33. Os entrevistados Q1, 

Q2 e Q3 não souberam informar com precisão a quem pertencia a área, mas seria certo 

que parte das terras eram usadas para plantio de roças.  

 

FIGURA 19: Localização do bairro Marabaixo e sua subdivisão em I, II e III – 2017 

 
Fonte: Google Earth  

 

Em depoimento dado ao documentário realizado pelo Instituto Amazônia, em 

2006, com o tema “Ser Negro”, a moradora da comunidade Lagoa dos Índios, Sra. 

Ricarda Ramos, diz que foi criada no “baixão do Marabaixo, onde tinha um poço”, 

provavelmente, atualmente, nas proximidades da área alagada entre o Marabaixo II e III. 

A moradora confirma que, ela e o marido, faziam uso da terra para “a roça, a lavoura, o 

negócio de roça, fazia farinha, plantava, agora temos esse sítio. Isso tudo era plantação”. 

Ou seja, as terras onde está localizado o bairro Marabaixo eram usadas como extensão do 

movo de vida da comunidade de quem vivia na Vila Lagoa dos Índios.  

No início da década de 1990, com o acelerado aumento populacional das cidades 

de Macapá e Santana e o avanço de ocupações em áreas de ressacas na área urbana de 

Macapá, tornou-se necessárias ações do Governo do Estado do Amapá (GEA) para tentar 

amenizar a necessidade por moradia. Em 1991, o GEA cria o Instituto de Terras do 

                                                           
33 “De fora” significava que a área estava mais próxima a cidade, segundo o entrevistado Q2.  
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Amapá - TERRAP, por meio do Decreto Estadual nº 214, de 31/10, momento em que deu 

início ao processo, entre outros objetivos, de regularização das ocupações fundiárias. 

Dessa atividade, as áreas urbanas obtidas foram destinadas a Projetos de Loteamentos 

Urbanos, no qual deveria beneficiar cerca de 16 mil famílias. Entre 1990 e 2010, foram 

implantados 15 assentamentos urbanos em Macapá, dentre eles está o Marabaixo, o único 

localizado na Zona Oeste de Macapá. 

A liderança da Associação de Moradores do Marabaixo III, Sr. M1, reside há vinte 

anos no bairro. Segundo M1, a subdivisão em Marabaixo I, II e III se deu de acordo com 

processo de instalação da rede elétrica, também dividida em 3 etapas, mas que, na 

verdade, é apenas um bairro: Marabaixo. As duas primeiras etapas, Marabaixo I e II, 

localizadas no entorno da Rodovia Duca Serra, são “mais valorizadas e recebem melhor 

tratamento”, disse a liderança. 

O objetivo de criação do bairro Marabaixo, para M1, foi para receber os moradores 

que ocupavam o local destinado pelo governo do Amapá para construir a bacia de 

recepção de esgoto da Companhia de Água do Amapá – CAESA, no bairro das Pedrinhas, 

na Zona Sul de Macapá. Ao ser perguntado sobre como se deu a distribuição dos lotes 

das três etapas, a liderança afirma que se deu por critério do TERRAP, e que “muitas 

pessoas tiveram prioridade para receber lotes na entrada do bairro, no Marabaixo I, e os 

beneficiados foram dos funcionários públicos”.  

Até meados de 2012, o entorno do bairro Marabaixo era ocupado por terrenos que 

atuavam na produção de farinha e hortifrutti. Atualmente, segundo a liderança, a maioria 

das áreas foram vendidas e se transformaram em residenciais fechados, e que, foi por esse 

motivo que algumas vias receberam pavimentação, não por causa dos moradores, mas 

pela instalação dos novos empreendimentos.  

A liderança ressalta que, desde quando fundaram a associação, as maiores 

demandas são reivindicações para instalar serviços e melhorar a infraestrutura da área. 

Tudo é feito depois de muita luta, e buscam solução tanto em órgãos do GEA como da 

Prefeitura de Macapá. Nos últimos anos, o único serviço realizado de tempos em tempos 

é a manutenção das vias de circulação de ônibus e as das vias que dão acesso aos 

residenciais. A liderança afirma que: 

 

Os governos (municipal e estadual) só entram aqui no período de campanha 

eleitoral, não entram no dia a dia para fazer melhoria. É somente próximo às 

eleições que fazem alguma coisa. Inclusive, na eleição de 2010, levaram 

asfalto até perto da ponte da área alagada, e aumentaram as passarelas de 

madeira. (M1, entrevista em 26/09/2017) 
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A partir das situações de perdas e mudanças descritas anteriormente, os moradores 

da comunidade mais antiga da Zona Oeste de Macapá passaram a tentar garantir o que 

restava da área, de seu modo de vida, de seus laços de ancestralidade, de amizade, para 

que não sumisse por determinação dos órgãos responsáveis e pelo jogo de interesses pela 

terra e para uso especulativo. Então, as Associações que representam os interesses da 

comunidade buscaram apoio junto à Fundação Cultural Palmares, a fim de possibilitar o 

reconhecimento da área ainda pertencente à comunidade Lagoa dos Índios como área de 

remanescentes quilombolas. Fato concretizado em 2006, com o reconhecimento como 

Área de Remanescentes Quilombolas Lagoa dos Índios.  

A Constituição de 1988, no artigo 6834, garante os direitos às terras ocupadas pelos 

remanescentes. O diferencial é a introdução do termo “remanescente” em relação ao 

quilombo. O que entrou também na pauta de reivindicações das comunidades não foi 

somente as reminiscências, mas a garantia de seus direitos relacionados à terra, já que a 

Constituição reconhece a propriedade das terras ocupadas por comunidades 

remanescentes.  

De acordo com Q1, muitas tentativas de regulamentação da lei aconteceram junto 

ao INCRA, mas há interesses econômicos, sociais e fundiários que interferem nos 

procedimentos de titulação. A afirmação do morador pode ser observada no Quadro 4 de 

relação de processos abertos, da DFQ/INCRA, no qual aponta que o ano de abertura, em 

2004 (e que obteve o reconhecimento como comunidade de remanescentes quilombolas 

em 2006), não foi concluído até o final de 2017. É a segunda mais antiga área que aguarda 

a conclusão do processo, entre reconhecimento e regularização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Artigo 68 – Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é 

reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes títulos respectivos (BRASIL, 1988, 

n.p). 
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QUADRO 4: Processos de reconhecimento e regularização que aguardam conclusão - até 2017 

 
 Fonte: http://www.incra.gov.br/quilombola 

 

No entanto, dentre as comunidades em processo de reconhecimento e 

regularização, a área da comunidade Lagoa dos Índios é a única que está localizada no 

perímetro urbano de Macapá. Outros processos do mesmo período, como das 

comunidades de Cunani e Rosa já estão em fase de conclusão. Outros, abertos depois, 

como os de Conceição do Macacoari, Mel da Pedreira e São Raimundo do Pirativa, já 

estão concluídos (Quadro 5). 

 

     QUADRO 5: Processos concluídos ou em fase de conclusão até 2017. 

 
 Fonte: Disponível em: <www.incra.gov.br/quilombola>. Acesso em: 25 de nov. 2018 
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Segundo informações do INCRA Amapá, a localização em área urbana, assim 

como todo o histórico de conflitos, justifica o andamento do processo, pois há uma 

dificuldade em resolver o problema da regularização de terras naquela área. Mas, para 

Q1, esse retardamento se dá pela ineficiência do INCRA em dar celeridade, aspecto que, 

de acordo com o mesmo morador, fez com que a titulação de terras passasse a ser 

dificultada para muitos posseiros da área. O mesmo morador observa que, ao longo do 

tempo, uma tendência à concentração da terra e a seu uso para o mercado imobiliário foi 

facilitada com a inércia do poder público. Fato que veio a colaborar para os diversos 

conflitos por áreas estratégicas. Áreas já vendidas por antigos moradores, mas 

reivindicadas por seus familiares.  

A falta de informação criou certas dificuldades na compreensão de uma ordem 

cronológica, o que é possível identificar é que as mudanças iniciais não estão vinculadas 

apenas ao crescimento da cidade de Macapá. No entanto, a partir de meados da década de 

1980, a Zona Oeste de Macapá passa a ser atingida pelas mudanças decorrentes do 

aumento populacional de Macapá. Por esse motivo, a produção da área, reconhecidos 

como agentes de transformação, foram negligenciados nos instrumentos de planejamento 

para Macapá, desde a década de 1960 até 2004, período no qual vários planos urbanísticos 

foram construídos. Os planos, que visavam à transformação da cidade de Macapá, se 

apresentavam numa perspectiva de constituição de uma sociedade propriamente urbana, 

não dando uma chance aos moradores da Zona Oeste de Macapá de se inserirem nesse 

projeto, no qual a forma do espaço era projetada para garantir a acumulação do capital.  

Lefebvre (2001), ao nomear como “reino dos fins” a concepção marxista do tempo 

revolucionário, quando analisa as forças produtivas que são geradas e apropriadas pelo 

capitalismo, aponta um caminho para pensar como a cidade e o modo de vida de suas 

extensões mudam qualitativamente. Essa concepção diz que: 

 

Este tempo consiste em um calendário das finalidades: da religião, da filosofia, 

do Estado, da política. A esta lista impressionante, acrescentemos aqui, o fim 

da cidade. [...] a cidade não acaba no campo, mas na superação simultânea do 

campo e na cidade. Isso deixa um vazio que pode ser preenchido pela 

imaginação, pela projeção e pela previsão teórica (LEFEBVRE, 2001, p.72-

73). 

 

Esse calendário das finalidades seria o tempo revolucionário e que essa sociedade 

urbana, constituída na cidade do capital, carrega contradições e que não estão 

manifestadas apenas na forma, mas na ação dos homens sobre as formas como um 

elemento importante para compreender as mudanças de uma sociedade. Até porque, para 



127 
 

Lefebvre (2013), o elemento chave para se compreender a produção do espaço é o 

capitalismo, no entanto, seria preciso resgatar as tensões entre a prática social, das 

relações mais próximas, do cotidiano, que o mesmo autor chama de imediaticidade da 

vida. Visto que, no capitalismo, as relações são cada vez mais cruzadas pelas 

imediaticidades.  

Não foi objeto desta pesquisa tratar da identidade territorial e da trajetória histórica 

dos sujeitos ocupantes dos assentamentos públicos, como a comunidade tradicional de 

remanescentes quilombolas e dos moradores de áreas alagadas. O que se esperou mostrar 

foi um processo de ocupação “não oficial”, uma narrativa que comungasse de 

experiências compartilhadas e afirmadas pelos entrevistados que produzem o espaço, não 

apenas numa dimensão individual, mas coletiva.  Afinal, como bem discorre Hegel (2003, 

p.43) o “bem-conhecido em geral, justamente por ser bem conhecido, não é reconhecido”, 

ou seja, não foi priorizado unicamente o conhecimento teórico diante dos episódios 

relacionados à vivência cotidiana, como se não fossem (episódios do cotidiano) 

merecedores de interesse, mas o reconhecimento de que é um ponto de vista importante 

da realidade, sobre como a sociedade capitalista se estrutura.  

No decorrer das conversas com os moradores (da Comunidade Lagoa dos Índios 

e do bairro Goiabal), apesar de estarem localizadas no espaço urbano da cidade de 

Macapá, usaram com frequência frases como: “eu não gosto da cidade, gosto daqui” ou 

“eles (os políticos) não gostam da gente, por isso não vou lá (na cidade)”.  Não é resolvida 

numa análise, neste estudo, a categoria mais razoável para identificar se esses moradores 

são urbanos ou rurais, o que é considerado é que, apesar da sociedade viver nesse período, 

no qual as relações e valores se dão por diversos modos no interior de cada cidade, bairro, 

comunidade, no seu processo de transformação, a configuração de suas subjetividades 

não deixa de ser espacial. Tal afirmação deve causar certo estranhamento, principalmente 

para quem segue a análise sobre as coisas do espaço e não sobre o seu modo de interagir 

nesse espaço.   

Para Lefebvre (1980), o cotidiano não se limita apenas a um conjunto de costumes 

de pessoas “atrasadas” e que aguardam os objetivos dos tecnocratas para serem 

“modernizadas”. É muito mais do que expor o modo de produção capitalista, é mostrar 

as relações de produção e não recusar o cotidiano que ativa novos “usos” ao modo de 

vida, é verificar que se tornou objeto do planejamento do Estado, organizado para o 

consumo produtivo. Para o mesmo autor, metodologicamente, é importante olhar, 
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analisar, partir para as práticas cotidianas e tomar o cuidado, observando que o espaço 

produzido como mercadoria revela e esconde as práticas sociais tal como desenvolvemos. 

Quando Corrêa (2013, p.43) afirma que “os agentes sociais da produção do espaço 

estão inseridos na temporalidade e espacialidade de cada formação socioespacial 

capitalista”, assim como Bahiana (1978) e Capel (1972), ao sistematizarem o papel dos 

agentes sociais da produção do espaço, e é remetida essa análise a produção do espaço 

deste estudo, se percebe um certo “vazio teórico”. Vazio por não se compreender que os 

agentes locais que ajudam a dinamizar a Zona Oeste de Macapá não a produziram 

inseridos no modo capitalista de produção ligado ao capital industrial, mas por modos 

próprios, mais próximos à vida camponesa, articulado pela coletivização da produção e 

por costumes tradicionais, sem elementos de troca complexos.  

Durante as entrevistas, foi possível identificar que entre os antigos moradores há 

características no processo de uso da terra que os distinguir, como: a) nem todos os 

moradores dependiam exclusivamente da terra para sua subsistência, alguns eram 

servidores públicos ou exerciam função remunerada fora da área; b) muitas áreas 

atualmente ocupadas por comércios e residenciais no entorno da Lagoa dos Índios foram 

vendidas por antigos moradores; c) a área na qual se encontra a penitenciária do Estado, 

segundo Q1, era a área mais produtiva com o plantio de hortifrútis comercializados em 

feiras pela área urbana da cidade; d) no decorrer do processo de reconhecimento ocorreu 

o surgimento de diversos interesses quanto ao uso da terra e o surgimento de várias 

entidades representativas da comunidade.  

O que se revela é que os moradores mais antigos da Zona Oeste de Macapá, ao 

que parece, viviam sem saber quais eram os centros de resistência à sua inserção como 

habitantes da cidade. Com o passar do tempo, o Estado criou mecanismos de 

regularização da terra e da vida dos moradores, e passa a retirar o poder de decisão sobre 

as terras onde habitam. Passam a ser condicionados por novas formas, a da estrutura 

dominante. Muitos elementos complexos de troca são inseridos no cotidiano dos 

moradores, sob a influência cada vez maior do modo de vida urbano.  

 

4.3 A PRODUÇÃO “TECNOCRATA” DO ESPAÇO 

 

Ao relatar a versão dos agentes públicos, a partir dos instrumentos de 

planejamento e de entrevistas em órgãos federal, estadual e municipal, têm-se como 

objetivo mostrar que o agente Estado, representado por seus tecnocratas envolvidos na 
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produção do espaço da Zona Oeste de Macapá e os instrumentos criados para organizar a 

ocupação do solo, por meio de suas ações ao longo do tempo, ajudaram a constituir uma 

área de tamanha desigualdade socioespacial, com segregação visível e que contrasta com 

os assentamentos privados cercados por muros, se configurando como o espaço com 

maior quantidade, e concentração, de assentamentos (loteamentos, residenciais) privados 

da cidade de Macapá. 

O uso do termo “tecnocrata” surge neste título com a finalidade de identificar que 

no processo de produção do espaço da Zona Oeste de Macapá, até 2017, a respeito das 

ações, por meio da instalação de elementos espaciais e instrumentos legais, foi 

estabelecida nova morfologia espacial que beneficia os empreendimentos que atuam no 

mercado da terra. Para relatar essa inferência histórica, além da análise de planos 

urbanísticos e de desenvolvimento para a cidade, fez-se pesquisa (Quadro 6) em órgãos 

públicos (Federal, estadual e municipal) e que interferem na produção da cidade por meio 

da execução de obras. São eles: SEPLAN, INCRA, CEF, SETRAP, SEMDUH, IMAP e 

PMM-Programa Morar Legal. Em alguns setores dos órgãos públicos foi possível obter 

mais informações, tanto por entrevistas como por conversas informais. As informações 

integram os capítulos três e quatro deste trabalho.  

 

                                 QUADRO 6: Órgãos públicos  

Entrevistado ÓRGÃO Função 

P1 SEPLAN Chefia 

P2 INCRA Técnico 

P3 CEF Administrativo 

P4 SETRAP Chefia/Técnico 

P5 SEMDUH Chefia/Técnico 

P6 SEMDUH Técnico 

P7 IMAP Técnico 

                                         Fonte: Pesquisa de campo, 2017-2018 

 

A versão tecnocrática é usada por ser uma versão diferente das “opacas 

ambivalências de suas estranhezas” (CERTEAU, 2001), com suas versões que se chocam 

com a questão da desapropriação dos sujeitos de seus lugares em nome da restauração do 

patrimônio faz desaparecer aquilo que subsiste como uma cultura local para dar lugar ao 

gosto tecnocrata. 

Desde a chegada da ICOMI no Amapá, para a exploração do minério de 

manganês, a função do espaço da Zona Oeste de Macapá vem se desenhando em planos 

urbanísticos. Talvez, pela proximidade com a Estrada de Ferro e por estar no eixo que 

liga a cidade de Macapá a Santana, e ligar, também, via BR 156 ao Norte do Estado, a 
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Zona Oeste de Macapá, por estar nas imediações desses equipamentos técnicos passou 

ser alvo, em planos urbanísticos, de projetos de ocupação. 

Para reforçar a importância da localização da Zona Oeste de Macapá, consta no 

Termo de Referência apresentado para o PAIM (1971), uma enfática problemática da 

situação demográfica do município de Macapá e ressalta a condição de centralidade do 

controle econômico na atividade de mineração. O plano ressalta o peso estratégico para 

circulação da produção de minério, no Porto e no Distrito Industrial de Santana (ainda 

Distrito de Macapá, em 1971) para o desenvolvimento de Macapá, por meio do eixo 

Macapá-Santana. O mesmo plano aponta um aspecto importante: havia um “sentido 

ruralista” nas áreas mais distante da região adensada da cidade, como a Zona Oeste de 

Macapá. E o citado “sentido ruralista” poderia criar dificuldades para a implantação de 

possíveis empreendimentos imobiliários, e precisava ser superado. 

Faz-se aqui uma ressalva para compreensão do “sentido ruralista” citado no 

PAIM, mesmo que de forma vaga, mas apenas para não deixar uma interpretação genérica 

e vazia sobre o sentido apontado pelos tecnocratas elaboradores do Plano. Em 

levantamento no setor técnico da SEMDUH, com profissionais que atuaram no 

planejamento de Macapá, na década de 1980, verificou-se que a Zona Oeste de Macapá 

era “pouco ocupada” e “tudo era muito disperso, com poucos moradores” e que, todas as 

vezes que visitava a área, principalmente entre a rodovia e a comunidade Lagoa dos 

Índios, “era como se estivesse entrado numa cidade bem do interior, era uma outra 

realidade”. Para os técnicos, parecia que alguns moradores se escondiam quando o viam, 

e destacam que conseguiam ver muitas plantações, “eu comprava a farinha deles, 

comprava frutas, muitos falavam meio enrolado, isso até meados da década de 1980, 

depois, parece que tudo começou a mudar”, um técnico ressaltou. O espaço continha 

“mais características de área do interior do Amapá do que urbana, então imagina como 

não era há dez anos”, complementou.  

Em 1973, o diagnóstico do relatório do Plano de Desenvolvimento Urbano de 

Macapá – PDUM, elaborado pela Fundação João Pinheiro, indica haver duas tendências 

de ocupação urbana em torno de dois eixos de saída de Macapá: a Rodovia JK (Sul) e a 

Rodovia Duque de Caxias (atual Duca Serra), a Oeste. Em seu espaço urbano, Macapá 

passa por estágio de desconcentração no processo muito comum na formação de cidades: 

do centro para a periferia. Outro fator identificado no diagnóstico do PDU foi o quanto a 

ocupação se processava do centro para a periferia, e gerava “equilíbrio” no “ritmo lento” 

de expansão dos bairros periféricos”, tais como: o Beirol, Buritizal e Santa Rita, ao Sul; 
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e Pacoval, ao Norte. Esse “equilíbrio” no “ritmo lento” lembra o entendimento do termo 

exclusão tratado por Vasconcelos (2016), no qual as pessoas são rejeitadas, entre outros 

aspectos, de acordo com sua condição de pobreza e são remanejadas para longe das áreas 

centrais das cidades. Castel (1998), considera excluídos os desempregados, populações 

que vivem mal alojadas, mal cuidadas, mal escolarizadas. 

O mesmo diagnóstico acima apontou algumas causas desse dinamismo ‘lento”, 

entre elas, a estrutura fundiária do Amapá, que atuava por meio de regime de cessão dos 

terrenos e, até aquele momento, não efetuava a doação do título definitivo de propriedade, 

aspecto que não estimulava o dinamismo por parte do mercado imobiliário. É importante 

frisar que os PDUM, de 1973, e o de 1979, já identificavam que a realidade da estrutura 

fundiária deveria ser resolvida, por ser um indutor de “consolidação urbana”, e mais, que 

o município deveria reservar as melhores áreas nas zonas de expansão urbana. Os planos, 

assim é compreendido, assumiram propostas estratégicas para o virtual mercado de terras 

nas décadas seguintes. 

Continuando a análise sobre as propostas dos tecnocratas para a Zona Oeste de 

Macapá, no sentido Macapá – Rodovia Duque de Caxias (atual Duca Serra) – Santana, 

pela área Oeste, serviria como núcleo de expansão das áreas industriais. A Zona Oeste de 

Macapá, de acordo com o prognóstico do PDUM de 79 (Figura 20), estava habilitada a 

ser área favorável à urbanização. Para que o objetivo do Plano fosse alcançado seria 

necessário que as “terras da União” estivessem preparadas com infraestruturas e serviços 

de apoio, a fim de promover os potenciais destacados, assim como abrigar a crescente 

população e garantir o “domínio brasileiro” da área. 

  Dezenove anos antes, a administração do governo do TFA havia realizado dois 

planos: o Plano Grunbilf (1960) e depois, o PDUM, realizado pela Fundação João 

Pinheiro (1973). Estes, de acordo com Tostes não foram executados. Segundo a gestão 

da SEMDUH, a não execução faz parte dos trâmites do governo dos territórios federais: 

primeiro elaborava-se o plano e depois era enviado às autoridades federais para fins de 

aprovação e posterior disponibilização de recursos para execução. No entanto, mesmo o 

eixo sendo apontado como área de tendência indutora para ocupação urbana acentuada, 

não havia uma dinâmica que acelerasse esse processo almejado pelos governantes. 
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 FIGURA 20: Prognóstico do PDUM para área de expansão urbana Macapá-Santana 

 
 Fonte: COLE, H.J.  + Associados S.A 1977/1978 (1979) 

 

Em 1978, o governo municipal, orientado pela União, passa a alterar a dinâmica, 

por meio do regime de vendas de títulos definitivos de propriedade, a fim de estimular a 

expansão e reduzir a pressão da ocupação em áreas de ressacas. Tal fato, altera 

drasticamente o modo de produzir e viver de moradores do entorno da Lagoa dos Índios.  

A função da área da Zona Oeste de Macapá nos diversos Planos Urbanísticos, 

encomendados entre as décadas de 1950 e 1970, para a cidade de Macapá, por estar no 

eixo da rodovia que liga Macapá-Santana e nas proximidades da estrada de ferro, tornou-

se alvo das possibilidades de políticas de desenvolvimento (Quadro 6). Fato que chama a 

atenção nos Planos é não incluírem os moradores mais antigos e suas atividades 

produtivas nos planejamentos da expansão urbana de Macapá. Nem os moradores e nem 

suas atividades produtivas, como as de hortifrutigranjeiros e farinha. 
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QUADRO 7: Os Planos urbanísticos e as recomendações de ações para a Zona Oeste de Macapá – 1960 a 

1979 

Plano/Elaborador Ação Recomendação para a Zona 

Oeste 

Citação aos 

moradores mais 

antigos nos planos 

 

1960 – Plano 

Urbanístico de 

Macapá - Grunbilf do 

Brasil 

- Instalar indústrias entre 

a Lagoa dos Índios e 

Santana  

- Usar o potencial hídrico 

e instalar sistema de 

abastecimento de água.  

- Construir as vilas operárias 

do lado esquerdo da rodovia, 

no sentido Macapá-Santana. 

-   Reserva trechos de terreno 

para prolongamento da 

Estrada de Ferro e construir 

estação ferroviária. 

- Construir estação de 

tratamento de água.  

 

 

Não 

1971 – Termo de 

Referência do Plano 

de Ação Imediata de 

Macapá (PAIM) 

 

             Não  

 

Não  

 

Não  

1973 – Plano de 

Desenvolvimento 

Urbano - Fundação 

João Pinheiro 

- Induzir, no entorno da 

rodovia Macapá e 

Santana, a conurbação 

entre os dois municípios. 

- Prolongar a rodovia 

para Santana até a Lagoa 

dos Índios, a fim de 

promover a longo prazo a 

ocupação urbana.  

- Abrir vias em direção a 

Lagoa dos Índios – induzir a 

ocupação.  

- Viabilizar para permitir a 

ocupação a partir de 1978.  

 

 

 

Não 

1979 – Plano Urbano, 

Turismo e 

Arquitetura - H. J. 

COLE 

- Parte da Zona de 

expansão urbana de 

Macapá.  

- Estimular a produção de 

hortifrutigranjeiros e 

pequena pecuária, a fim 

de abastecer a Macapá. 

- Construção de conjuntos 

habitacionais. (antes da 

Lagoa) 

- Instalação de indústrias não 

poluentes (depois da Lagoa) 

 

 

Não 

Fonte: Grunbilf do Brasil (1960) - Relatório do Plano Urbanístico da cidade de Macapá; PMM (1971) – 

Termo de Referência para p Plano de Ação Imediata de Macapá; Fundação João Pinheiro (1973) – Relatório 

do Plano de Desenvolvimento Urbano de Macapá. Organização: FERREIRA, R.C.   

 

Das recomendações destacadas no quadro acima, duas foram concretizadas 

parcialmente: a primeira, abrir vias em direção à Lagoa dos Índios, a fim de induzir a 

ocupação, com destaque para a rodovia Duca Serra; a segunda, a construção de conjuntos 

habitacionais, recomendado para ser erguido antes da Lagoa, mas, na realidade, foi 

erguido após a Lagoa dos Índios (Cabralzinho). No Plano de 1979, após o levantamento 

de uma demanda reprimida habitacional, estimou-se que havia cerca de 15.310 

necessidades de moradias na cidade de Macapá. Por esse motivo, foi realizado um 

levantamento por faixa de renda e selecionados espaços da cidade que abrigariam essas 

moradias.  



134 
 

Foram selecionados, dentre outras, as seguintes áreas prioritárias: Congós (Zona 

Sul, destinada às famílias de baixa e média renda) e Lagoa dos Índios (Zona Oeste, destino 

não definido no plano). Segundo Tostes & Luz (2014), na década de 1980, o então 

governo do Território Federal do Amapá deu início ao investimento em habitações, 

contemplando servidores públicos, com linhas de financiamentos junto à Caixa 

Econômica Federal, algo inédito. Na linha de frente estava a construção do conjunto 

habitacional Cabralzinho, localizado na Zona Oeste de Macapá e que tinha um perfil de 

bairro dormitório, por não possuir qualquer equipamento público de suporte à vida 

urbana, como postos de saúde, escolas, delegacias, comércios de bairro. 

A expansão para além da Lagoa dos Índios ocorreu na primeira metade da década 

de 1980, mais precisamente com a construção do residencial Cabralzinho. Nesse período, 

a cidade era constituída de vias de circulação na superfície intercalada por ruas, lagos e 

canais. Estes, cortavam a cidade e faziam parte do cotidiano e do lazer das famílias, 

mesmo em áreas, atualmente, consideradas nobres. Consta no prognóstico do PDUM, de 

1979, que a área próxima à Lagoa dos Índios, por ser plana, era passível de ocupação. O 

Plano, assim como os anteriores, não identifica os ocupantes mais antigos (os 

remanescentes quilombolas), como moradores daquela área. Era como se não existissem.  

Além do mais, no endereço eletrônico do IMAP, ao descrever o histórico de terras 

loteadas em Macapá, aponta que, até 1982, parte da Zona Oeste de Macapá pertencia ao 

GEA, estava “ociosa e passiva de ocupação desordenada e clandestina por invasores 

indiscriminados”. No mesmo ano, uma parte da área foi destinada à instalação da Colônia 

Agrícola Penal do Amapá, atual Penitenciária do Estado. Para os técnicos da SEMDUH, 

é possível que os “invasores” apontados no descritivo do IMAP tenham sido empresários 

e “gente poderosa”, característica bastante comum, na qual políticos e empresários 

apresentarem o domínio de grandes extensões de terra.  

Em 1999, um grupo de trabalho, do então TERRAP, atual IMAP, elabora um 

RIMA com a finalidade de implantar um loteamento destinado a famílias cadastradas, 

seria o Marabaixo. Os critérios para a concessão de lotes para as famílias beneficiadas 

estavam relacionados à metodologia do Programa de Assentamentos do Amapá (PROA), 

criado pelo Decreto nº 1990 de 22/06/1998, que exigia no cadastro: dois anos de domicílio 

no Estado, ter família constituída e não possuir imóvel cadastrado em seu nome. No 

relatório do TERRAP consta haver, aproximadamente, 7.000 famílias cadastradas. 

Segundo informações do site do IMAP, entre os anos de 1990 e 2010, o governo 

implantou 15 loteamentos (Quadro 8). Destes, apenas o loteamento Marabaixo está 
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localizado na Zona Oeste. No entanto, é o maior assentamento já realizado na área urbana 

de Macapá. 

 

QUADRO 8: Loteamentos urbanos implantados na cidade de Macapá – 1990 - 2010 

ORD LOTEAMENTO IMPLANTAÇÃO 

(ANO) 

FAMÍLIAS 

ASSENTADAS 

ZONA 

01 Brasil Novo 1990 572 Norte  

02 Hospital de Base 1993 220 Sul  

03 Tucumã 1997 998 Sem informação 

04 Renascer 1998 2.334 Norte 

05 Chefe Clodoaldo 1998 222 Sul 

06 Marabaixo 1998 3.232 Oeste 

07 Pantanal 1998 500 Norte 

08 Açucena 2000 42 Norte 

09 Amazonas 2000 500 Norte 

10 Vitória Régia 2004 222 Norte 

11 Vale Verde 2004 860 Sul* 

12 Jovenila/Palmares 2004 895 Norte 

13 Esperança do Renascer 2006 142 Norte 

14 Conjunto Boné Azul 2006 510 Norte 

15 Morada das Palmeiras 2010 700 Norte 

TOTAL DE FAMÍLIAS ASSENTADAS                                               16.837   

Fonte: IMAP- Disponível em: <http://imap.ap.gov.br/conteudo/gestao/assentamentos-rurais-e-urbanos>. 

Acesso em: 25 de nov. 2018. (Adaptado pela autora) 

*Distrito de Fazendinha 

 

Santos (2016), ao destacar a Zona Oeste como um eixo importante para a 

compreensão da estruturação urbana de Macapá, afirma que algumas formas espaciais 

são responsáveis pela articulação entre as cidades de Macapá e Santana, como: o Distrito 

Industrial, a Estrada de Ferro e a própria rodovia Duca Serra. De modo que, ao longo do 

tempo, essas formas (Distrito Industrial e Estrada de Ferro) deixaram de ser o principal 

motivo de articulação entre os municípios. A partir do ano 2000, o dinamismo no eixo da 

Zona Oeste de Macapá passa a estar mais relacionado ao mercado imobiliário. Em virtude 

disso, essa realização se dará sob a forte e legal intervenção do Estado, ao criar 

instrumentos normativos para o uso e ocupação do solo nas áreas urbanas. 

Nessa condição, na qual o solo é o principal produto no espaço da Zona Oeste de 

Macapá, vendido em parcelas de lotes e terrenos, é tomado pelo processo de fragmentação 

para suprir estratégias do mercado imobiliário. E, nessa condição de propriedade privada 

dá-se o conflito com as emergências da reprodução do capital. Daí o Estado entra em cena 

para iniciar a retirada de barreiras que impedem esse avanço, em nome do crescimento, e 

se utiliza de instrumentos legais que alteram a função da terra. Por conseguinte, esses 

http://imap.ap.gov.br/conteudo/gestao/assentamentos-rurais-e-urbanos


136 
 

mecanismos legais passam a ser usados para validar essa mudança, o que faz emergir os 

conflitos entre os interesses diferenciados, o do Estado e do setor imobiliário, divergente 

dos interesses de moradores da área. Interesses legitimados, segundo Silva e Ferreira 

(2018), por instrumentos orientadores e que respaldam as intervenções no espaço urbano 

vinculados ao quesito participativo. Para as mesmas autoras,  

 

O valor dado à participação popular foi rejeitado pelo regime que se instalou 

no Brasil, de 1964 a 1985. É mais recente o protagonismo da participação 

popular nas decisões da vida nas cidades. A Constituição Federal de 1988 

garante maior autonomia aos gestores municipais, assim como [...] a orientar 

os caminhos do planejamento das cidades brasileiras, por meio de diversas leis 

direcionadas às cidades, como o Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 

10.257/2001, que consagra, entre outros aspectos, a necessidade da 

participação popular nas proposições que compõem os instrumentos de 

planejamento para as cidades. (SILVA e FERREIRA, 2018, p.2445) 

 

O instrumento orientador, a Lei nº 10.257/01, que estabelece o Estatuto da Cidade, 

assegura a participação democrática na elaboração do Plano Diretor, estabelece a função 

social da propriedade urbana. A Lei regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição 

Federal, relativos à política urbana, na qual se observa a abertura para a regularização de 

extensas áreas urbanas ocupadas por diversas populações, inclusive em área alagadas.  

De acordo a Lei nº 026/2004, de 20/01/2004, que instituiu o Plano Diretor de 

Macapá - PDM, a Zona Oeste de Macapá está destacada: 

 

 quanto ao sistema de mobilidade: como área prioritária de estruturação urbana, 

entre Macapá e Santana, ou seja, com uso voltado para possibilidades de 

exploração, conforme indicado na Lei nº 029/2004, de Uso e Ocupação do Solo 

de Macapá.  

 quanto ao macrozoneamento urbano: como subzona prioritária para 

implantação de infraestrutura urbana;  

 Áreas de Interesse Social 1 – AIS 1, com destaque para o Marabaixo (I e III), 

apontado como já constituído por moradores de baixa renda, com 

irregularidade na propriedade da terra e com precariedade pela ausência de 

infraestrutura e equipamentos públicos; 

 A Lagoa dos Índios como área de interesse turístico, por seu potencial natural 

e área de preservação e lazer. 

 

Outro instrumento legal que normatiza diversas finalidades para a Zona Oeste de 

Macapá é a Lei Complementar nº 029/2004, do Uso e Ocupação do Solo de Macapá - 

UOSM, que atende às disposições do Plano Diretor. A Lei de UOSM setoriza a cidade e 

contempla a Zona Oeste de Macapá nos seguintes setores urbanos: Setor Residencial (SR 

1), Setor Misto 1 e 4 (SM 1 e SM 4 – Faixa 3) e Setor de Proteção Ambiental (SPA 2)35. 

                                                           
35 Apesar da ZOM estar identificado no mapa de Setorização como SPA 1, não teve seus atributos descritos 

no Anexo III da Lei. No entanto, foram consideradas as diretrizes, os usos permitidos e as observações 

atribuídas ao Setor de Proteção Ambiental 3. 
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Quanto ao uso e atividades permitidas a mesma lei, no seu anexo III (Anexo 2), define 

que o Setor Misto 1 será para a construção de residencial uni e multifamiliar, conforme 

indica a Figura 21. Nesta, além de definir o destino da área no entorno da rodovia Duca 

Serra, deixa clara a invisibilidade da comunidade de remanescentes quilombolas para o 

poder público, que sequer recebeu indicação no mapa de setorização do Anexo I, da Lei 

em questão.  

 

FIGURA 21: Setorização do espaço urbano - lei complementar nº 029/2004 – uso e ocupação do solo do 

município de Macapá 

 

 
 Fonte: PMM 
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A saber os instrumentos legais e normatizadores passam a legitimar, a partir 

daquele momento, o avanço da produção imobiliária no eixo da rodovia Duca Serra. Seu 

entorno, (SM1) e áreas vizinhas (SR1), ganha funções, que delineia o modo de produção 

e altera as relações na Zona Oeste. Os usos e atividades permitidas passaram a ser as 

seguintes:  

- Setor Residencial 1: área residencial uni e multifamiliar, isto é, edificações 

horizontais, compostas por mais de duas unidades habitacionais autônomas por lote em 

condomínio. 

- Setor Misto 1: área residencial uni e multifamiliar, comercial, industrial, serviços 

e agrícola, os três últimos devem obedecer aos níveis de impacto estabelecidos no Anexo 

III, da Lei de UOSM. 

Ainda em 2004, o Zoneamento realizado pela SEMA, que abrangeu o perímetro 

da Lagoa dos Índios, teve como objetivo verificar a distribuição espacial e relacionar as 

diferentes formas de uso e apropriação do local. No trabalho, identificou-se diferentes 

tipos de habitações no entorno da ressaca da Lagoa dos Índios, em área alagadas e de terra 

firme. Nas áreas de terra firme, segundo o relatório do zoneamento, estariam propensas a 

serem usadas para especulação. É importante frisar que no documento não há menção à 

comunidade da Lagoa dos Índios, mas aos moradores da área alagada do bairro 

Marabaixo.  

Em seguida, com o processo em andamento para reconhecimento e regularização 

da área de remanescentes quilombolas, o INCRA inicia um levantamento das 

propriedades com títulos definitivos localizados na área reivindicada pela comunidade 

quilombola. O levantamento destacou que no território reivindicado pela comunidade 

existem, atualmente, vinte posses.  Os títulos definitivos concedidos pelo INCRA-AP aos 

proprietários, datados entre 1978 e 1999, correspondem a um total de 379,6604 hectares. 

Vale ressaltar que entre proprietários com título definitivo haviam pessoas descendentes 

da comunidade e pessoas que adquiriram terrenos ao comprarem de descendentes de mo-

radores. 

Até 2004, os instrumentos voltados para a área urbana de Macapá estiveram 

vinculados ao planejamento e, por sua pouca execução, impactaram de forma relativa na 

Zona Oeste de Macapá. Para técnicos da SEMDUH, INCRA e IMAP, a obra que mais 

impactou a Zona Oeste foi a construção da rodovia Duca Serra. Obra da década de 1970, 

executada pelo governo do TFA. Acresce que a rodovia é uma produção que tem mais 
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visibilidade, assim como os produtos imobiliários que passaram a exercer forte pressão 

na produção do espaço da Zona Oeste de Macapá.   

Ao avaliar a ocupação de áreas de periferias e em expansão de Macapá, Amaral 

(2010) afirma que nas periferias da cidade de Macapá se estabeleceu um processo intenso 

de ocupação de lotes residenciais por classes sociais de poder aquisitivo mais elevado, 

contrapondo o espaço central, no qual se iniciava a verticalização. Ao citar os elementos 

contidos no eixo entre os municípios de Macapá e Santana, pela rodovia Duca Serra, o 

autor destaca a relevância regional e internacional das infraestruturas instaladas naquele 

entorno. Dentre esses elementos: a Estrada de Ferro e o Distrito Industrial. Essa afirmação 

não contrapõe a dos técnicos citados no parágrafo anterior, quanto ao impacto de obras 

que se tornaram a força indutora de ocupação da Zona Oeste de Macapá, ela 

complementa.  

A primeira hipótese deste trabalho afirma que a produção do espaço da Zona Oeste 

de Macapá é resultado de intenções, por meio de programas, planos, projetos, de cunho 

estratégico de ocupar o espaço, que resultaram em obras e ações em que não se levou em 

consideração as ocupações de moradores mais antigos, fazendo emergir conflitos entre 

forças que subvertem o uso da terra pela população, ressaltando a superação do valor de 

uso diante do valor de troca, entre apropriação e domínio da terra. 

No arcabouço de práticas e peculiaridade da Zona Oeste de Macapá estão 

identificadas algumas atividades que, direta ou indiretamente, marcam e ajudam a 

entender o porquê de, apesar da presença marcante da população de remanescentes 

quilombolas, o modelo de ocupação adotado, desde a criação do Território Federal do 

Amapá até os dias atuais, criou alguns hiatos e diferenciadas configurações espaciais.  

É percebido que os espaços da cidade de Macapá cumprem funções que mudam 

de acordo com os interesses dos agentes políticos e sociais que se alternam no poder, e 

das classes dominantes. A faceta atual da produção do espaço da Zona Oeste de Macapá, 

relacionado ao uso da terra como produto, não permite entender o fenômeno da ocupação 

sem relacioná-lo às atividades econômicas que movimentaram a economia amapaense 

com a chegada do grande capital. 

É válido observar que no processo de produção do espaço da Zona Oeste de 

Macapá se estabeleceu modalidade de uso da terra, desenvolvida pelos moradores 

remanescentes quilombolas, como a agricultura, a criação de gado, o extrativismo, e que 

não consta na memória urbana da cidade de Macapá. Ao contrário, as características que 

compõem o repertório comum das atividades fundadoras de produção do espaço da Zona 



140 
 

Oeste de Macapá, de maneira geral, estão relacionadas à chegada dos empreendimentos 

comerciais, construção de assentamento privado, obras públicas. Neste trabalho, a partir 

dos relatos e documentos pesquisados, são considerados como atividades fundadoras da 

Zona Oeste o uso e as atividades desenvolvidas pelos moradores remanescentes 

quilombolas, além das determinações indutoras pelo Estado. 
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5 OCUPANTES E FORMAS: AGENTES RESPONSÁVEIS PELA PRODUÇÃO 

DO ESPAÇO  

 

O mercado imobiliário que atua na cidade de Macapá, e especificamente na Zona 

Oeste, vem monopolizando o entorno da rodovia Duca Serra e orientando o tipo de classe 

a ocupar grandes fragmentos do espaço. É verificado que uma das características 

essenciais do movimento de produção de uma cidade é a produção de um bem, que se 

realiza pelo trabalho, enquanto resultado de processo de valorização. Por conseguinte, 

esse processo se dá por meio da reprodução das relações sociais (CORRÊA, 1986). 

Essa organização da cidade para o capital acontece pelos diferentes usos da terra 

e, por se tratar de um produto social, é necessário destacar os diversos agentes, que de 

diferentes maneiras causam a reorganização do espaço. Para Corrêa (1989), os 

fragmentos que se apresentam no processo de produção da cidade, e seus diferentes usos, 

estão articulados não somente por meio de formas visíveis, como os deslocamentos, os 

tipos de moradias, mas pelas relações menos visíveis, como a circulação de decisões. Esse 

processo de produção do espaço contém elementos fundados no trabalho humano 

produtor e transformador. Em vista disso, o solo passa a ser objeto de consumo para a 

atividade produtiva, como a moradia, ou mesmo, para a especulação. Mas, para que essa 

mercadoria (o solo) passe a ser objeto a ser consumido36, precisa ser produzido para que 

apareça como uma mercadoria. 

Diante dessa complexidade, inerente ao processo de produção do espaço da 

cidade, centrou-se na questão dos agentes produtores, já bem identificados por Corrêa 

(2005). Dentre os agentes apontados pelo autor (p.20) estão: os promotores imobiliários, 

que integram “um conjunto de agentes que realizam parcial ou totalmente, as operações 

de incorporação, financiamento, estudo técnico, construção ou produção física do imóvel 

e a sua comercialização”; o Estado, com a função de consumidor do espaço, regulador e 

produtor; os grupos sociais excluídos, que ao “não possuírem renda [...] para aluguel e 

uma habitação decente, ou para sua aquisição, são forçados a viver em lugares com pouco 

ou nenhum serviço ofertado” e estão em constante reivindicação perante ao Estado.  

A busca pela identificação dos principais agentes produtores do espaço da Zona 

Oeste de Macapá, usando os indicativos históricos-geográficos construídos nos capítulos 

2 e 3, apontou os seguintes agentes: o Estado, como elemento-chave que, dependendo do 

                                                           
36 Na prática, o que passa a ser consumido são os equipamentos e infraestruturas construídos no processo 

de produção do espaço, e não exatamente o solo. 
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momento analisado, observa-se alteração de seu papel diante daquela escala. Vai de 

agente consumidor de espaço, por meio de sua política fundiária (ou a falta dela) e de 

criador de instrumentos de regulação da produção de espaço, fato que aprofunda as 

desigualdades ao atender aos interesses de agentes privados em detrimento dos interesses 

dos moradores, ao de  agente que modela, viabiliza, e facilita a atuação do capital privado; 

o setor imobiliário, como agente bússola, orientador das ações de produção do espaço, 

que transforma a cidade em negócio, levando em consideração seu investimento e a 

valorização da terra; o agente financeiro, aliado ao imobiliário, realiza a rentabilidade da 

fragmentação e garante o movimento desigual de produção do espaço; e os moradores 

mais antigos, agentes que, no processo de produção da Zona Oeste de Macapá fizeram o 

uso da terra como a base de seu sustento e modo de viver. Estes agentes desenvolvem 

resistência ao avanço do mercado de terras, ao mesmo tempo estão inseridos na lógica 

desse mercado. Assim, também, desenvolvem atividades produtivas de uso da terra até 

hoje invisível para os habitantes da cidade de Macapá.  

Ao desejar criar formas concretas de consumo e produção do espaço, a partir do 

comércio do solo urbano, o setor imobiliário de Macapá se depara com ocupações 

diversas, como a de moradores remanescentes quilombolas da Lagoa dos Índios, que 

sofrem a pressão pelo domínio e titulação de suas terras. Estes moradores são 

reconhecidos, neste trabalho, como agentes de produção do espaço, por apresentarem, em 

fragmentos de suas terras, atividades produtivas que resistiram ao avanço do mercado da 

terra, a principal mercadoria da cidade de Macapá, e da Zona Oeste de Macapá.  

Para Sposito (1990), este mercado é fundamental por condicionar, por meio da 

oferta e demanda, as justificativas da apropriação dos terrenos urbanos por parte de 

consumidores, por estes não apresentarem a capacidade de produzir o solo de maneira 

individual. A seguir, no Mapa 6, se identifica na Zona Oeste de Macapá as principais 

formas de produção do espaço: os empreendimentos imobiliários.  

É observada no mapa a existência de maior número de assentamentos privados, 

somando os abertos e fechados. Dos treze assentamentos no entorno da rodovia Duca 

Serra, onze são assentamentos privados (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 15) e dois são 

assentamentos públicos (16, 17, 18 – Marabaixo - e 19), do total de quinze assentamentos. 

Mais afastados da rodovia encontram-se quatro assentamentos privados (11, 12, 13 e 14).  

Do total de assentamentos privados, sete contêm reservas de água em sua proximidade. 
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    MAPA 6: Principal produção do espaço urbano da zona oeste de Macapá: assentamentos privados 

 
    Fonte:   IBGE; SEMA.      

     Organização: WATANABE, E.; FERREIRA, R. C.  

     O loteamento público Marabaixo está ordenado pelos números 16, 17 e 18, mas é considerado um bairro, dividido em três etapas I, II e III. 
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No entanto, apenas no assentamento público Marabaixo (entre 16, 17 e 18), há 

moradias construídas dentro da área alagada. Fator este que vem mobilizando órgãos do 

poder público (Ministério Público e Secretaria de Meio Ambiente do GEA) a 

apresentarem uma proposta de retirada desses moradores e irem para conjuntos 

habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal.  

Portanto, esse espaço como produto social, é resultado de realizações concretas 

no tempo e concebido por ações de agentes produtores e consumidores, derivado das 

necessidades voláteis das relações de produção (CORRÊA, 1989). Delinear o perfil de 

atuação desses agentes é um caminho sinuoso, complexo e necessário para analisar o 

processo de produção do espaço urbano da Zona Oeste de Macapá. Esse percurso é 

traçado a partir da análise da atuação de órgãos públicos, como: CEF, SEMDUH, 

SETRAP, SEMOB, além de moradores de assentamentos públicos, já identificados no 

capítulo três. 

Para ajudar a compreender a espacialização dos dados levantados fez-se o uso de 

mapa e baseou-se em dados coletados em campo. Assim, com a posse desses dados, e a 

manipulação das imagens, bem como de vetores e caracterização dos elementos pontuais 

existentes, sistematizou-se os elementos e foram combinados com apoio dos softwares 

Google Earth, QGIS e ArcGIS. O percurso requereu mais detalhes da relação entre os 

agentes produtores do espaço, uma vez que a produção da cidade indica como um 

elemento central, a valorização do espaço da Zona Oeste de Macapá por meio de ação de 

intervenção com objetivo de garantir a plena realização dos negócios imobiliários. 

 

 

5.1 O ESTADO: O AGENTE GARANTIDOR DA PRODUÇÃO DO ESPAÇO 

 

Haesbaert (2016) 37 chama a atenção para o papel exercido pelo Estado ao planejar 

o espaço, que é pensado para o “que deveria ser...”, tem o papel normativo, mas que, na 

realidade, não é apenas funcional, estatal, é funcional e simbólico. Esse papel normativo 

do Estado acaba não reconhecendo o papel de espaços como abrigo38, que envolve o 

                                                           
37 Curso Território e Identidade na Geografia contemporânea, entre 22 e 23/07/2016 – SESC Bela Vista, 

São Paulo.  
38 Expressão potencializada por Jean Gottmann (2012), para discutir o desenvolvimento de territórios como 

abrigo e como recurso. Seria aquele que serve de abrigo aos que dele herdaram sua produção autônoma e 

que nele vivem. Nesse sentido, cabe o uso da expressão para identificar populações como as de 

remanescentes quilombolas, mas poderia ser, também, povos indígenas. Embora o autor não esteja 

vinculado ao pensamento marxista, manifesta as relações conflitantes entre o Estado e os sujeitos, no qual 

destaca a centralidade da ação humana, aspecto relevante para esse trabalho.  
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vivido, o cotidiano, mas sucumbido às relações de poder, do poder funcional, que atua 

diretamente na produção do espaço e estratégias de ação para a cidade. Nesse sentido, a 

tarefa maior deste capítulo é compreender a atuação do Estado nessa evolução processual, 

em fontes primárias e secundárias e que discorrem sobre a cidade e a Zona Oeste. 

O que vem ocorrendo na expansão de Macapá nos últimos anos (aspectos já 

descritos no capítulo dois deste trabalho) é a consolidação da terra como principal 

mercadoria. Dessa forma, para que essa mercadoria seja comercializada ela precisou ser 

fragmentada em lotes. Dessa maneira, com a situação da propriedade privada necessitar 

ser dividida em parcelas, os conflitos de interesses passam a exigir ação para que o capital 

se realize. A partir dessa necessidade, o Estado intercede de maneira a facilitar a liberação 

de áreas para o crescimento, lançando mão de instrumentos legais e transformando áreas 

de uso de comunidades antigas em áreas de interesse público. 

Desde a criação do Território Federal do Amapá até a sua estadualização, a cidade 

de Macapá exerceu o papel de espaço de suporte, um sustentáculo aos projetos instalados 

em outros municípios, como o Projeto ICOMI, em Serra do Navio, e o Projeto Jari, em 

Laranjal do Jari. Era o espaço em que dava amparo aos diversos núcleos populacionais 

criados por esses projetos. Ao mesmo tempo, exercia a centralidade política e de 

concentração econômica. Segundo Nunes (1979), desde a criação do TFA até meados da 

década de 1970, toda a base de funcionamento da cidade de Macapá, tanto por meio de 

instalação de infraestruturas (energia, água) até políticas de financiamento para o 

desenvolvimento econômico teve como agente principal o Estado, representado, 

principalmente, pela União.  

Apenas para reforçar o papel do Estado na indução da produção do espaço, entre 

1966 e 1969 apesar da facilidade disponível para a iniciativa privada, por meio da política 

de incentivos fiscais administrada pela SUDAM, o órgão recebeu duas propostas de 

financiamento para o setor industrial para bens de consumo. O que representava cerca de 

3,1% do total do montante disponibilizado para as unidades da Federação da Amazônia 

Legal, ou seja, o Estado criou meios de atrair empresas para investir na região, restando 

ao próprio Estado criar mecanismos de gestão para geração de emprego e renda (NUNES, 

1979). 

As políticas de habitação, assim como saúde, educação, se davam numa 

experiência centralizadora, numa perspectiva do planejamento e de gestão de suas 

políticas. Afinal, até 1988, o Amapá esteva vinculado à União, do ponto de vista de 

decisões, projetos e programas elaborados numa perspectiva nacional, com pouca 
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preocupação com o aspecto regional/local. A SUDAM, envolvida em escândalo pelo mau 

uso do dinheiro público, não correspondeu ao objetivo de sua existência: promover o 

desenvolvimento econômico/social da região Amazônica. 

Com a estadualização e, em seguida, a criação da ALCMS, a relação da população 

com o munícipio é modificada. A ALCMS, e o comércio de produtos importados, elevou 

o protagonismo da economia amapaense, principalmente nos municípios de Macapá e 

Santana, o que resultou na mudança do uso da terra de forma drástica nessas duas cidades. 

Mudanças que foram percebidas por meio do aumento de fluxo migratório, que fez 

aumentar a demanda por moradias. Estas, passam a ser o produto principal na dinâmica 

da produção do espaço urbano. Produto que passa a ser capturado pelo movimento do 

capital e adquirido de acordo com a renda dos moradores. Momento no qual a população 

de Macapá aumenta de forma acelerada.   

É possível que a pressão estabelecida por agentes políticos tenha sido a 

responsável pela mudança de estratégia para atrair pessoas para a região. A possibilidade 

de ter ocorrido essa pressão foi levantada quando se realizou a leitura de discursos de um 

parlamentar, representante do Amapá na Câmara Federal. Em discurso proferido no 

Congresso Nacional, em 1983, o então Deputado Federal Clark Platon, ligado a um dos 

loteamentos mais antigos de Macapá, afirmou que o governo do TFA: 

 

...após 40 anos de sua criação [...] não havia instituído nenhum projeto de 

colonização, devido a sua estrutura político-administrativa dependente do 

governo federal. Seria a busca para a auto sustentação. Não havia crescimento 

econômico. Era crescimento zero” (PLATON, 1983, p. 102). 

 

 

A saída para a autossuficiência do Estado de daria por incentivos fiscais para 

empresas privadas, a fim de atrair pessoas de outras regiões. A justificativa que mais 

chama a atenção no discurso do deputado é quanto às frustradas tentativas de instalação 

de projetos de colonização, com o desejado povoamento e que, para o deputado, 

significava desenvolvimento. No mesmo discurso proferido pelo deputado Platon, há 

referência à importância de atuação das instituições públicas, como INCRA e o GEBAM, 

para atuarem na regularização fundiária, “providenciando a distribuição e titulação de 

terras àqueles que já ocupam ou desejam trabalhar em áreas produtivas” (PLATON, 1983, 

p.110). 

Para reforçar a importância da questão fundiária, o mesmo deputado refere-se à 

distribuição de terras para pequenas empresas no Amapá, e cita os Decretos nº 84.516 de 

28/02/1980 e nº 86.106, de 11/06/1981, que criou o Grupo Executivo para a Região do 
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Baixo Amazonas – GEBAM, sob a supervisão do Ministério Extraordinário para 

Assuntos Fundiários, tinha como objetivo, entre outros, “promover e acompanhar 

projetos de desenvolvimento e colonização” na Amazônia, bem como propor medidas 

para a solução de seus problemas fundiários. O GEBAM dispunha de 580 mil hectares de 

terras situadas entre os municípios de Macapá e Mazagão, área reservada para os projetos 

de desenvolvimento.  

No entanto, o referido deputado, que se tornou proprietário de uma das maiores 

áreas no entorno da Rodovia Duca Serra, e que abriga atualmente os loteamentos privados 

Solaris, Parque Novo Mundo e o Irmãos Platon (o mais antigo, dividido em duas etapas), 

sugeriu, em mesmo discurso de 13/10/1983 que, para melhor uso das terras e visando o 

bem-estar das comunidades localizadas naquele perímetro, fossem distribuídos lotes de 

cerca de 50 hectares a empresas num raio que abrangesse até 100km de distância das 

rodovias e das vias fluviais navegáveis. O interesse foi manifesto, por meio de Ofício ao 

Ministério Extraordinário para Assuntos Fundiários, foi direcionado para área localizada 

no prolongamento entre o rio Vila Nova até as rodovias federais. A área destinada ao 

projeto GEBAM conflitou com a jurisdição administrada pelo INCRA, tornando inviável 

a solicitação na sua totalidade. 

Essa sinalização da terra, como produto, dará impulso ao processo de substituição 

da economia, até então voltada para o comércio de produtos importados. As mudanças se 

dão, consignando a formação da infraestrutura espacial por meio da nova base econômica. 

Para Lefebvre (2013), e enfatizado por Carlos (2017), esse movimento é quando a terra 

se torna condição, meio e produto do processo de reprodução social. Pois, na sociedade 

capitalista, o espaço envolve a lógica da mercadoria. Nesse sentido, ao tornar a terra a 

condição para a reprodução do capitalismo, o espaço ganha centralidade no processo de 

acumulação, no qual a propriedade privada é o elemento central (CARLOS, 2017). 

Dessa forma, a propriedade privada, ao tornar-se o elemento principal de 

reprodução do espaço da Zona Oeste de Macapá irá diferir, no tempo e no espaço, das 

relações que vigoravam e determinavam o cotidiano de moradores daquela área. É preciso 

destacar que a Zona Oeste de Macapá, esteve atrelada, até a década de 1980, ao 

movimento do mercado, como lugar de passagem, e não de parada. Primeiro, pela 

atividade de extração do minério de manganês, que acessava principalmente a Estrada de 

Ferro, que passa no entorno da área (desativada). Outro movimento acontece, até hoje, 

pela rodovia 220 (Santana-Macapá), ligada até a BR156, por onde se realiza o transporte 
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de Eucalipto em direção ao Porto de Santana, e de lá para o exterior. Mas que, nos últimos 

anos, vem tornando-se o eixo principal de circulação da soja plantada no Amapá.  

O mapa da expansão urbana de Macapá (Mapa 7), indica que a ocupação do 

espaço da Zona Oeste aconteceu de forma tímida entre 1985 e 1995, apontando a 

construção do residencial Cabralzinho, obra financiada com recursos do BNH, por meio 

da empresa de operação de crédito SOCILAR (localizada no estado do Pará), com a 

finalidade de contemplar servidores públicos do TFA. Outra mudança indicada no mapa, 

no mesmo período, é a construção do IAPEN, outra obra da gestão estadual, na qual foi 

destinada uma grande área no entorno da rodovia Duca Serra para sua execução. Outras 

duas instalações e que marcam o processo inicial do acirrado mercado de terra naquela 

área, no mesmo período, são os lançamentos dos assentamentos privados: loteamento 

Irmãos Platon e o loteamento Lagoa. Daí passam a surgir os donos do espaço, os 

produtores de novas relações socioespaciais, os loteadores. Concomitante a todas as 

circunstâncias destacadas no período, na Zona Oeste de Macapá, a taxa de urbanização 

no Estado do Amapá aumentava cada vez mais, alcançando 21,71% (OLIVEIRA, 2004). 

Entre 1995 e 2005, a área urbana de Macapá aumenta e, na Zona Oeste, sob a 

orientação do governo estadual, ocorreu a destinação de um grande terreno no entorno da 

rodovia Duca Serra, lado direito do IAPEN, para assentar moradores retirados de outra 

área da Zona Sul da Macapá (atual bacia de recepção de esgoto, no bairro do Araxá), foi 

o surgimento do bairro Marabaixo. 

Segundo M1, liderança do bairro Marabaixo, relata que havia três movimentos: o 

de moradores que possuíam uma renda maior, ficavam localizados em áreas centrais; o 

dos que adquiriam lotes em áreas de expansão da cidade, mais para o Sul e Norte, mesmo 

assim eram caros; e os moradores (M1) que ocupavam áreas não apropriadas para moradia 

e aguardavam uma ação do poder público. A liderança complementa o relato ao informar 

que muitos migrantes recorriam ao aluguel ou recorriam à ocupação em áreas alagadas 

(ressacas) para conseguir erguer uma moradia. Esse movimento aumentou, deste então, 

as diferenças e desigualdades socioespaciais no espaço urbano de Macapá. 
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MAPA 7: Expansão urbana de Macapá em direção à Zona Oeste 

 
   Fonte: LandSat 5 - RGB/IBGE/SEMA   Elaboração:  SANTOS, E. P.; FERREIRA, R. C. 2018.  
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Para Vasconcelos (2016), as diferenças são aquelas visíveis, perceptíveis à 

primeira vista. O autor cita como exemplo as formas que distinguem os bairros europeus 

e indígenas, das antigas cidades coloniais africanas. Cita, também, as áreas de favelas de 

cidades brasileiras. Com a ressalva de que as formas sociais são diferentes de estruturas 

espaciais. Já as desigualdades sociais, para o mesmo autor (p.18) “podem ser refletidas 

no espaço ou podem ser escondidas”. 

A existência de diferenças espaciais, gera em seu bojo fragmentos de desigualdade 

espacial. Espaços distintos apresentam culturas, valores e tradições diferenciadas, mas no 

próprio espaço considerado são confrontados anseios desiguais, em razão da confirmação 

dos que produzem e os que consomem com a lei do mesmo esforço. Todavia, os espaços 

surgem com conteúdo e forma que bem caracterizam seus níveis de desenvolvimento, 

fato a vir a ser considerado como reflexo de sua formação.  

O surgimento de diversos espaços de desigualdade em Macapá pode estar 

relacionado às novas determinações econômicas e políticas, que se refletem em aspectos 

que passam a alterar o padrão de acumulação e a definir mudanças na forma de produção 

da cidade. O solo deixa de ser uma reserva de valor e ganha protagonismo ao se integrar 

ao circuito imobiliário-financeiro de valorização. Relaciona-se esse protagonismo ao 

processo de regulamentação do patrimônio fundiário do Amapá, concretizado na Lei nº 

10.304/2001, por meio do Decreto nº 8.713/2016, que permite a transferência de terras da 

União para o domínio do Estado do Amapá (INCRA, 2016). Ação que propiciou a 

alteração do ordenamento do território amapaense, já que a União, até então, realizava a 

gestão de cerca de 80% das terras do Amapá, ou seja, exercia forte influência no destino 

dos espaços, aspecto que fragilizava a atuação do capital de maneira mais visível. 

O fato relatado anteriormente é para chamar a atenção para o momento no qual o 

Estado além do papel de legitimador das ações de agentes econômicos, se notabiliza como 

garantidor da nova economia local. O Estado não é neutro e, para Harvey (2011), há uma 

competição interurbana por parte do aparato estatal por investimentos de capital. Essa 

afirmação de Harvey remete ao que ele denomina como “facilidades legislativas”, a 

exemplo, os Planos Diretores de cidades. Nesse sentido, este trabalho se apoia na 

definição de Harvey (2018, p.28), no qual o papel do Estado nesse movimento é o de 

garantir a base legal e jurídica capitalista para a reprodução do mercado, a fim de assumir 

as “funções regulatórias”, já que exerce a influência e o comando das demandas efetivas 
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da cidade. No capítulo 2, estão identificadas a base normativa e legal que orientou a 

ocupação do espaço de Macapá.  

De acordo com a Lei Complementar nº 029/2004, do Uso e Ocupação do solo do 

município de Macapá, a Zona Oeste foi destinada, prioritariamente, a setor residencial, 

aspecto já relatado no capítulo três. O quadro 9 permite identificar a destinação e os usos 

permitidos. Quanto ao uso e atividades permitidas, a mesma Lei, no seu anexo III, define 

que o Setor Misto 1 está para a construção de residencial uni e multifamiliar, o que 

significa que deveria acomodar no máximo duas unidades habitacionais autônomas por 

lote em condomínio, agrupadas horizontalmente. Uma indicação clara de que, a partir 

daquele momento, o mercado imobiliário poderia atuar com mais segurança. Ao observar 

o mapa da expansão urbana se verifica que, a partir de 2005, aumentou a mancha cinza 

sobre a Zona Oeste. 

 

QUADRO 9: Uso e atividades permitidas para a Zona Oeste de Macapá, conforme a Lei     nº 029/2004 -

PMM. 

SETOR Diretrizes Usos permitidos Observações 

 

 

Residencial 1 

- Incentivo à baixa densidade 

- Ocupação horizontal  

-Uso residencial; atividades 

comerciais e de serviços de 

apoio à moradia; atividades 

comerciais, de serviços, 

industriais e agrícola, 

controlados os impactos 

ambientais.  

Residencial uni e 

multifamiliar; comercial 

níveis 1, 2, 3 e 4; de 

serviços níveis** 1, 2, 3, 

4 e 5; industrial níveis 1, 

2 e 3; agrícola nível 3.  

 

Comercial nível 3, exceto 

atacadista; nível 4 exceto 

depósito ou posto de 

revenda de gás; de serviços 

nível 4, exceto garagem 

geral.  

 

 

Misto 1 

-Atividades comerciais e de 

serviços compatibilizados 

com o uso residencial e de 

grande porte, controlados os 

impactos ambientais****.  

- Incentivo à baixa densidade 

- Estímulo à ocupação 

horizontal 

Residencial uni e 

multifamiliar; comercial 

e industrial níveis 1, 2, 3 

e 4; de serviços níveis 1, 

2, 3, 4 e 5; agrícola nível 

3.  

 

 

Misto 4  

- Incentivo à alta densidade 

- Estímulo à verticalização 

baixa 

- Atividades comerciais e de 

serviços compatibilizados 

com o uso residencial; 

atividades controladas de 

comércios e serviços 

especializados. 

Residencial uni e 

multifamiliar; comercial 

níveis 1, 2 e 3; de 

serviços níveis 1, 2, 3 e 4; 

industrial níveis 1 e 2.  

 

Comercial nível 3, exceto 

atacadista; de serviços 

nível 3 somente clube, 

estacionamento ou 

garagem, hotel ou 

pousada, laboratório 

clínico e teatro; nível 4 

somente casa noturna. 

 

Proteção 

Ambiental 1* 

Atividades voltadas para o 

ecoturismo, lazer, manejo 

sustentável dos recursos 

naturais e educação 

ambiental.  

Residencial uni e 

multifamiliar; agrícola 

nível 3.  

 

Agrícola nível 3 somente 

exploração vegetal e 

pesca.  

 

FONTE: PMM - Lei nº 029/2004 -PMM, de Uso e ocupação do solo de Macapá. 
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*Apesar de estar identificado no mapa de Setorização como SPA 1, não teve seus atributos descritos no 

Anexo III da Lei. No entanto, foram consideradas neste quadro as diretrizes, os usos permitidos e as 

observações atribuídas ao Setor de Proteção Ambiental 3. 

**Os Níveis 1, 2, 3, 4 e 5, correspondem a baixíssimo impacto, baixo impacto, médio impacto, alto impacto 

e altíssimo impacto, respectivamente. 

 

Ao observar a finalidade planejada para a Zona Oeste de Macapá é possível 

compará-la às finalidades de cidades dormitórios. E mais ainda, ao analisar a base legal 

orientadora para a realização da ocupação da Zona Oeste de Macapá é possível, apoiada 

na reflexão de Sassen (2015) sobre o que é uma cidade, afirmar que vem acontecendo a 

realização da não-cidade, na Zona Oeste de Macapá. Para a autora, ter muitos terrenos 

construídos não se constitui uma cidade, são apenas terrenos construídos. Ter fileiras de 

construções, isso não é cidade, são apenas terrenos densamente construídos. Logo, a 

autora define que os elementos projetados e concebidos em determinados espaços para 

moradia que, num primeiro momento, estão se realizando como espaços mortos. A 

comparação que se faz entre a Zona Oeste de Macapá e a abordagem da autora, é que o 

Estado normatizou a produção do espaço para ser um espaço morto. Morto, não no sentido 

de não haver vida humana, morto no sentido se não haver cidade, com a vibração de 

diferentes usos do espaço, de circulação de pessoas, de meios de transporte, de crianças 

indo para a escola, de encontros em praças, de corredores. Para ter esse movimento apenas 

em horários de saída e chegada do trabalho não significa que o lugar esteja inserido na 

cidade. Na Zona Oeste de Macapá, há indícios de cidade, mas predomina a não-cidade. 

Percebe-se, em curso, a predominância da Zona Oeste como área de reprodução 

do capital e influência do Estado. Em decorrência de diferentes necessidades apresentadas 

desde a sua produção, a área experimenta uma relação desigual, cercada entre o público 

e o privado, com a predominância dos interesses econômicos de natureza privada 

prevalecendo sobre os interesses coletivos. Dessa forma, buscar-se-á dar maior atenção 

as ações exercidas pelo Estado e que confirma o papel de agente garantidor da reprodução 

capitalista.   

 

5.1.1 A REALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO PELO ESTADO  

 

O Estado, por ser constituídos de diversas instituições e funções, é um agente que 

tem um papel diferente do capital. No entanto, vem atuando com aquele que garante as 

condições para a reprodução do capital. Desta forma, algumas concessões são 

evidenciadas e asseguram as condições para a reprodução da força de trabalho. Ao 
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observar a Zona Oeste de Macapá e analisar os instrumentos de planejamento elaborados 

para Macapá (1959, 1973, 1979 e 2004) é possível identificar que há um descolamento 

entre o que se planeja, os instrumentos legais e a realidade da cidade, especialmente 

quanto à expansão e a ocupação de áreas não adequadas para a construção de moradia, 

como as moradias em alagados.  

Em vista disso, é percebido o que Maricato (2002) afirma, de que há “ideias fora 

do lugar” quando se trata do planejamento das cidades para os moradores “ilegais”, no 

entanto, e as ideias se posicionam no lugar correto quando se aplicam a uma parcela da 

sociedade que reafirma a desigualdade. Para uma parcela da Zona Oeste de Macapá não 

há planos, há improvisos, remendos de execução de obras. Aspecto que Maricato (2002, 

p.122) afirma ocorrer: “para a cidade ilegal não há planos, nem ordem”. Ao nosso ver, 

não significa a ausência do Estado, mas significa o não reconhecimento dos direitos de 

moradores ao espaço, à terra. O modo de produzir dos moradores não significa nada, estão 

invisibilizados pelo Estado. Para Carlos (2017), dentre os agentes da produção do espaço, 

somente o Estado possui o poder de atuar no conjunto do espaço de diversas maneiras: 

desapropriando, criando áreas públicas, alterando usos de lugares, criando espaço de 

moradia, entre outros. Na Zona Oeste de Macapá, a atuação do Estado ocorre de maneira 

diferenciada nos assentamentos públicos e privados.  

Três imagens da produção do espaço da Zona Oeste de Macapá chamam atenção 

de segunda a sexta-feira, e são particularmente características no uso das vias e destaca a 

desigualdade social daquele espaço. A primeira delas, é um complexo “ir e vir”, no 

movimento do início das manhãs e final da tarde, momentos no quais os trabalhadores 

que constroem moradias nos loteamentos privados entram para cumprir suas atividades, 

ao mesmo tempo, os moradores dos assentamentos públicos e privados saem para 

executar suas atividades. Esse “balé”39, que para Jacobs (2014) não se repete em outro 

lugar da mesma forma, se dá por instrumentos diferentes. O trabalhador, que cumpre sua 

jornada em loteamentos privados, se desloca pela rodovia de bicicleta e depende do 

movimento de automóveis para permitir sua circulação e seu retorno para casa. Não há 

espaço adequado nas pistas para o deslocamento desse trabalhador.  

Em horários de intenso movimento é percebida mais que uma aparente desordem 

(comum em cidades grandes e médias), e uma desorganização (comum em cidades com 

poucos investimentos). Não parece ser um “balé” ensaiado, planejado. Tanto que, ao 

                                                           
39 Termo usado por Jacobs (2014, p.44) para narrar o movimento das ruas de Greenwich Village e os 

diferentes usos em diferentes momentos do dia. 
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pesquisar na SEPLAN, na Secretaria de Infraestrutura – SEINF e na SEMOB, as 

intervenções executadas entre 1990 e 2016 são as quantidades identificadas no quadro 10.  

Os números remetem a um questionamento levantado na introdução deste 

trabalho sobre as reais motivações para que levaram a Zona Oeste de Macapá a tornar-se 

alvo do mercado imobiliário. Não havia sinais de dinamismo econômico e infraestrutura 

que atraísse tal mercado. O quadro mostra que até o final do ano 2000, apenas três 

intervenções aconteceram por obra de mobilidade para melhorar a circulação, todas no 

bairro Marabaixo I, II e III, nas vias de circulação de transporte coletivo. Não havia 

infraestruturas consolidadas para atrair grandes mercados, o que havia era a possibilidade 

de usar a terra considerada devoluta para ser transformada em propriedade privada. 

 

QUADRO 10: Quantidade de obras executas Estado na Zona Oeste de Macapá, 1990 a 2016. 

Período Setores   

Educação Saúde  Circulação Lazer  Saneamento 

em geral 

Anos 1990 

 

                - - - - - 

Anos 2000 6 

 

1 

 

3 1 - 

Anos 2010 - 1 3 1 - 

Fonte: SEPLAN, SEINF e SEMOB.  

 

O processo de intervenção do Estado no espaço da Zona Oeste de Macapá foi lento 

até meados de 2010, quando o movimento de acumulação de intensificou. No entanto, 

antes desse processo ganhar intensidade, tentou-se identificar tentativas de projeção ou 

execução que atingissem aos moradores da Zona Oeste de Macapá, antes do mercado 

imobiliário tencionar a ser protagonista dessa forma de produzir, ao usar o solo como 

principal produto.  

Tentando compreender as “facilidades legislativas” (HARVEY, 2011), sobre o 

uso de aparato estatal como facilitar do mercado, foi-se em busca de exemplos que 

pudessem verificar até que ponto os agentes públicos atuam em favor dos moradores.  

Nesse sentido, a fim de avaliar as obras de “melhoria” dos assentamentos públicos, fez-

se um levantamento no site da Assembleia Legislativa do Estado40, do período entre 1999 

                                                           
40 Na hierarquia do poder público, seria mais conveniente fazer a pesquisa no legislativo municipal. No 

entanto, a Câmara Municipal não disponibilizou informações quanto às proposições feitas por vereadores 

em benefício dos bairros da cidade. Ao expor a dificuldade em conseguir tal informação ao técnico da 

Secretaria de Planejamento do Estado, o mesmo alertou-nos quanto à peculiaridade de atuação do 
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e 2017, sobre proposições feitas por representantes do povo do legislativo para os bairros 

Goiabal, Marabaixo e comunidade Lagoa dos Índios (Apêndice II). As proposições 

selecionadas foram as que podem/poderiam impactar positivamente a vida dos moradores 

da Zona Oeste de Macapá, caso implementadas. São elas: de serviços/expansão de 

iluminação, pavimentação de avenidas e ruas, transporte público, de construção de 

creche, de segurança, pavimentação do ramal de acesso para a comunidade da Lagoa dos 

Índios, escola, de saneamento em geral, de lazer e cultura. 

A primeira proposição identificada para a Zona Oeste de Macapá é do ano de 

1999. Nesta, são indicados que se instale um sistema de captação de água e de iluminação 

das vias públicas para o bairro Goiabal e de serviços de iluminação públicas nas vias do 

bairro Marabaixo. De 1999 a 2017, foram feitas cento e oitenta e duas proposições para 

iluminação das vias da Zona Oeste de Macapá. Segundo as lideranças dos bairros 

Marabaixo II e Goiabal, somente a partir de 2010 e 2014, respectivamente, esses bairros 

receberam serviços de maneira mais satisfatória, coincidindo com os lançamentos de 

empreendimentos imobiliários. A segunda maior proposição identificada está relacionada 

à melhoria de ruas e avenidas, por meio de serviços de pavimentação asfáltica. Neste 

quesito, foi possível acompanhar a ação do Estado, ou melhor, da diferença do tratamento 

do serviço ofertado aos moradores dos assentamentos públicos da Zona Oeste de Macapá.  

Em 2016, no início da pesquisa, as condições das vias dos assentamentos públicos 

Goiabal, ramal de acesso às comunidades Lagoa dos Índios e Marabaixo II apresentavam 

grande precariedade. Vária movimentos de intervenção aconteceram no segundo semestre 

do mesmo ano de 2016. Apenas para ilustrar e dar a real dimensão do serviço realizado 

pelo Estado, fez-se uma sequência temporal com uso de fotografias das áreas, com a 

finalidade de compreender que a feição da Zona Oeste de Macapá resulta de remendos e 

improvisos de obras executadas pelo Estado, entre 2017 e 2018, nas quais podem ser 

vistas na qualidade das vias do ramal de acesso para a Comunidade Lagoa dos Índios 

(fotos A, B e C) e bairro Goiabal (D, E e F). São exemplos da falta de compromisso do 

Estado diante da precariedade do espaço no qual os moradores residem e circulam.  

Os remendos e improvisos, exemplificados nas fotografias anteriores, contrastam 

com uma ação de intervenção feita pelo Estado, com serviço de pavimentação dentro do 

loteamento privado Irmãos Platon. Segundo L1, morador do loteamento, foi solicitado 

junto ao GEA o serviço de recapeamento das principais vias do loteamento e que, 

                                                           
legislativo estadual em fazer proposições que podem ser cumpridas pelo poder estadual e municipal. Por 

esse motivo, usou-se como referência as proposições do legislativo estadual.  
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felizmente, foi atendido, ao menos parcialmente. A comunidade do Goiabal, ao saber da 

realização do serviço fez denúncia usando os meios de comunicação (TV e rádio). Não 

se confirma a relação, mas o fato é que, após a denúncia, houve a colocação de uma capa 

asfáltica no bairro Goiabal, que se desfez com as primeiras chuvas no final de 2017 e 

início de 2018. Enquanto o serviço dentro do loteamento Irmãos Platon, realizado com 

qualidade técnica superior, permanece inalterado. 

 

FOTO 4 A, B e C: Ramal de acesso à comunidade Lagoa dos Índios 

 
Fonte: FERREIRA, R. C. 

 

 

FOTO 5 C, D e E: Avenida do bairro Goiabal 

  
Fonte: FERREIRA, R. C. 
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Além dos elementos apontados anteriormente, outras proposições apresentadas 

por agentes da Assembleia Legislativa – AL foram para atender: transporte público, 

segurança, escola, saneamento em geral e lazer. Quanto ao saneamento em geral, a Zona 

Oeste de Macapá contém sistemas isolados de caixas d’água instaladas no bairro 

Cabralzinho e outra na Comunidade Lagoa dos Índios, o restante dos assentamentos 

públicos usam água de poços individuais. Os assentamentos privados fechados contêm os 

serviços de saneamento em geral para seus moradores.  

A figura 22 indica que a Zona Oeste de Macapá não está ligada à rede coletora de 

esgoto. No entanto, os agentes públicos da AL apresentaram diversas proposições 

direcionadas ao Estado para que fossem executadas: “manutenção e melhoria do sistema 

água” (2012), “manutenção na tubulação da rede de esgoto no bairro Goiabal” (2013); 

“melhoraria da qualidade da água tratada no bairro Goiabal” (2012 e 2013) e “drenagem 

no ramal do Goiabal” (2016). Esta última proposição chamou a atenção por coincidir com 

um serviço de drenagem realizado, no início de 2017, por máquinas do Estado no ramal 

que dá acesso ao bairro Goiabal e ao loteamento Irmãos Platon. Serviço no qual não se 

tem a real certeza sobre a quem beneficiou. A única certeza que se tem, segundo o Sr. Q3, 

é que a Zona Oeste de Macapá não tem água tratada e nem esgoto coletado e, portanto, 

as obras de drenagem executadas pelo Estado, próximas ao bairro Goiabal, não estavam 

a serviço de seus moradores. 

A partir de 2010, aproximadamente, verifica-se uma profunda transformação na 

Zona Oeste de Macapá ao tornar-se alvo de estratégias imobiliárias, na qual passa a ser 

atingida por realizações que reforçam a ligação entre as empresas do setor imobiliário e 

o Estado, resultando em uma política de intervenção que atende às necessidades do 

mercado e faz evidenciar a segregação que aumenta em toda a cidade, por ser uma 

produção que eleva a desigualdade do espaço, não apenas pela escassez da distribuição 

de equipamentos e serviços urbanos, mas pelo surgimento de espaços de privilégios. 
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FIGURA 22: Rede coletora de esgoto de Macapá, 2018  

 

 

  
Fonte: CAESA    Organização: Vanessa Costa 

 

 

Privilégios que se manifestam na fragmentação urbana da Zona Oeste de Macapá 

por meios de suas formas e da oferta de serviços essenciais e não atingiram os moradores 

mais antigos. A área vem sendo estruturada pela realização de importantes obras que 

favorecem os empreendimentos imobiliários, mas que deixam à margem moradores de 

áreas próximas. Um exemplo, é o alargamento da rodovia Duca Serra, iniciada em 2016. 

O aumento do número de assentamentos privados e, como consequência, de moradores, 

fez aumentar a circulação de veículos (Foto 6), fato que se encontra na justificativa do 

projeto da obra, elaborado pela Secretaria de Transportes do Estado do Amapá- SETRAP, 

executora do projeto. Até o final de 2017, alguns trechos foram destravados para facilitar 

o fluxo de automóveis, no entanto, em horários de intensa circulação (início da manhã e 

final da tarde) os longos congestionamentos permanecem nos trechos em obra. 
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FOTO 6: Intenso fluxo na área da Lagoa dos Índios 

 
Fonte: FERREIRA, R. C.                                                               

 

Essa fragmentação do espaço da Zona Oeste de Macapá produz vivências urbanas 

que levam ao que Smith (1995) considera como a criação de fronteira do capital41, 

atualmente toma a forma de uma fronteira urbana por instituir novos objetos urbanos e 

produtos imobiliários que faz aflorar preços de mercado muito elevados, fator este que 

mobilizou os moradores proprietários de terras, da comunidade tradicional da Lagoa dos 

Índios, a aproveitar a dinâmica observada pelo aumento de áreas de assentamentos 

privados e passaram a vender suas terras e, por conseguinte, a reivindicar terrenos em 

áreas mais privilegiadas, já sob a posse de novos proprietários. 

Na Zona Oeste de Macapá, o Estado, além de normatizador de instrumentos 

legais, vem produzindo bens para suprir às necessidades do capital privado, ao fazer 

intervenções para facilitar a produção do mercado de terras. Desta forma, o Estado atua 

de forma direta na produção do espaço como agente viabilizador do espaço, seja por meio 

de instrumentos de normatização de uso do solo, seja por planos urbanísticos, ou planos 

de desenvolvimento.  

Para Abreu (2006), o papel do Estado na produção do espaço do Rio de Janeiro 

foi o de mediador de conflitos entre os diferentes grupos sociais, de uma maneira que não 

houvessem prejudicados. No entanto, para Corrêa (1989), o papel do Estado é mais 

complexo e contém diversas possibilidades de atuação como produtor do espaço. Dentre 

                                                           
41 O autor faz um encadeamento com a clássica fronteira agrícola, na qual o desenvolvimento desigual do 

espaço passa a ter lucros elevados assegurados pelas atividades de agregação de territórios novos. 
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outros papéis, pode ser um promotor fundiário, por possuir o controle das terras públicas 

ou um promotor imobiliário, na medida em que garante a oferta de infraestrutura básica 

e assume a responsabilidade pela regulamentação do uso do solo. Em concordância com 

o sentido dado por Corrêa (1989) quanto ao papel do Estado na produção do espaço 

urbano da cidade, se observa que na Zona Oeste de Macapá esse papel veio se alterando 

ao longo do tempo ao ponto de assumir a função de promotor fundiário por meio de ações 

de órgãos públicos, como o INCRA e o IMAP.  

Assume, também, o papel de promotor imobiliário quando efetiva a produção do 

espaço para facilitar o mercado de compra e venda de moradia, por meio de instalação de 

infraestrutura que facilita a circulação de automóveis. Outro fator ligado ao Estado no 

papel de promotor imobiliário se dá quando, por meio de seus agentes políticos e 

representante do povo, usam mecanismo para viabilizar interesses privados. Outro 

exemplo relacionado aos agentes públicos é o de uma legisladora do munícipio de Macapá 

que, em 2013, apresentou uma pauta para discutir vários instrumentos em vigor e que 

normatizam o uso do solo urbano, como resultado dessa pauta de discussão, passou a 

vigorar a Lei Complementar nº 007/13 – CMM, na qual altera os dispositivos e anexos 

das leis: nº 026/2004 – Plano Diretor de Macapá; e a Lei nº 077/2011 – que altera o padrão 

de verticalização das construções. O que se observa, pelo exemplo citado, são indícios de 

interesses econômicos na propositura, a família da vereadora é proprietária de uma das 

maiores empresas do setor da construção imobiliária. Seria o interesse privado e seus 

viabilizadores políticos. 

A alteração solicitada pela vereadora, modificou a paisagem urbana de Macapá, 

por meio do movimento de expansão dos empreendimentos imobiliários verticais, 

dispostos nas áreas mais centrais da cidade. O Estado, então, se torna responsável por 

garantir o fornecimento das infraestruturas que movimentam cada vez mais essa 

produção, como o alargamento da rodovia Duca Serra, desde 2016. O Estado passa a ser 

orientado a seguir a agenda das empresas do setor imobiliário por meio de obras que 

ajudam a produzir valor. São estratégias que, quando colocadas em prática, segundo 

Carlos (2017), promovem a despossessão, cuja consequência é a substituição de uma 

classe social por outra de maior poder aquisitivo, e promovem, também, a valorização do 

solo, no qual acarreta a destituição de pessoas de suas representações que sustentam a 

vida.  
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 5.2 O SETOR IMOBILIÁRIO: AGENTE BÚSSOLA 

 

Gottdiener (1997), ao iniciar a problematização de seu livro A produção social do 

espaço cita o exemplo de uma cidade onde, após a Segunda Guerra Mundial, se instalou 

o primeiro empreendimento de casas suburbanas com financiamento privado, produzido 

em área urbana nos EUA. Outro exemplo destacado pelo autor, é da década de 1970, no 

qual o governo federal concede empréstimos a investidores para a construção de 

conjuntos habitacionais, num programa de desenvolvimento urbano que desapropriou 

moradores de um espaço histórico e os substituiu por inquilinos ao construir edifícios de 

apartamentos. O autor avança na problematização para a década de 1980, período no qual 

os censos indicavam que, em áreas consideradas rurais, havia um crescente aumento 

populacional, mais alta que em áreas situadas próximas às metropolitanas. 

A cidade se tornou “portátil”, assim como a vida urbana, segundo o autor, ao 

perceber que a dinâmica da forma não se restringe apenas aos centros das cidades, mas 

está no processo, na sua expansão, distribuída no entorno, e hierárquica na sua 

organização espacial. Não há uma forma definida para a cidade, “são amorfas na forma, 

maciças no escopo e hierárquicas em sua escala de organização social” (GOTTDIENER, 

1997, p.14). 

Ainda o autor, ao continuar a relatar as transformações nos espaços de cidades dos 

EUA, afirma que o desenvolvimento das construções habitacionais privadas só foi 

possível por intervenção ativa do governo, de forma direta e indireta. Direta, por ser 

parceiro de especuladores e empreendedores imobiliários. Indireta, por facilitar subsídios 

de hipotecas e dedução de impostos. Portanto, para o autor, a produção do espaço 

“envolve o Estado tanto quanto a economia” (p.16), e que aponta importante caminho 

para a compreensão da relação entre agentes públicos e privados.  

A cidade, sob a perspectiva do capitalismo, necessita se tornar capital fixo e 

propiciar a criação de condições para que ocorra a realização do valor, especificamente, 

mercadoria e, por conseguinte, ao ser remodelada (HARVEY, 2006) envolve a 

desvalorização do espaço construído. 

A convergência entre Estado e economia ficou restrita, neste item do trabalho, na 

relação entre o Estado e o setor imobiliário, e não, especificamente, ao setor habitacional. 

Não ficará desarticulado ao processo de financeirização do imobiliário, que será tratado 

no item seguinte e, em muitos momentos se faz presente nos processos analisados. 
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Para Pinto et al. (1981, p.128), não é possível compreender o processo de 

produção da cidade, por meio de sua expansão, e de áreas residenciais, sem analisar as 

“empresas ligadas à habitação e a terras e o modo como as mesmas se comportam em 

uma economia de mercado”. Para os autores, o papel desse agente na sociedade capitalista 

é bem estabelecido: obter lucro. Seu poderio, no entanto, está ligado a outro agente, ao 

financeiro. Essa atuação do setor imobiliário, no mercado de compra e venda de terra e 

moradia atende a diferentes nichos de compradores, de diferentes rendas. Outro aspecto 

observado no resultado de pesquisas de Pinto et al. (1981) é que cada fragmento do espaço 

da cidade é único no sentido das vantagens e desvantagens que esse agente poder ter.  

Essas vantagens e desvantagens estão relacionadas ao valor levado em 

consideração para se estabelecer o preço da moradia ou do lote/terreno. Os valores, em 

geral, para que o preço seja estabelecido, variam de um lugar para outro e são 

determinados por características, como: vizinhança, acessibilidades, infraestrutura 

urbana, entre outras (PINTO et al., 1981). Para Santos (1992, p.9) o valor de cada 

elemento varia e “muda seu papel e a sua posição no sistema temporal e no sistema 

espacial”, portanto, pode estar sujeito a ter variações qualitativas e quantitativas, o que 

significa que podem ser mudados “segundo o movimento da história” (SANTOS, 1992, 

p.10).  Por esse motivo, se apresentou a especificidade da Zona Oeste de Macapá no 

capítulo três, a fim de se captar o valor qualitativo no processo de produção da área. Se 

trata de afirmar que, apesar de identificar que há processos de expansão imobiliária se 

realizando em outras áreas da cidade, os aspectos diferenciados da localização atribuem 

resultados diferentes.  

Resultados que podem estar relacionados aos elementos constituintes do espaço, 

conjugados ao movimento do todo (SANTOS, 1992). No entanto, cada lugar em 

particular faz o valor variar e, consequentemente, o preço varia. Não se dá numa relação 

de causa-efeito, mas no contexto da mudança de valor da variável, de sua significação, 

mesmo estando ligada ao movimento do todo. Nesse sentido, os elementos, ou variáveis, 

a serem levadas em consideração para identificar os preços do produto imobiliário no 

movimento temporal do mercado imobiliário em direção a Zona Oeste de Macapá estão 

relacionados à localização (se em assentamento privado, se em área com acesso a 

infraestrutura) e o fator legal, ou seja, se a moradia ofertada no mercado é titulada ou não.  

O uso do termo valor é articulado com diversos campos do conhecimento, 

portanto, não há a pretensão de apresentar alguma novidade quanto ao avanço de 

interpretação como categoria. Pereira (2017), apoiado em Marx, parte da ideia de que os 
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preços nada mais são do que a manifestação monetária do valor de uma mercadoria. O 

autor enfatiza o caráter dialético da relação preço e valor na produção do espaço e na 

financeirização e que, o protagonismo das finanças sobre os meios de produção não muda 

a vigência do significado de valor. Para Lefebvre (2013), quando o valor de troca 

prepondera sobre o valor de uso, a desigualdade é expressa numa hierarquização 

socioespacial. E o acesso à vida urbana é medida por um preço, e se torna a sentença de 

seu valor. 

Antes de apresentar os valores, representados por preços, da evolução do mercado 

imobiliário na Zona Oeste de Macapá, a fim de compreender o estágio atual da produção 

do espaço, se faz necessário identificar os agentes do setor imobiliário que atuaram/atuam 

na consolidação da fragmentação daquela área. Essa compreensão se faz fundamental, 

pois, de acordo com Santos (1992) em cada fração de um espaço (cidade, conjunto de 

bairros), a relação com o Estado não é a mesma. Assim como não sãos os mesmos os seus 

momentos históricos.  

 

5.2.1 A ATUAÇÃO DO SETOR IMOBILIÁRIO 

 

A atuação do setor imobiliário se inicia por um processo de construção de 

moradias em áreas intramuros, com infraestrutura necessária para seus ocupantes, e vem 

a constituir espaços que, para serem efetivados, precisam de vários agentes ligados ao 

setor, como o proprietário da terra, o incorporador e o agente financeiro. Antes de 

verificar de que forma o setor imobiliário se interliga para realizar seu mercado na Zona 

Oeste de Macapá, é necessário identificar quais são as empresas do setor que mais 

investiram no mercado imobiliário naquela área.  

A primeira empresa do setor imobiliário a atuar na Zona Oeste de Macapá foi a 

Irmãos Platon Engenharia. Empresa responsável, na década de 1980, pela construção do 

residencial Cabralzinho, contratada da empresa de crédito imobiliário SOCILAR, ligada 

ao BNH (com a extinção do BNH, a CEF assumiu os processos relacionados ao crédito 

imobiliário) que comercializava os lotes para servidores públicos do ex-TFA, segundo a 

CEF (2019). 

Nesse meio tempo, a empresa Irmãos Platon adquiriu grandes extensões de terras 

no entorno da Rodovia Duca Serra. Separou algumas partes para iniciar o comércio de 

venda de lotes com título de propriedade, fato bastante incomum naquele momento, mas 

não uma novidade, pelo menos na Zona Sul da cidade. O mercado de terra, mediante a 
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venda de lote feito pela empresa Platon, até meados do ano 2000, difere do formato de 

venda de lotes em assentamentos privados que surgiram nos últimos anos. Segundo o Sr. 

C1, proprietário de uma incorporadora e construtora, a empresa Platon Engenharia é a 

construtora mais antiga em atividade no Amapá e, na década de 1990,  

 

Os loteadores chegavam, abriam ruas, colocavam postes, e depois o poder 

público entrava com o serviço de pavimentação, meio-fio, água encanada, 

dentro do loteamento. Então, quando começou o loteamento, não tinha a 

cultura do empreendedor colocar o asfalto, o meio-fio, a água encanada, murar, 

era tudo diferente. Quem surgiu com essa plataforma há uns dez anos mais ou 

menos foi a empresa Manari. (C1, entrevista em 21/09/2017). 

  

Em relato, L1, morador do Loteamento Irmãos Platon, lembra que os donos do 

Loteamento Platon perceberam rapidamente que havia um potencial mercado que 

precisavam explorar: o da venda de terrenos, determinado pelo aumento populacional de 

Macapá, fato que abria demanda de mercado por moradia. Mediante a possibilidade de 

explorar o mercado que se apresentava, a empresa de engenharia criou os loteamentos 

Irmãos Platon e Lagoa que, para L1, era tudo “meio que no improviso, muito 

desorganizado”.  

No loteamento Irmãos Platon, de acordo com o mesmo morador, apenas fez-se 

uma cerca (de arame) numa grande área, abriram ruas, colocaram postes, delimitaram os 

variados tamanhos de lotes e colocavam à venda, fato observado na oferta em página de 

classificados de um jornal local, no ano 2000 (Figura 23). Outros destaques observados 

na figura é quanto aos atributos de valorização para o produto comercializado: a 

localização em “terreno alto, seco e ventilado”, ou seja, o oposto das características de 

áreas alagadas e ocupadas por moradias e  que dominavam a paisagem dos canais da 

cidade; e o penúltimo item destacado, “pronto para condomínio fechado”, informação 

que, segundo L1, o estimulou a adquirir o lote, no entanto, o loteamento Irmãos Platon só 

veio  a tornar-se murado em 2017, dezessete anos depois.  

Os donos da empresa prometiam melhorias, que não se realizavam. No loteamento 

Lagoa, não houve o cercamento. Os lotes, por serem mais caros, a venda foi se dando 

mais lentamente. Virou reduto, nos últimos anos, de moradores do poder político local, 

como o atual governador. 
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FIGURA 23: Oferta de lotes e casas no loteamento Irmãos Platon, 2000. 

 
   Fonte: Jornal do Dia, 12/2000. Acervo da Biblioteca Pública Elcy Lacerda.  

 

 

Para técnicos do INCRA e da CEF, os motivos principais do aumento do número 

da oferta de lotes em assentamentos privados foi a grande disponibilidade de terras 

colocadas à venda por moradores da área e o preço bem abaixo do mercado, se comparado 

às zonas Sul e Central. 

A Urbanizadora e Loteadora Manari, segundo informações da página da 

empresa42, iniciou sua atuação no mercado imobiliário pela Zona Sul de Macapá. Até 

2017, comercializou cerca de 2.000 lotes. Destes, a grande maioria está localizada na 

Zona Oeste de Macapá, de dez loteamentos horizontais construídos pela Manari, cinco 

estão naquele espaço: Parque Novo Mundo, Jardim Europa, Jardim América, Eldorado e 

Cidade Jardim. O quadro 11, aponta que o acirrado movimento de instalação de produtos 

imobiliários por meios de assentamentos intramuros tornou-se mais acelerado nos últimos 

dez anos.  

 

 

 

 

                                                           
42 http://www.manari.net 
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QUADRO 11: Assentamentos públicos e privados localizados na Zona Oeste de 

Macapá, décadas de 1980 a 2017 

 
   Fonte: Cabral (2017); FERREIRA, R. C.            Organização: FERREIRA, R. C. 

 

          Para Maricato (2015)43, esse mercado que produz assentamentos intramuros, se 

apropria de um valor que não se encontra na própria mercadoria comercializada. Para a 

pesquisadora, o que faz com que o preço de uma moradia se valorize são: os 

investimentos, no qual o Estado é o maior responsável; a legislação, alterada para permitir 

o adensamento, ressalta ser importante a sua alteração de tempos em tempos, no entanto, 

a questão é sobre a quem ela beneficia; a vizinhança, ainda há pouco analisada, que pede 

reflexão sobre a lógica que se reproduz quando ocorre a retirada de favelas de áreas que 

podem desvalorizar a terra. 

Os atributos de valorização, destacados por Maricato, passam a fazer sentido para 

a Zona Oeste de Macapá a partir de 2004, quando o Plano Diretor de Macapá classifica a 

                                                           
43 MARICATO, Ermínia. A produção capitalista do espaço urbano. Palestra Rede Rua – Instituto Pólis, 

São Paulo, em 24/08/2015.   



167 
 

área como Subzona de estruturação urbana, ou seja, de vetor de crescimento urbano. 

Nessa expansão, a figura do setor imobiliário se une às forças do mercado ao Estado e 

promove projeto de desenvolvimento. Fato que indica não ter havido barreiras a essa 

expansão, apesar dos “controles de zoneamento e a aversão dos habitantes locais ao 

crescimento”, é possível para esses empreendedores construírem em “qualquer lugar, em 

qualquer tempo e em volta de qualquer um[...] um conjunto de residencial legalizado” 

(GOTTDIENER, 1997, p.14-15). 

Gottdiener (1997) joga a luz no interesse ao tipo de organização social que produz, 

ou pode produzir e reproduzir os padrões de uso da terra. Não demonstra interesse em 

mostrar o passado baseado apenas na sua forma, mas na atual organização da vida 

cotidiana e a relação das injustiças sociais e suas manifestações espaciais. 

Injustiça social ou injustiça urbana que, sob a ótica desta pesquisa, se manifesta 

concretamente no espaço da Zona Oeste de Macapá em padrões socioespaciais cada vez 

mais desiguais e fragmentados, por meio do evidente comércio imobiliário que determina 

o valor da terra. Essa diferenciação no espaço não é apenas uma questão de distribuição 

espacial, que seria uma consequência natural, implícito ao processo de expansão das 

cidades que exercem centralidade regional, como Macapá. Nesta, desde o final da década 

de 1980, se manifestam as maiores dificuldades habitacionais e a falta de uma política 

urbana de inclusão territorial.  

Acompanhando o pensamento de Lencioni (2015), o espaço torna-se fragmentado, 

tanto por suas diferentes funções urbanas quanto por suas diferentes formas, abrigando 

bairros residenciais, de favela, vazios urbanos, entre outros. Esses fragmentos são visíveis 

e apontam as diferentes classes dispostas. Sobre esses fragmentos, Lencioni (2015) chama 

a atenção para os seguintes aspectos:  

 

O primeiro diz respeito à compreensão de que cada fragmento do espaço não 

se constitui como uma ilha isolada que compõe com outros fragmentos [...] 

cada fragmento não se constitui numa unidade; a unidade é a cidade. O segundo 

ponto é que embora a natureza possa se constituir num elemento que fragmenta 

o espaço, quando nos referimos à produção social do espaço a essência da 

fragmentação reside no fato do espaço ser vendido como mercadoria, pois é no 

mercado de terras e de edificações que se encontra o âmago de sua 

fragmentação. O terceiro ponto é que esses fragmentos não são iguais, quando 

muito se assemelham. Isso porque quando se trata do espaço nada é igual, só 

na aparência se equivalem, pois cada lugar é por natureza singular. 

(LENCIONI, 2015, p.41) 

 

A autora faz uma análise sobre os espaços que exercem um processo de 

dominação e imposição sobre outros espaços dentro da lógica de relações que garantem 



168 
 

a unidade desse conjunto, e ressalta aspectos que Henri Lefebvre desenvolveu em seus 

estudos, no qual a produção do espaço capitalista é homogênea, fragmentada e 

hierarquizada. O segundo termo permite considerar o surgimento de instrumentos 

normativos, a exemplo do Plano Diretor de Macapá, como fator legitimador da 

fragmentação do espaço, e o terceiro termo, simbolizado pelos assentamentos privados 

fechados (loteamentos, residenciais), como símbolos do processo de hierarquização da 

espacialidade do poder econômico e político. No setor imobiliário, e mais precisamente 

nos processos da incorporação imobiliária (componente central do setor), há o 

envolvimento da produção e da circulação e permite a transformação. São múltiplos 

fragmentos que interferem de forma diferenciada em espaços com aspectos similares. 

Portanto, o setor imobiliário, e o quadro 11 espelha essa fragmentação. 

 

5.2.2 O INCREMENTO DO SETOR IMOBILIÁRIO - VALOR E PREÇO DA 

MORADIA 

 

Dados do censo do IBGE (2010), ao examinar os índices de habitação, apontam a 

região Norte como a região que apresenta os piores resultados de déficit habitacional, 

com cerca de 27%. A exemplo, o Amapá apresentou o pior índice do indicador 

coabitação44 entre todos os estados da região Norte, o índice indica que 13%, de duas ou 

mais famílias que habitam em área urbana, dividem moradia. Em 2007, segundo a FJP, 

do total de domicílios em Macapá, cerca de 16% eram de habitações precárias. Os 

números do IBGE (2010) também apontam que, aproximadamente, 80% da população 

habita em moradia própria. Os números contrastam com o percentual de coabitação, o 

que pode significar que, apesar de 80% residirem em moradia própria, estão dividindo 

essa moradia com outras duas ou mais famílias, já que apresentava um grande déficit 

habitacional, em torno de 31 mil moradias. A FJP (2007) aponta que 60% das habitações, 

na área urbana de Macapá, até 2007, foram construídas em área sem infraestrutura. 

Outro fator que indica a demanda por moradia e pode ter incrementado o setor 

imobiliário é quanto ao ônus excessivo da renda por família em gasto com aluguel, em 

2007 alcançou o percentual de 7% de domicílios na área urbana de Macapá que moravam 

                                                           
44 Um dos componentes de avaliação do indicador déficit habitacional pelo IBGE. Os outros componentes 

são: habitação precária, ônus (comprometimento da renda com pagamento de aluguel) e adensamento 

(muitas pessoas dormindo num mesmo cômodo). O termo significa que mais de uma família divide a mesma 

moradia.  
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em imóvel alugado. Ao levar em consideração que a renda média por família ficava na 

faixa de três salários mínimos, o valor gasto com aluguel retirava uma parcela 

considerável da renda familiar (FJP, 2007).  

Em Macapá, esse percentual era bem maior, cerca de 61% de famílias 

compartilhavam a mesma moradia (IBGE, 2010). No mesmo censo, o ônus com aluguel 

se apresentou bem expressivo, cerca de 16% das famílias estavam com a renda 

comprometida com o pagamento de aluguel. Esses dois componentes, ônus com aluguel 

e coabitação, indicavam a grande necessidade por moradia, mas também, as 

possibilidades que o mercado imobiliário encontrou para explorar a demanda 

apresentada. 

Essa destacada demanda encontra-se fragmentada por diferentes usos entre as 

diversas faixas de renda. As finalidades da moradia estão alternadas e influenciam no 

desembolso da produção. Em setores variados da produção o custo com o imóvel pode 

incorporar o custo da produção, como o aluguel. No entanto, o uso de imóvel por meio 

de locação possui significado para além da economia rentista, é uma necessidade.  

A atividade de compra e venda de imóveis e lotes/terrenos se inicia na Zona Oeste, 

em meados da década 1990, mesmo a área contendo características típicas de modo de 

vida rural. A indicação que confirma haver um modo de vida rural é destacada na oferta 

de páginas de classificados de jornais da cidade daquele período, item “terrenos rurais” 

(Figura 24). No entanto, ao se observar a oferta de outro terreno na área (de 2012), a 

característica destacada é de haver um modo de produção (de peixes e frutas), esse é o 

valor sem preço, bem destoante do modo de produzir que avançava para área naquele 

momento (Figura 25), o de assentamentos privados. A pesquisa identificou que, até por 

volta de 2007, os preços não acompanhavam as informações do imóvel ofertado em 

classificados de jornais, nem mesmo em páginas compradas por empresas do ramo 

imobiliário, como as corretoras. 
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         FIGURA 24: Oferta de terreno na Zona Oeste de Macapá, 1995 

 
Fonte: Jornal do Dia, 05/12/1995. Acervo da Biblioteca 

Pública Elcy Lacerda. 

 

 

FIGURA 25: Oferta de terreno na Zona Oeste de Macapá, 2012. 

 
Fonte: Jornal do Dia, 15 a 21/11/2012. Acervo da Biblioteca Pública Elcy Lacerda.  
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A dificuldade em adquirir uma moradia em áreas mais centrais de Macapá, passa 

a ser uma característica simultânea ao movimento de ocupação em áreas impróprias 

(alagadas) e mais distantes, assim como ao aumento do mercado de moradia. Nesse 

sentido, a terra passa a ser o produto que passa a incrementar o desenvolvimento do setor 

imobiliário por meio da compra e venda de moradia e terrenos/lotes. 

A fim de avaliar o incremento do setor imobiliário em direção à Zona Oeste de 

Macapá, no mercado de compra e venda, foi realizado um levantamento usando dois 

elementos de valorização: Tipos de moradia e localização. A partir desses elementos 

identificou-se o preço médio da moradia (Apêndice 1). Cada elemento foi composto pelos 

seguintes indicadores: 

a)  Tipos de moradia: com título de propriedade e sem título de propriedade; 

b) Localização: se em área urbanizada, se em loteamento/residencial/condomínio 

fechado e se em área sem infraestrutura. 

Para identificar o preço de venda usou-se quatro variações de preços, com três 

intervalos similares (entre 10-100, 102-200 e 201-300) e um intervalo maior (301-999). 

O quadro apresenta uma perspectiva de identificação de áreas com preço de moradia 

acima de 1 milhão. Para definir e avaliar os intervalos de preços, buscou-se orientação 

técnica com profissionais do Instituto Mauro Borges-Goiânia, do IBGE-Amapá e da 

SEPLAN/GEA, instituições que atuam com pesquisa e base de dados para elaboração de 

políticas públicas.  

O uso do indicador preço é importante para analisar o processo de segregação 

socioespacial (CORREA, 2007). Para realizar o levantamento foi necessário criar um 

banco de informações quanto ao preço médio de moradias à venda no espaço urbano 

comparando aos preços de outras áreas de Macapá, sendo: Sul, Norte e Central, além da 

zona Oeste. Em concordância com Sposito (2017)45, usamos a comparação como um 

procedimento com a finalidade de compreender os elementos envolvidos e dar 

reconhecimento ao processo de produção do espaço da Zona Oeste de Macapá. 

Para fins comparativos com a Zona Oeste de Macapá (Cabralzinho, Goiabal, 

Marabaixo e Rodovia Duca Serra), três áreas foram subdivididas, compostas por bairros 

mais antigos. São elas: a área central da cidade de Macapá (bairros: Centro, Perpétuo 

Socorro, Trem e Santa Rita), a Zona Sul (Bairros: Pedrinhas, Buritizal, Marco Zero e 

Rodovia JK) e Zona Norte (bairros: São Lázaro, Jardim Felicidade, Infraero e BR 156). 

                                                           
45 SPOSITO, M. E. B. Desafios da Pesquisa em Geografia: a comparação. Palestra apresentada no XXII 

Seminário Interno da Pós-Graduação em Geografia da UFG, IESA-UFG, 2017.  
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Dessa maneira, usou-se conjuntos diferentes de espaços da cidade a partir de elementos 

semelhantes, adequado ao que propõe Sposito (2017). As características semelhantes 

foram imóveis ofertados com 2 a 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, em alvenaria ou mista 

(alvenaria e madeira). 

Optou-se pela fonte de pesquisa de jornais impressos46, com exceção dos anos de 

2016 e 2017, nos quais a fonte principal foi a internet. Entre 1990 e 2015, a pesquisa 

buscou em seção de classificados de jornais impressos mais antigos que circulam em 

Macapá, sendo eles: o Jornal do Dia (circula desde 1987), jornal A Gazeta e o jornal 

Diário do Amapá. Disponíveis para consulta no acervo de periódicos da Biblioteca 

Pública do Estado do Amapá Elcy Lacerda. 

As fontes foram usadas conforme os períodos abaixo47: 

 Entre 1990 a 2000 – Jornal do Dia, Jornal A Gazeta – impressos; 

 Entre 2001 a 2010 – Jornal do Dia, Jornal A Gazeta e Diário do Amapá – 

impressos; 

 Entre 2011 e 2017 – Jornal A Gazeta, Diário do Amapá (impresso e na página 

na internet) e site de empresas do setor imobiliário (compra e venda de 

imóveis). 

A dinâmica da distribuição espacial dos diferentes preços de imóvel urbano no 

processo de produção da Zona Oeste de Macapá depende de diversos fatores e está 

intrínseca na dinâmica da cidade. O levantamento de preços por oferta de moradia levou 

a perceber que a variação se dá, principalmente, pela proximidade da centralidade, ou 

seja, pela valorização da localização. Entre 1988 e 2000, o mapa 8 mostra que, quanto 

mais próximas às áreas centrais, maior é o preço do imóvel, independente se o imóvel 

                                                           
46 Na etapa de qualificação deste trabalho, em 2018, apresentou-se a dificuldade em conseguir dados 

relacionados ao mercado de imóveis na cidade de Macapá. Por sugestão da professora Miraci Nucada, da 

PUC-GOIÁS, usou-se as informações contidas em jornais que circulavam na cidade nos períodos 

analisados. 
47 A classificação proposta inicialmente (por tipo de imóvel, localização e valor) tornou-se complexa 

quando foi percebida a ausência de informações importantes para fins de definição mais precisa do preço 

médio do imóvel. De 1988 até 2002, em torno de 90% dos anúncios de venda de lotes e moradias não 

informavam o preço. Mesmo assim, foi possível conseguir informações quanto ao tipo e localização, 

aspectos que não geram o valor monetário, mas identificam as áreas disponíveis para venda e suas 

características, como a distribuição pela cidade e sua variação quantitativa durante os períodos previstos, 

tornando-se indicadores válidos para analisar as tendências de crescimento urbano e de reconhecimento do 

papel da ZOM nos períodos. São importantes e válidos por expressarem o dinamismo do setor imobiliário 

e refletirem as mudanças da sociedade para localizarem-se em determinados lugares. Para analisar os 

números de moradias da ZOM, foi usado como referência o Censo do IBGE de 2010, distribuído por 

setores, dado que pode alterar o resultado esperado, já que o maior dinamismo do setor imobiliário na área 

ocorreu após 2010. Por este motivo, optou-se por realizar um levantamento com o uso da ferramenta Google 

Maps e a Base Cartográfica de 2014, do Governo do Estado do Amapá. 
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possuía ou não título de propriedade, 100% dos imóveis ofertados na faixa entre 100 e 

200 mil reais estavam localizados na área central. No período, não foi identificada oferta 

de imóveis para a Zona Oeste de Macapá, as ofertas encontradas eram de terrenos 

tipificados como rurais. De acordo com levantamento feito por Silva (2017, p. 68), ao 

tratar da regularização fundiária de Macapá, os baixos preços da terra praticados, até 

meados da década de 1990, era “em função de parte dela ser da União, não ser 

regularizada e com pouco desenvolvimento do mercado de terras local”. 

A localização, aliás, é o elemento de valorização que marcou todos os períodos 

analisados. A evolução dos preços de moradias na área urbana de Macapá está 

diretamente relacionada com o desenvolvimento das condições de produção. Para Harvey 

(2018), o capital como valor está sempre em movimento, então, dependendo do espaço 

em que ele se movimenta assume diferentes formas. Uma dessas formas é o dinheiro, mas 

ressalta que nem todo dinheiro é capital. O dinheiro como capital, segundo o autor, 

adquire dois tipos de produção: a força de trabalho e os meios de produção. Nesse sentido, 

o valor passa a ser determinado por custos para reproduzir um determinado padrão de 

vida. Os meios de produção são as mercadorias na forma de infraestruturas que deveriam 

ser colocadas à serviço de todos os moradores, mas que passam a ser compradas e 

confinadas por um preço que representa seu valor (HARVEY, 2018). 
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MAPA 8: Variação de preço de venda de moradia, entre 1988 e 2000

 
Fonte: IBGE; SEMA.  

Organização: WATANABE, E.: FERREIRA, R. 
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No mapa 8, a Zona Oeste de Macapá ainda não estava incluída no circuito de 

produção do espaço urbano de Macapá no qual o solo passava a ser a principal 

mercadoria. A área passa a compor o circuito de produção do período seguinte, entre 2001 

e 2010. Antes desse período, era apenas uma possibilidade. Amaral e Melo (2013), 

afirmam que até 2008, haviam oito loteamentos fechados em Macapá, todos localizados 

em áreas de acesso rápido, em eixos estratégicos. 

Entre 2001 e 2010, a Zona Oeste de Macapá passa a compor o primeiro ciclo da 

esfera da circulação do capital, que é a transformação do capital de sua forma dinheiro 

em mercadoria, por meio da compra de terrenos que passaram a servir ao mercado 

imobiliário. Esse processo passa a mobilizar elementos que alteram não somente o 

espaço, mas as relações nele contidas. 

A instalação do assentamento Marabaixo em etapas (I, II e III), altera a dinâmica 

da Zona Oeste de Macapá. O Estado instala alguns equipamentos e serviços em prol da 

comunidade assentada, mesmo que precários: escolas, pavimentação, transporte público 

e energia. Mesmo com a precarização dos serviços e a dificuldade de mobilidade ao 

restante da cidade, a Zona Oeste de Macapá passa a receber muitos moradores. De forma 

concomitante, outras áreas da cidade passam por intensa transformação, como a área 

central. Nesse período, outro elemento de valorização é identificado nas ofertas de 

moradias: a paisagem, o rio Amazonas, a Lagoa dos Índios. A oferta de imóveis para 

aluguel multiplica o número de páginas em classificados de jornais. 

A zona Sul de Macapá, no entorno da rodovia JK, principalmente, passa a 

equiparar a variação de preços de moradia ao da Zona Central (Mapa 9), entre 2001 e 

2010. De acordo com Carlos (2017), é provável que essa evolução dos preços, no 

movimento de produção do espaço, seja provocada pelo vínculo da área ao melhor acesso 

para circulação e à privacidade, na qual os espaços intramuros podem permitir. Esse 

capital (a privacidade) torna-se o objeto valorização mais explorado pelo setor imobiliário 

naquele momento. É a capitalização da possibilidade de uso do espaço privado que passa 

a mobilizar o setor imobiliário. Esse capital é percebido nos preços observados no mapa 

9. 
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MAPA 9: Variação de preço de venda de moradia, entre 2001 e 2010

 
Fonte: IBGE; SEMA.                       Organização: WATANABE, E.: FERREIRA, R. C
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Diferente do período anterior, os preços passam a variar entre 10 mil a 1 milhão 

de reais o valor da moradia. A zona Central, obedecendo à lógica de localização ressaltada 

por Maricato (2015), Lefebvre (2013) e Carlos (2017), oferta 50% de moradia acima de 

301 mil reais. A Zona Oeste de Macapá, apresenta 11% dessa faixa de oferta, indicando 

um aumento vertiginoso, comparado à zona Norte (bem mais antiga). 

A Zona Oeste de Macapá entra no circuito produtivo identificado pela oferta de 

imóveis. No entanto, os preços do produto, comparado aos preços da zona Sul, indicam 

que os processos envolvidos para essa produção não eram suficientes para consolidar o 

valor desse produto. Para Harvey (2018), o valor total da mercadoria envolve o capital, o 

valor e a mercadoria em si. O valor é oculto, se realiza na criação da vontade, pelo desejo 

de uso do produto e que, segundo Harvey (2018), Marx chamava de realização do valor. 

Entre o primeiro e o segundo períodos, observou-se que a quantidade de páginas 

com ofertas de imóveis para venda e aluguel aumentou tanto que passou a ser um caderno, 

no qual continha, em média, 23 páginas. Outro aspecto observado é que a partir de meados 

de 2010, 90% das páginas dos cadernos de classificados estavam relacionadas às 

corretoras de imóveis. São sinais da dinâmica no mercado relacionado à moradia. O fator 

que mais chama a atenção é quanto à oferta de imóveis com títulos de propriedade. Nesse 

sentido, o trabalho desenvolvido por Silva (2017), aponta que o maior dinamismo da 

urbanização de Macapá a partir da expansão urbana, relacionada ao processo de 

regularização fundiária, ocorreu a partir de 2010. Momento em que este trabalho aponta 

como o período de acelerado mercado de imóveis com títulos de propriedade na cidade. 

Segundo Lencioni (2015), são as formas difusas se apresentando e que transfiguram o 

espaço. A propriedade privada é a essência dessa mudança, regulada pelo valor e pela 

reprodução do capital. 

A Zona Oeste de Macapá passa a transfigurar as desigualdades nos fragmentos do 

espaço, no qual se impõe o espaço hegemônico. Compreender essa lógica hegemônica 

significa perceber, também, que nos fragmentos de desigualdades estão os que ficam à 

margem dessas mudanças. Mudanças que produzem hierarquias (LEFEBVRE, 2002). 

São os espaços concebidos passando a dominar as relações socioespaciais, onde os 

fragmentos passam a ter novas funções. Dentre as essências das novas funções desses 

fragmentos, apontadas por Lencioni (2015), está à que refere no fato do espaço ser 

vendido como uma mercadoria. 

Segundo Lefebvre (2013, p.120) é quando as forças produtivas avançam no 

espaço e “la producción del espacio sustituye o más bien se superpone a la producción de 
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cosas en el espacio”, não é uma força isolada, local, mas resulta da força que acompanha 

uma tendência mundial, de reprodução de relações de produção capitalista. 

O mapa 10 aponta que a Zona Oeste de Macapá, entre o segundo e o terceiro 

períodos, foi a área da cidade de Macapá que mais ofertou moradia com título de 

propriedade, com cerca de 34% e 45%, respectivamente. Percentuais que contrastam com 

o valor, representado pelo preço, pois, apesar da oferta de imóveis na Zona Oeste de 

Macapá ser três vezes maior que a quantidade ofertada na área central nos últimos anos, 

o preço representado é bem menor (Mapa 12). Entende-se que a localização persiste como 

elemento principal de valorização no processo de produção do espaço da Zona Oeste de 

Macapá. No entanto, e em concordância com Silva (2017), o baixo preço da terra e, por 

consequência, da moradia, mesmo apresentando problemas quanto à regularização 

fundiária de Macapá, são aspectos facilitadores para o avanço dos assentamentos privados 

e do aumento da oferta de moradia com títulos de propriedade.  

Lojkine (1997) destaca que a propriedade privada está diretamente relacionada ao 

processo de segregação socioespacial. Esta, para o autor, seria a principal expressão da 

renda fundiária urbana48, revelada por meio de diferentes preços do solo. Não tem 

centralidade neste trabalho analisar com profundidade a renda fundiária de Macapá, no 

entanto, é inegável sua correlação com o movimento que produz a Zona Oeste de Macapá.  

Já para Carlos (2008), a localização é o valor que expressa a terra como mercadoria, além 

de sua relação com o espaço global, pelo qual se realiza seus diferentes preços.

                                                           
48 Relacionada a teoria de renda da terra agrícola, elaborada por Marx. Castells (2000); Lefebvre (2001) e 

Lojkine (1997), mesmo com algumas divergências metodológicas, se apoiam na teoria de renda fundiária 

da terra de Marx, na qual se expressa economicamente o monopólio de acesso à propriedade fundiária, por 

três mecanismos de rendas diferentes: absoluta, diferencial e de monopólio. A propriedade imobiliária não 

é uma questão especifica tratada na teoria.  



179 
 

MAPA 10: Oferta de moradia com título de propriedade (%) 

 
Fonte:    IBGE; SEMA.      

Organização: WATANABE, E.: FERREIRA, R. C 
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No período mais recente, entre 2011 e 2017, na ZOM, o percentual de variações 

de preços aumentou, acompanhando os números de imóveis ofertados. Concentra a oferta 

de 50% de imóveis na menor faixa de oferta, entre 10 a 100 mil reais (mapa 11), enquanto 

na zona Central a oferta da mesma faixa reduziu de 22%, entre 2001 e 2010, para 8%, no 

período atual. Enquanto a área Central da cidade passa, nos últimos anos, por um intenso 

movimento de verticalização da moradia, a Zona Oeste de Macapá passa por um intenso 

processo de horizontalização da moradia, sob ação do setor imobiliário. Os preços de 

ofertas de moradia, comparados às zonas Central e Sul passaram a se equiparar na faixa 

entre 101 a 200 mil reais, a Zona Oeste e a Central aparecem com ofertas de preços 

equivalentes, 21% e 19%, respectivamente. Quando se analisa as características para essa 

equivalência, se observa que os atributos de valor para justificar o preço são diferentes do 

período anterior e diferentes, também, nas áreas ofertadas. Os elementos de valorização 

destacados nas ofertas da área Central, além da localização, são: a infraestrutura, serviços 

médicos, escolas, bancos, comércio. É o valor do que é externo ao produto ofertado que 

passa a ter mais valor, o valor de troca. 

Na Zona Oeste, com a intensiva fragmentação socioespacial e a instalação de 

assentamentos privados, o comportamento padronizado, um universo privado passou a 

orientar as novas relações. Se impõem relações mediadas pela mercadoria e passa a 

ocorrer a redefinição dos usos do espaço pela nova relação espaço-tempo. Nesse sentido, 

o setor imobiliário tenta preencher as necessidades dos novos ocupantes desses 

assentamentos vendendo as obrigações do Estado: água tratada, coleta de esgoto, vias 

trafegáveis e calçadas. É o caráter duplo da mercadoria, teorizado por Marx (1983), que 

corresponde ao caráter duplo do trabalho, no qual há a produção de valor concreto (valor 

de uso) e o do valor, além de estabelecer a totalidade da sociedade capitalista, se assenta 

em sua contradição fundamental apoiado no valor.  

Para Harvey (2016, p.27), “todas as mercadorias que compramos [...] têm valor 

um valor de uso e um valor de troca”. Essas duas formas, para o autor, além de 

apresentarem diferenças significativas, costumam estar em conflito, “constituem uma 

contradição que, de vez quando, pode provocar uma crise”. O mesmo autor entende que 

parte dessa provisão (dos valores de uso) é assumida pelo Estado, por se constituir agente 

central da reprodução e da valorização do capital ao incentivar investimentos em projetos, 

obras de cunho infraestruturais, usando mecanismos de capital para fins coletivos.  
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MAPA 11: Variação de preço de venda de moradia, entre 2011 e 2017 

 
Fonte: IBGE; SEMA.  

Organização: WATANABE, E.: FERREIRA, R. C 
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O autor apresenta um exemplo que traduz o caráter duplo dessa mercadoria: 

 

Os valores de uso são infinitamente variados (até para um mesmo item), 

enquanto o valor de troca (sob condições normais) é uniforme e 

qualitativamente idêntico (um dólar é um dólar, e mesmo quando é um euro, 

este tem um valor de troca conhecido em relação ao dólar). Consideremos, 

como exemplo, o valor de uso e o valor de troca de uma casa. Como valor de 

uso, a casa fornece abrigo; é um lugar onde se pode construir um lar e uma 

vida afetiva; é um espaço de reprodução diária e biológica (onde cozinhamos, 

fazemos amor, discutimos e criamos filhos); oferece privacidade e segurança 

em um mundo instável. A casa pode funcionar como [...] memória histórica 

(tanto pessoal quanto social), [...]. E o valor de troca da casa? Na maior parte 

do mundo contemporâneo, precisamos comprá-la, arrendá-la ou alugá-la para 

ter o privilégio de usá-la. Precisamos gastar dinheiro com isso. A questão é: 

quanto valor de troca é necessário para produzir os usos da casa e como esse 

“quanto” afeta nossa capacidade de impor os usos particulares que queremos e 

dos quais precisamos? (HARVEY, 2015, p.27-28). 

 

Para relacionar o questionamento final do autor ao processo de produção da Zona 

Oeste de Macapá, sobre quanto de valor de troca é necessário para produzir os usos da 

terra, destaca-se as características já apresentadas no quarto capítulo deste trabalho, 

quando moradores mais antigos da área relatam os usos da terra nos últimos anos. Não 

havia a complexidade existente, atualmente. A terra tinha uso coletivo, de onde retirava-

se a matéria prima para alimentar as famílias e construir objetos e as moradias. O modo 

de produção, se dava por meio da criação de animais e o plantio, eram meios de relação 

monetária que vigorava (não era o único, alguns moradores trabalhavam no serviço 

público) entre o morador e a cidade. O valor de troca envolvido nas relações era limitado, 

aspecto que, para Harvey, 

 

(...) O valor de troca é determinado pelos custos básicos de produção da casa 

(trabalho e matéria-prima), mas nesse caso são agregados dois outros valores: 

a margem de lucro do construtor, que disponibiliza o capital inicial necessário 

e paga os juros de qualquer empréstimo envolvido; e o custo de aquisição, 

aluguel ou arrendamento da terra. O valor de troca é estabelecido pelos custos 

reais de produção mais lucro, juros sobre empréstimos e aluguel capitalizado 

(preço da terra). O objetivo do produtor é obter valor de troca, não valor de 

uso. A criação de valor de uso para outras pessoas é um meio de atingir esse 

fim. No entanto, a qualidade especulativa da atividade significa que o que 

importa é o valor de troca potencial. Na verdade, o construtor pode tanto 

ganhar como perder dinheiro. É claro que ele tenta orquestrar as coisas, em 

particular a compra das habitações, para garantir que isso não aconteça. Mas 

há sempre um risco. O valor de troca assume o comando da provisão 

habitacional. (HARVEY, 2015, p.28) 

 

O exemplo descrito por Harvey (2015), coaduna com as ações do setor 

imobiliário, no qual cria o valor de uso para garantir o objetivo fim, que é o valor de troca. 

A ação concreta é realizada pelo Estado, por meio de obras de alargamento da principal 

via de acesso aos assentamentos privados, pela expansão da rede de energia e de serviços 
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que não alcançam todos os moradores da Zona Oeste de Macapá. O objetivo dessa 

produção não é suprir às necessidades de toda a sociedade, mas valorizar o produto 

imobiliário e garantir a reprodução capitalista. Cabe destacar que o aumento do número 

de moradias para venda não se encontra desvinculado das demandas da população, 

conforme o quadro de proposições de agentes políticos ao longo de todos os períodos já 

apresentados (Quadro - Apêndice 2) ao se analisar o agente Estado, neste capítulo.  

Nos últimos anos, entre 2011 e 2017, cerca de 56% das moradias ofertadas para 

venda na Zona Oeste de Macapá (Tabela 4) estão localizadas em espaços sem 

infraestrutura mínima (água tratada, vias pavimentadas, transporte público) que garantam 

melhor uso do espaço por moradores de assentamentos públicos, principalmente. Os 

dados mostram que ocorreu o aumento de 100% do número de ofertas entre 2001-2010 e 

2011-2017. Esses números apresentam enorme contraste com os dados da tabela 5, na 

qual mostra o percentual de concentração de 92% na oferta de moradia em assentamentos 

privados, intramuros, cujos valores de uso foram constituídos por investimentos difusos. 

No espaço intramuros, por agentes do setor imobiliário. No espaço externo, vem sendo 

constituído por investimento público, como o já destacado alargamento da rodovia Duca 

Serra e a melhoria das vias de acesso aos assentamentos privados.  

 

TABELA  4: Oferta de moradia em área sem infraestrutura em Macapá 

Áreas Oferta de moradia em Área sem infraestrutura (%) 

1988 a 2000 2001 a 2010 2011 a 2017 

Central  36,2 11 2,4 

Zona Norte 38,3 35 24,4 

Zona Sul 19,2 28,8 17,1 

Zona Oeste 6,3 25,2 56,1 

              Fonte: FERREIRA, R. C.  

 

TABELA  5: Oferta de moradia em assentamentos privados em Macapá 

Áreas Oferta de moradia em Loteamento privado, residencial, 

condomínio (%) 

1988 a 2000 2001 a 2010 2011 a 2017 

Central  0 0 0 

Zona Norte 0 0 0 

Zona Sul 87,5 8,1 7,7 

Zona Oeste 12,5 91,9 92,3 

   Fonte: FERREIRA, R. C. 

   *Não foram consideradas moradias verticalizadas, por esse motivo as áreas Central e 

Sul de Macapá não apresentam informações.  

 

A partir dos números apresentados, algumas questões que surgiram no início da 

pesquisa passam a ser compreendidas, principalmente no que se refere às desigualdades 
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socioespaciais. Segundo Maricato (2015), os negócios imobiliários carregam a produção 

da cidade para qualquer lado. Portanto, ao observar o grau de interferência dos 

assentamentos privados na Zona Oeste de Macapá, nos últimos anos, se confirma que o 

agente imobiliário que atua é o que produz a mais-valia, que mantém o lucro do setor e 

que remunera os trabalhadores que atuam no processo de produção e o proprietário da 

terra, que extrai uma renda na forma de preço de venda da terra, e o Estado assume o 

papel de produtor da valorização, por meio da implantação de infraestruturas. É um 

esquema complexo de produção, circulação e distribuição do que é extraído desse 

negócio, como o lucro e a renda fundiária, ou terra, por ficarem tão misturados, que se 

torna difícil identificar cada um deles. Por isso, o que se mostra aqui é o movimento que 

esse setor percorre, por meio do preço da venda da terra, na produção do espaço da Zona 

Oeste de Macapá. 

Na essência das mudanças que manifesta uma nova ordem econômica na Zona 

Oeste de Macapá, e que faz surgir novas necessidades e carências, está o imobiliário, e 

também, o financeiro, que se reorganizam, segundo Chesnais (2005) numa nova relação 

de valor, articuladas para adquirir o máximo de ganhos e rendimentos imobiliários sob 

diversas formas: capital – dinheiro, por meio de valorização financeira; e capital rentista, 

uso da propriedade de terras e imóveis. O resultado dessa articulação se dá pela 

legitimação de uma urbanização empresarial, no qual o setor imobiliário passa a 

direcionar o crescimento da cidade, agente bússola, ou seja, o garantidor do negócio 

imobiliário dominante, com objetivo fim de obter rendimentos. Assim, a organização da 

cidade fica submetida ao regime de propriedade do capital.  

Neste trabalho, permanecerá sendo uma incógnita demonstrar os números 

envolvidos na relação entre a renda fundiária urbana (por envolver aspectos da 

regularização fundiária ainda bem indefinidas no Amapá e, por conseguinte, na Zona 

Oeste de Macapá) e a imobiliária.  

 

5.3 FINANCEIRO: AGENTE VIABILIZADOR DO SETOR IMOBILIÁRIO 

 

A partir da redemocratização brasileira, a influência do pensamento neoliberal na 

esfera social e política, reduz o papel do Estado interventor e limita o debate a respeito da 

Política Nacional de Habitação (PNH). Ocorrem alterações nas estruturas criadas durante 

o regime militar, dentre elas, o Sistema Financeiro da Habitação (SFH), criado em 1964, 
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pela Lei nº 4.380, na qual instaura a correção monetária e abre o mercado para a colocação 

de títulos do governo e autoriza financiamentos de longo prazo (GAP-FINEP, 1985). 

A correção monetária tornou-se essencial para a realização do financiamento 

habitacional, até então, limitada por operações realizadas pela Caixa Econômica e 

Institutos de Previdência existentes na época, e às quais poucos conseguiam acessar. 

Dessa maneira, além de assegurar a criação de instrumentos de captação de recursos de 

longo prazo e depósitos em caderneta de poupança e do FGTS, possibilitou o crédito 

imobiliário. Como consequência do aumento de depósitos em caderneta de poupança e 

de recursos do FGTS surgiram as Sociedades de Crédito Imobiliário e as Associações de 

Poupança e Empréstimo, formando o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo 

(SBPE), composto por instituições financeiras especializadas na concessão de 

financiamentos habitacionais. Os instrumentos de captação (poupança e FGTS) eram 

administrados pelo BNH (ABECIP, 2017). 

Após atravessar vários momentos de instabilidade econômica no mundo (crise do 

petróleo) e no Brasil, pelo aumento da inflação e insucessos de planos econômicos, o 

BNH não resistiu e foi extinto, em 1986. As atribuições do BNH passaram a ser 

desenvolvidas pela Caixa Econômica Federal e, posteriormente, o Banco do Brasil. O 

início da década de 1990 é marcado pela retenção, pelo Governo Federal, de vários ativos 

financeiros, entre eles uma grande fatia da poupança, que afetou os setores de crédito 

imobiliário e de construção civil. No entanto, o Estado e as instituições financeiras, 

aliadas, resolveram negociar a dívida herdada pelo não pagamento dos financiamentos 

por títulos do Tesouro Nacional.  

Em 2007, a economia mundial foi engolida pela crise do capitalismo 

financeirizado. Ocorreu por dívidas de moradias entre os trabalhadores mais pobres nos 

EUA, ou seja, estava diretamente relacionada com a financeirização dos rendimentos 

individuais para educação, saúde, pensões e, sobretudo, habitação. Ao se expandir, e 

atingir as camadas mais baixas da classe trabalhadora, fez com que os agentes financeiros, 

neste caso, os bancos, buscassem opções de benefício. Dentre esses benefícios estava a 

adoção da renda individual como fonte de lucro e que, associada à fonte de investimento, 

resultou numa bolha que cresceu nos Estados Unidos, se espalhou pela Europa e 

respingou em diversos países. (LAPAVITSAS, 2009). 

O uso da renda do trabalhador como fonte de lucro é denominado por Lapavitsas 

(2009) de “expropriação financeira”, obtidos por meio de investimentos (taxas, comissões 

e comércio de bens) e faz emergir novos mecanismos relacionados à produção de espaços 
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por meio da especulação imobiliária. Ganha um papel protagonista na lógica da formação 

de espaços concebidos, planejados. Essa nova lógica se concretiza nos loteamentos 

privados espalhados por cidades brasileiras e, no Amapá, passará a dominar as relações 

que permeiam o setor imobiliário e o financeiro. 

Segundo a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança 

- ABECIP, até em novembro de 2017, os financiamentos imobiliários, com uso de 

recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos (SBPE)49, mobilizaram o 

montante de 33 bilhões de reais, com queda de 14% em termos mensais e queda de 20% 

em 2017, se comparado a 2016 (Tabela 6). 

 

         TABELA 6: Indicadores de Rentabilidade 

 
Fonte: ANBIMA, BANCO CENTRAL e BM%F BOVESPA 

(1) Rendimento Bruto         

(2) Rendimento líquido de IR 

(3) A partir de 1º de outubro/2017, entrou em vigor a nova classificação de fundos de investimento 

ANBIMA. Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento 

(*) 2017dados referentes aos primeiros onze meses do ano. 

 

A ABECIP50, numa parceria com a Fundação Getúlio Vargas – FGV, representada 

pelo Instituto Brasileiro de Economia - IBRE, com objetivo de se obter indicadores de 

preços de ativos imobiliário no Brasil, lançou, em 2018, o Índice Geral do Mercado 

Imobiliário Residencial, o IGM-R ABECIP, no qual usam os laudos de imóveis 

financiados por instituições bancárias. Segundo a ABECIP, o Índice Geral de Preços 

Imobiliários (IGMI-C), usados desde 2011, resolve a lacuna quanto à rentabilidade de 

imóveis comerciais, e não apenas os residenciais. Por variar muito, o IGM-R ABECIP 

leva em consideração as seguintes características de valorização de imóveis: localização, 

área do imóvel, vizinhança, material utilizado, entre outros. É, talvez, uma das maiores 

bases de dados sobre imóveis, com mais de quatro mil municípios, em todo Brasil. 

                                                           
49 Operações com recursos de Caderneta  
50 https://www.abecip.org.br/credito-imobiliario 



187 
 

Foram financiados para aquisição e construções de imóveis, em todo Brasil, em 

2017, cerca de 161 mil imóveis, número bastante expressivo, que destaca a totalidade dos 

maiores financiadores imobiliários. As instituições que mais atuam com créditos 

imobiliários no Brasil, para construção e aquisição, são as bancárias, listadas na Tabela 

7. A CEF é a instituição que mais financia imóveis no Brasil, em vista disso, surpreende 

que outra instituição financeira pública Banco do Brasil tenha seis vezes menos volume 

de financiamento que a CEF.  

 

TABELA 7: Créditos imobiliário realizados por instituições bancárias em 2017 

 
Fonte: ABECIP – Boletim Informativo de Crédito Imobiliário e Poupança, dez-2017. 

Ordenado pela coluna de valor no ano (azul) 

 

Usa-se o termo finanças, amparado no ponto de vista de Chesnais (2005) sobre a 

diferença de setor financeiro e do capital financeiro. Para o autor, no setor financeiro a 

questão que ganha centralidade é o movimento que acelera a mobilidade do dinheiro a 

fim de garantir o rendimento rentista. Enquanto o capital financeiro está relacionado ao 

movimento bancário e de empresas, combinado com a lucratividade, produtividade e 

financiamento, que resulta em excedente, se apropriando do valor pela mutação em juros. 

No entanto, Pereira (2017) acredita que esses setores convergem, mobilizando uma nova 

dinâmica em processos combinados e perversos que tiram direitos. Essa combinação 

aumenta a valorização do capital diante da consolidação da acumulação financeira e 

reforça a concentração do capital e o aumento do poder econômico, disseminando 

desigualdades socioespaciais.  

De acordo com Pereira (2017), essa acumulação financeira e, também, imobiliária 

asseguram a sobrevivência do capitalismo. Para Lefebvre (1976), na produção do espaço 

se dá a repetição das relações sociais capitalistas. O autor levanta a hipótese de que a 

produção do espaço viabiliza a continuidade da reprodução do capital (a produção do 

espaço). O autor enfatiza a importância política e ideológica do espaço (total e global) 
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que elevou para o primeiro plano o investimento imobiliário, que alcança de forma 

estratégica o afastamento da relação de valor e preço.  

Para Pereira (2017), o financeiro e o imobiliário coincidem num ponto: “as 

amarras do valor” passa a ser a garantia de sobrevivência do capitalismo. De um lado, o 

capital representado pelo domínio do financeiro; de outro lado, o uso do espaço pelo 

imobiliário, que permite a reprodução do capital. Se unem e passam a ter papéis bem 

definidos: o financeiro, o capital; e o imobiliário, a renda. O capital (industrial) e a renda 

(da terra), na agricultura, já marcou a diferença do aspecto produtivo. Há distinção entre 

capital e renda ao longo do tempo. 

Antes dessa nova lógica tornar-se regra para aquisição de moradia nos 

assentamentos privados da Zona Oeste de Macapá, o embrião da conexão entre os dois 

agentes é estabelecido desde o final da década de 1980. Inicialmente, as relações se davam 

de forma muito confusa, ao buscar mais informações sobre o formato de financiamento 

para aquisição de moradias no Cabralzinho, verificou-se que acontecia uma espécie de 

terceirização de financiamento pela Caixa Econômica Federal – CEF. É preciso destacar 

que o Amapá era um Território Federal. Segundo a CEF, não havia um setor de habitação 

da CEF, no Amapá. De modo que a CEF estendia a responsabilidade às empresas de 

crédito, como a SOCILAR IMOBILIÁRIO, instalada em Belém, no Estado do Pará. A 

SOCILAR atuava como mediadora entre os compradores e a CEF. Era uma relação 

denominada pela CEF-Amapá de trilateral: BNH-SOCILAR-Pessoa Física51. A pessoa 

física pagava a hipoteca para a SOCILAR, que pagava ao BNH. O formato de aquisição 

de imóveis se repetiu em outras áreas da cidade, como nos conjuntos Laurindo Banha e 

Ego, localizados na Zona Sul de Macapá.  

Outro formato de aquisição de imóveis, na Zona Oeste de Macapá, por meio de 

bancos, se manifestou com o lançamento do empreendimento Irmãos Platon. Segundo 

P3, que atua no setor de financiamento de empreendimentos imobiliários da CEF, na 

década de 1990, quando a empresa de engenharia Irmãos Platon lançou o loteamento de 

mesmo nome, o produto negociado era o lote e não a construção do imóvel. O loteamento 

                                                           
51 De acordo com informações coletadas na CEF, com a extinção do BNH, a CEF assume a carteira do 

crédito da SOCILAR. Em 2002, no final do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, sucedeu-

se o processo de reestruturação financeira da CEF, que provocou a criação de uma empresa pública federal, 

a Empresa Gestora de Ativos – EMGEA, com capital integralizado com a União. Após a criação, a EMGEA 

compra, junto a CEF, algumas carteiras de crédito. Na negociação, a CEF pagou com título públicos 

federais as carteiras de créditos. O papel da CEF é administrar a carteira mais antiga para a EMGEA, numa 

operação denominada de cessão de crédito. Entre os residenciais contidos nessa carteira estão o Cabralzinho 

(ZOM) e Conjunto Laurindo Banha (Zona Sul). 
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não cumpriu os requisitos mínimos exigidos pela CEF para que o imóvel comercializado 

fosse financiado, como a instalação de infraestrutura: energia, água canalizada, coleta de 

esgoto, calçamento e ruas pavimentadas. O mesmo formato de venda de lotes se repetiu 

no Loteamento Lagoa. O mercado se aproveita dessas exigências e cria produtos para 

obter o valor de troca, para Harvey (2016), esse movimento é possível de ser percebido 

pela qualidade especulativa da atividade, o que pode significar que o importante é atingir 

o valor de troca, que determina a orientação da provisão habitacional.  

O quadro sucessivo destacado por Harvey pode fazer compreender o formato que 

se desenhava nas negociações do mercado da terra, intermediado por denúncias de 

cobranças de taxas abusivas por parte das empresas imobiliárias (corretoras), que atuavam 

no mercado de aluguel de imóveis. As diversas taxas, como: taxa de cadastro, taxa de 

elaboração de contrato (o contrato padrão era vendido em papelaria, mas a taxa era 

cobrada), taxa de intermediação ou de reserva, entre outras, eram cobradas sem obedecer 

ao artigo 45, da Lei do Inquilinato nº 8.245, de 18/10/1991. 

A dificuldade em produzir uma moradia sem financiamento fez aumentar nas 

áreas periféricas e alagadas de Macapá o número de moradias por autoconstrução. Entre 

as necessidades básicas de uma família, a moradia talvez seja a mais cara. A lógica da 

concepção de assentamento que se origina a partir de empréstimos bancários, usando 

linhas de financiamento de diversos níveis toma corpo com a chegada, no Amapá, da 

Urbanizadora e Loteadora Manari, em meados de 2006. É o movimento de passagem e 

predominância do capital financeiro, que produz o espaço como mercadoria (CARLOS, 

2017). 

Segundo informações da CEF-Amapá, até 2017, a instituição absorveu 95% da 

carteira de créditos para financiamento e aquisição/construção da casa própria em 

Macapá. No Brasil, contém 65% da carteira de crédito. O percentual 95% de crédito 

mobiliza os dados já apresentados na Tabela 5, de oferta de moradia em assentamento 

privados em Macapá, entre 2011 e 2017, no qual 92% das moradias ofertadas estão 

localizadas na Zona Oeste de Macapá.  

De acordo com um dos gerentes de crédito da CEF, em Macapá, quem mais 

financia moradia em loteamentos privados da Zona Oeste de Macapá são servidores 

públicos (federais, estaduais e municipais), que buscam moradias em loteamentos a 

preços distintos, definidos pela renda. Na Zona Oeste de Macapá, as moradias mais caras 

são os que ficam às proximidades da Rodovia Duca Serra. Enquanto as moradias para 
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quem possui menor renda estão localizadas em loteamentos mais distantes da rodovia, 

próximos às áreas menos valorizadas (alagados e vizinhos de assentamentos públicos).  

O mesmo gerente da CEF distingue o perfil de proposta, afirma que diferem de 

uma área para outra da cidade e, também, dentro de uma mesma área. As propostas com 

perfil de moradores com maior renda, recebidas até 2015, se concentram na zona Sul da 

cidade, no entorno da Rodovia JK. No entanto, a Zona Oeste de Macapá demanda perfis 

de renda diversos. A CEF atua em quatro faixas de renda52 para financiamento popular, a 

faixa três, de até 180 mil reais, atende a 80% das propostas para Zona Oeste de Macapá, 

com financiamento primário53 para 95% das transações. Embora, venha recebendo um 

número bem elevado de propostas de pessoas com maior renda nos últimos anos54.  

Para C1, que atua como incorporador no setor imobiliário, a chegada da 

Urbanizadora e Loteadora Manari passa a “descomplicar” a relação entre o setor 

imobiliário e o financeiro, representado pelos bancos. A CEF aumenta o aporte de 

financiamento para empreendimentos de construtoras, no momento de grande abertura do 

capital imobiliário pelo Governo Federal. Em 2010, a realidade das empresas é a de que 

havia um reduzido aporte de capital capaz de absorver o longo prazo para pagamento de 

moradias pelos trabalhadores. 

Com o perfil enquadrado em linhas de financiamento, custeado por bancos, as 

empresas do setor imobiliário passam a modificar a dinâmica da ocupação do espaço da 

cidade, no qual o modelo de produção, tendo o solo como principal produto e de garantia 

da liberação do crédito, ganha força na Zona Oeste de Macapá. Como consequência, 

determinados aspectos tornam o setor imobiliário cada vez mais sujeito às regras para 

adquirir o financiamento, já que a busca por recursos para viabilizar a 

produção/reprodução do capital almeja atingir o seu intuito maior: obter lucro.  

                                                           
52 Faixas 1, para quem recebe até 1.800, 00 reais/mês, para imóveis até 70 mil, são 100% financiáveis e 

atende à população de baixa renda, do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV; Faixa 1 ½, para 

quem ganha até 2.600,00 reais/mês, com juros de 5% a.a., financiável até 30 anos; Faixa 2, para quem 

ganha até 4.000,00 reais/mês, com subsídios de 29 mil reais; e a Faixa 3, para quem tem vencimentos até 7 

mil reais, financiável até 30 anos. 
53 De acordo com a CEF, o financiamento primário é aquele que atende a primeira transação de venda, 

associada ao lançamento do imóvel.  
54 Desde janeiro de 2018, foi solicitado, via ofício, os números exatos de transações de compra e venda de 

imóveis financiados pela CEF, entre 2010 e 2017, incluindo as faixas de renda e a localização, média de 

preço de moradia financiadas nas zonas Norte, Sul, Central e Oeste. Não houve o atendimento da 

solicitação, apesar das inúmeras tentativas. Os detalhes das transações financeiras e as operações de 

financiamento, relatadas neste trabalho, são resultados de longas conversas e da disponibilidade de 

funcionários que atuam há muitos anos no setor de habitação. 
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A partir dessa afinidade cada vez maior entre os dois agentes, o imobiliário e o 

financeiro, a feição do espaço da Zona Oeste de Macapá passa a aliar outros elementos 

garantidores desse movimento: os instrumentos legais. Dentre esses instrumentos 

(apontados no capítulo 2), está o Plano Diretor de Macapá, de 2004, que passa a operar 

no intuito de garantir as novas formas espaciais produzidas, como os assentamentos 

privados, o comércio, as instituições de ensino. 

Nesse sentido, Harvey (2011) afirma que há diferentes perfis de agentes 

financeiros, que têm identidades diferentes: os financistas, que se ocupam em ganhar mais 

dinheiro, ao realizar empréstimos em troca de juros; os comerciantes, ao comprar barato 

e vender caro; os proprietários, ao cobrar aluguel por ter sob seu domínio a terra e o 

imóvel; os rentistas, que lucram com royalties; os comerciantes de bens, ao trocar títulos 

por lucro; e o Estado, que atua como capitalista, ao realizar investimentos em 

infraestrutura com a finalidade de estimular o crescimento e fazer gerar mais receitas em 

impostos. 

 

 

5.4 MORADORES REMANESCENTES QUILOMBOLAS: AGENTE DA 

RESISTÊNCIA 

 

 

Há desafios crescentes emanados pela compreensão dos problemas da 

humanidade, como o das sociedades, comunidades e a natureza. Como não pensar que a 

comunidade que ocupa um espaço da Zona Oeste de Macapá, tem particularidades que 

são únicas, que expõe um significado para a organização daquele local e se torna a base 

para sua configuração social e cultural? Há, porém, uma forte necessidade de reconciliar 

o passado e ter uma compreensão do presente.  

Ao inserir a perspectiva do morador mais antigo para compreender a produção do 

espaço da Zona Oeste, foi com objetivo de sair um pouco da tradição livresca, no sentido 

dado por Sérgio Buarque de Holanda (2004), no livro Raízes do Brasil, quando faz a 

crítica ao homem dos novos tempos, aos movimentos que vieram “de cima pra baixo”, ao 

intelectual incapaz de enxergar a realidade e ajudou a construir uma realidade livresca, 

falsa. Ao fazer as primeiras leituras teóricas sobre os agentes produtores do espaço e 

realizar as pesquisas na área, percebeu-se que os moradores mais antigos não estão 

inseridos na produção do espaço apenas pela contradição que se apresenta no decorrer do 
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processo orientado pelo setor imobiliário, de valor de uso e valor de troca, mas pelo uso 

que fizeram da terra, no passado, e pelo que continuam produzindo, no presente.  

Para Trindade Jr. (2018), em cidades da Amazônia há vários tempos e conteúdos. 

A cidade seria a expressão fenomênica do urbano (e a floresta, e não o campo, a expressão 

fenomênica do rural). Para o autor, é duvidoso que, na Amazônia, apenas os elementos 

do técnico-científico-informacional definam os novos conteúdos nas cidades. Ao 

observar as cidades da região, se identifica a urbanidade do passado e do presente. E, se 

apoiando em Lefebvre, Trindade Jr. (2018) afirma ser necessário ir além do aparente. É 

o que propõe Oliveira (2006, p.29) de que é preciso “perseguir a busca de um tempo para 

os encontros que ultrapassem o encontro para a troca”. 

A Zona Oeste de Macapá não é produto das circunstâncias dos últimos cinco, dez, 

vinte anos. É resultado de um tempo pretérito, identificado em espaços ocupados por 

moradores mais antigos. No espaço cortado pela rodovia Duca Serra é possível 

identificar, no nosso tempo, esse passado concreto. Ele existe tanto na memória dos 

moradores que foram adensados numa vila, longe da rodovia, ao longo do tempo, como 

é encontrado no presente, na dinâmica atual de produção. Produção que, no passado, 

interligava o uso da terra a seu modo de viver, e que no presente, apesar de não ser vista 

a olho nu, ainda existe, numa dimensão que contém relações do momento atual. Na foto 

7, a imagem de um sítio localizado no entorno da rodovia Duca Serra, à frente da cerca 

está a placa do GEA informando a obra de alargamento (Foto 8), é a fronteira concreta da 

produção do espaço sendo realizada.  

 

FOTO 7: Sítio no entorno da rodovia Duca serra,      FOTO 8: Obra de alargamento da rodovia Duca Serra 

  ao lado de loteamento em lançamento               e loteamento em lançamento 

 

    
  Fonte: FERREIRA, R.C.                                          Fonte: FERREIRA, R.C.  
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No Relatório Técnico nº 001/2017, da SEMA-AP, realizado pela Comissão de 

Estudos de Criação de Unidade de Conservação das Ressacas, da SEMA, a fim de cumprir 

o TAC nº 025/2017 – PRODEMAC, para criação de Unidade de Conservação Lagoa dos 

Índios, identificam como atividades econômicas realizadas na área da Lagoa dos Índios: 

agricultura (hortifrutigranjeiro), piscicultura. O relatório afirma que as atividades 

mencionadas são basicamente de subsistência, inclusive as criações para o abate, como o 

frango. 

Durante esta pesquisa, foram percorridos todos os ramais de acesso onde estão 

localizadas atividades produtivas. O percurso foi guiado pelo Sr. Q3, morador da área e 

filho de uma das famílias mais antigas da Zona Oeste de Macapá. Após as visitas e a 

identificação de cada produção, resultou na construção de um mapa no qual se 

espacializou o uso. O mapa 12 confirma que a Zona Oeste de Macapá é muito mais do 

que uma área promissora para a produção do espaço como uma mercadoria, o mapa 

confirma que há produção que faz uso do espaço como fonte de renda, não somente para 

a subsistência, como aponta o relatório da SEMA. No mapa, se identifica que há a 

produção de hortifrutigranjeiro, conforme o relatório, mas há, também, a produção do 

açaí, da farinha, de aves e ovos. 

O que o mesmo mapa aponta (mas não delimita), é haver uma quantidade 

significativa de grandes propriedades privadas, sob o domínio de servidores públicos do 

judiciário (promotores, juízes) e de empresários. Essas propriedades dominam as maiores 

extensões de terras na área. Segundo o Sr. Q3, desde o processo de execução política 

fundiária do INCRA, no início da década de 1980, de parcelar a terra, envolvendo a 

distribuição e o reconhecimento, muitas famílias resolveram vender suas terras. Por esse 

motivo, há muitos proprietários de terras que não moram na área. 

O modelo de intervenção do governo federal a partir da década de 1970, não levou 

em consideração as práticas espaciais da população no uso da terra, conflitando com o 

modelo a ser implantado. Aspecto que Oliveira enfatiza, ao afirmar que a concepção das  

 

[...] políticas de Estado ou de governo define, orienta e estabelece mecanismos 

operativos para a Amazônia, fincados em estratégias que visam ao crescimento 

econômico, mas não contribuem para o desenvolvimento de sua população, 

pois que desrespeitam a natureza da Amazônia e principalmente a cultura dos 

amazônidas. (OLIVEIRA, 2006, p.29) 
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MAPA 12: Áreas de produção pelo uso da terra na Zona Oeste de Macapá-2018 

 
  Fonte: SIGEF-INCRA; FERREIRA, R. C.            Organização: WATANABE, E.; e Ferreira, R. C. 
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Esse mercado de terras, envolve os descendentes de moradores antigos da Vila da 

Lagoa dos Índios e Goiabal, remanescentes quilombolas. Durante os três anos desta 

pesquisa, observou-se três tentativas de moradores de reaverem o domínio de terras já 

vendidas. Esses moradores tornam a terra uma mercadoria, trocada por um preço muito 

abaixo dos preços praticados pelo mercado imobiliário. Aspecto que pode desencadear 

no futuro, pela autora deste trabalho, uma discussão para compreender a circulação do 

capital em mercados de terras. Nesse momento, compreende-se que o preço aplicado está 

relacionado ao que Harvey (2018), apoiado em Marx afirma que, na teoria da 

desvalorização (do antivalor), nenhuma mercadoria deve ter valor sem estar relacionado 

ao seu uso. Assim, mostra-se precipitado fazer qualquer afirmação que não esteja baseada 

numa profunda análise, a fim de não recair na ideia de que o mercado de terra é uma 

determinação natural do movimento da sociedade.  

Assim sendo, o fato de considerar a comunidade remanescente quilombola como 

agente da resistência da Zona Oeste de Macapá é por ter constatado que, desde a 

interferência do Estado (INCRA, principalmente) até a chegada do setor imobiliário e da 

garantia de nova função apontada no Plano Diretor de 2004, foi a principal construtora 

do modo de produção, baseado no uso da terra como fonte de seu sustento. Não 

exatamente a produção que altera o estilo arquitetônico e cria infraestrutura, indicador 

comum de análise de produção do espaço sob a égide do capital, mas a produção que, usa 

a terra para extrair sua renda. Para Lefebvre (1991), detectar esses diferentes movimentos 

é detectar a perspectiva trágica da vida cotidiana, que revela a tensão entre diversos 

elementos. Essas tensões não revelam somente aspectos negativos, mas tendem a revelar 

as riquezas escondidas sob o espectro de serem exemplos do “atraso” e a de serem 

integrados ao que deve ser “moderno” (LEFEBVRE, 1991).  

Para Harvey (2018), o grau de interferência do Estado depende diretamente do 

grau de interferência dos movimentos de resistência, das lutas de classes. No balanço 

dessa luta, se analisa as vantagens e desvantagens que essa luta alcança. A afirmação de 

Harvey abrange o que Lefebvre (1991) aborda sobre a capacidade de o Estado possuir 

ingerência no conjunto da sociedade, na qual o cotidiano é organizado de forma produtiva. 

Mesmo estando sob a ótica apontada por Lefebvre, desde 2006, os moradores 

remanescentes quilombolas lutam pela regularização da área. Durante esse período de 

longa espera muitas mudanças (já abordadas) aconteceram. 

O fato é que, em 2017, o INCRA reconhece, por meio do Relatório Antropológico 

de Caracterização Histórica, Econômica, Ambiental e Sócio Cultural da Comunidade 
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Quilombola Lagoa dos Índios (ALMEIDA, 2017), que a área desses moradores possui 

um grande potencial produtivo a partir do uso da terra. No entanto, esse potencial está 

comprometido pela pressão imobiliária que avança e que a “área disponível para o plantio 

foi drasticamente reduzida” (p.97). Após várias discussões entre os moradores, a 

associação que representa esses moradores e o INCRA, foi apresentada uma proposta de 

território a ser titulado em favor da comunidade (Figura 26).  

 

FIGURA 26: Proposta de território a ser titulado pelo INCRA em favor da comunidade de remanescentes 

quilombolas Lagoa dos Índios 

 
Fonte: INCRA, 2017.  
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Na delimitação do território, verifica-se que a proposta contém frações do espaço 

que são alvos permanentes de tentativas de ocupação pelos moradores: as áreas 1, 6 e 7. 

A fração 1, localizada no entorno da Rodovia Duca Serra, tornou-se motivo de disputa 

judicial nos últimos anos, a inclusão visa atender ao projeto de construção de moradias 

para garantir o retorno de membros da comunidade que foram embora, assim como 

destinar uma parte para que façam a comercialização de produtos oriundos da 

comunidade. As frações 6 e 7, em frente a um novo assentamento privado, são objetos de 

disputa judicial não concluída por serem constituídas de loteamentos classificados de 

“clandestinos” (terra não regularizada).  

Outro aspecto observado na proposta é que, em algumas frações, nas quais os 

moradores usam a terra para produzir seus cultivos e criações, não foram incluídas como 

de uso de coletivo. Segundo o INCRA, muitos moradores não aceitaram que suas áreas 

fossem incluídas. Bem diferentes das frações 3, 4 e 8, que foram incluídas pelos 

moradores para uso coletivo.  

Ao observar a proposta de delimitação do território quilombola, dentro da Zona 

Oeste de Macapá, percebe-se ser urgente que aos moradores daquele espaço, mesmo 

fracionado, obtenham o direito sobre suas terras. O avanço da lógica da propriedade 

privada, representada por assentamentos privados, passa a fragmentar a Zona Oeste de 

Macapá e a criar o cotidiano do estranhamento para esses moradores. O mapa 13 aponta 

que as frações que compõem a proposta de delimitação do território quilombola são as 

que resistem e ao domínio da lógica que homogeneíza. Segundo Lefebvre (2013), é o 

efêmero redefinindo a vida cotidiana, e que expressa a desigualdade entre os fragmentos. 

Para o mesmo autor, é no plano do cotidiano que as contradições são vividas de maneira 

concreta, e é nesse plano que pode ser colocada em questionamento à lógica do capital, 

por revelar as angústias que não ganham visibilidade na totalidade da cidade. 

Para Lefebvre (2013) é no plano do cotidiano que a luta pelo espaço acontece, 

ainda que essa forma hegemônica produzida, garantida pela acumulação do capital, 

fragmente o espaço, hierarquize esse espaço, ainda assim, pode ocorrer a transformação 

da sociedade. É por esse motivo que Lefebvre (1976) propõe como método olhar as 

mudanças a partir das práticas sociais, das relações mais próximas, por serem essas 

relações que revelam as ordens que estão fora dela, que estão inseridas no âmbito da 

cidade ou estão relacionadas a uma ordem global e que pesam sobre o espaço de vivência.  

No mapa 13, a partir da pesquisa, inseriu-se traçados (vias) que não estão conectados com 

a racionalidade produzida pelo Estado, estão invisíveis. No mapa 13, as vias principais 
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aparecem por estarem articulados com a circulação dos transportes públicos e pela 

concentração de assentamentos privados, não contempla uma funcionalidade para a 

totalidade, mas para poucos. 

 

MAPA 13: Ocupação privada no entorno da área proposta (verde) de remanescentes quilombolas da Lagoa 

dos Índios 

 

Fonte:   SIGEF (INCRA); SEMA; FERREIRA, R. C.   Organização: WATANABE, E.; FERREIRA, R.C 

 

 A cor verde, indicada no mapa , é a legenda da resistência dos moradores da Zona 

Oeste de Macapá. Nesse sentido, Lefebvre (1970) afirma que os espaços da resistência 

são os espaços da possibilidade, no qual se realiza o trabalho do negativo como 

oportunidade de conquista do direito à cidade. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em agosto de 2016, iniciei minha primeira investida por toda a área que faz parte 

do meu objeto de trabalho, na qual denominei de ZOM, a Zona Oeste de Macapá. O 

objetivo inicial foi observar como estava configurada a representação do espaço, por meio 

da distribuição dos equipamentos públicos e dos assentamentos privados, já se mostrava 

bastante heterogênea. Ao passar pela ponte da Lagoa dos Índios, na rodovia Duca Serra, 

avista-se o bairro Cabralzinho, composto por diversos assentamentos privados, dotados 

de melhores estruturas. Ao seguir pela rodovia, nos deparamos com o assentamento 

público Marabaixo I, II e III, à direita e, à esquerda, ao ramal que dá acesso aos 

assentamentos públicos Goiabal e Vila da Lagoa dos Índios (remanescentes quilombolas). 

Notou-se frações de pobreza e outras de uma incompletude na instalação de serviços e 

equipamentos públicos nessas frações do espaço. 

Ao continuar a incursão na rodovia Duca Serra, o grande número de outdoors 

anunciava a forte presença de investimentos imobiliários em seu entorno. Ao mesmo 

tempo, percebeu-se o longo congestionamento em direção às áreas centrais de Macapá, 

indicando haver uma barreira quanto à mobilidade. Ao entrar no bairro Marabaixo II, os 

buracos na via principal fizeram com que o veículo se movimentasse de maneira brusca, 

a fim de livrar-se de uma espécie de desnível. Ao seguir a viagem, tomou-se a via 

principal usada por transporte coletivo, que vai em direção ao terminal de ônibus, no 

Marabaixo III. As dificuldades se apresentaram as mesmas, mas com um adendo: no 

Marabaixo III, as poucas vias pavimentadas são as que levam até um terminal de ônibus, 

e levam, também, aos três assentamentos privados localizados na vizinhança do bairro. 

Ao retornar, em direção à rodovia Duca Serra, seguimos em direção ao município 

de Santana, o lado esquerdo mostra um formato que se repete ao longo da rodovia, os 

loteamentos murados e outros em processo de nascimento. No entanto, do mesmo lado 

esquerdo, ao entrar no ramal que dá acesso ao bairro Goiabal e Vila Lagoa dos Índios, 

percebeu-se espaço de pobreza.   

Para compreender os primeiros questionamentos, foi necessário optar por um 

método que auxiliasse a sair da contemplação e guiasse os estudos dos elementos 

responsáveis pela produção do espaço de Macapá e, assim, encontrar ligações 

explicativas para além da Zona Oeste e da cidade, na sua totalidade.  Por isso, considerou-

se a opção por uma análise espaço-temporal que repercutisse o processo de transformação 

da cidade, do uso e valor de uso subordinado ao valor de troca, do processo de que se 
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expande e se realiza pela produção da cidade, contradição entre acumulação do capital e 

a destruição da relação com o uso do solo, no qual a fragmentação tornou-se a realidade 

que faz refletir sobre a racionalidade organizadora do urbanismo, que torna-se 

organizadora da vida. Essa reflexão foi encaminhada na perspectiva de Henri Lefebvre, 

o qual propõe olhar as transformações a partir das práticas sociais e das relações mais 

próximas, de como se relacionam no âmbito da cidade ou a uma ordem global que recaiam 

sobre a vivência cotidiana. 

Observou-se que, nestes últimos 29 anos, houve a coexistência de avanços para 

uma tendência excludente de dispersão da população para as diversas áreas periféricas da 

cidade de Macapá, num padrão de expansão urbana alavancado pelo setor imobiliário, 

um pouco diverso dos padrões manifestados em outras cidades. Diversos não no sentido 

de ser diferente, mas por ser constituído de elementos que não são comuns de avaliar nas 

áreas de expansão urbana: a presença de comunidades tradicionais, como a de 

remanescentes quilombolas. 

Nesse sentido, entende-se que a Zona Oeste de Macapá é resultado de um conjunto 

de intenções, por meio de programas, planos, projetos, de cunho estratégico de ocupar o 

espaço, que resultaram em obras e ações que não levaram em consideração as ocupações 

dos moradores mais antigos, fazendo emergir conflitos entre forças que subverteram o 

uso da terra pela população, ressaltando o valor de uso e o valor de troca, entre 

apropriação e domínio da terra. Para Lefebvre (2013), seria o momento em que a 

sociedade está se movimentando, deixam de ser contradições no espaço para se colocarem 

como contradições do espaço, por entrar no terreno das mudanças, das transformações. 

Percebeu-se que nos diversos planos apresentados para a cidade de Macapá, desde 

o período no qual o Amapá era Território Federal até o momento final desta pesquisa, os 

espaços ocupados pela comunidade de remanescentes quilombolas não foram 

contemplados e identificados em estudos oficiais de reorganização espacial. No entanto, 

foram atingidos por novas funções em cada novo planejamento. Esses planos, no qual o 

Estado não efetivou sua execução, passou a afetar diretamente as populações ocupantes, 

por meio da criação de marcos legais e de políticas fundiárias que alteraram a maneira de 

acessar com a terra.  

A tese identificou que as transformações do Amapá em Estado membro da União, 

em 1988, no qual passou a ter maior autonomia, serviram aos interesses de uma elite 

dominante. Esta, ao capturar as instituições que estavam em transformação no movimento 

de autonomia, proporcionou a segregação. As instituições oficiais foram dominadas por 
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tecnocratas e, também, por agentes da elite local que atuaram em favor dos atores 

econômicos, do setor imobiliário urbano. 

A nova conjuntura política alterou papéis na gestão administrativa para os 

municípios, mas não alterou o forte elemento de dependência financeira para com a 

União. Entra, também um novo desenho econômico, pela criação da ALCMS, que faz 

acelerar a ocupação em todas as direções da cidade de Macapá, inclusive a Oeste. O novo 

desenho das atribuições, identificado neste trabalho, convergiu para a dificuldade em 

identificar as responsabilidades quanto a atuação concreta naquela área. Nesse ponto, a 

tese afirma que ao longo do movimento de transformação institucional, a elite local esteve 

no comando desse processo, buscando atender aos interesses econômicos e que, nesse 

momento, a Zona Oeste de Macapá vive um momento crítico devido a ação de um modelo 

capitalista que segrega os espaços para atender interesses do setor imobiliário. Este, 

assume o protagonismo da produção do espaço da área, desde o final da década de 1990, 

por meio da valorização da terra e passa a agir como grande indutor nas alterações de 

infraestruturas e equipamentos urbanos instalados nos últimos anos. 

O setor imobiliário tornou-se agente bússola, que vem orientando a produção, 

papel antes pertencente ao Estado. Um aspecto indicador de o processo de produção ter 

criado o processo de segregação é o quanto o preço da terra alterou-se nos últimos anos, 

apesar da proximidade das áreas de assentamentos privados e públicos, os serviços de 

infraestruturas alcançam a população de forma diferenciada. Outros indicadores 

considerados quanto ao acesso à terra: o tipo de moradia e a localização. O trabalho 

apontou que no decorrer do período analisado, de 1988 a 2000, a oferta de moradia sem 

infraestrutura (água tratada, ruas pavimentadas, energia de qualidade, coleta de resíduos 

com frequência) era a menor entre as áreas pesquisadas (Norte, Sul e Centro), em torno 

de 6,3%. No entanto, entre 2011 e 2017, mais da metade das ofertas de moradias sem 

infraestrutura, cerca de 56%, estão concentradas na Zona Oeste de Macapá. Paralelo a 

esse aumento da oferta de imóveis em áreas sem infraestrutura, deu-se o aumento de 

imóveis em assentamentos privados, cerca de 92%, entre 2011 e 2017. No mesmo 

período, o indicador da oferta de moradia com título de propriedade, cerca de 45,4%, 

aponta que estão concentradas na Zona Oeste de Macapá e a área com a maior oferta de 

moradia sem título de propriedade é a área central da cidade.  

Os números acima indicam que a Zona Oeste de Macapá, apesar da ausência de 

serviços essenciais, como: coleta de esgoto, água tratada, pavimentação nas rua dos 

assentamento públicos e vias de acesso lenta (Rodovia Duca Serra), fator que dificulta o 
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acesso da população mais carente aos serviços de saúde e educação nas áreas mais 

centrais, a oferta de imóveis em assentamentos privados foi o maior da cidade. Aspecto 

relacionado aos instrumentos legais, legitimadores das ações do setor imobiliário e da 

questão fundiária. 

O trabalho apresentou a ação dos diferentes agentes que atuam no processo de 

produção do espaço da Zona Oeste de Macapá, permeado pela influência do movimento 

de homogeneização, fragmentação e hierarquização, estabelecida pelo mercado. Neste 

movimento, se observou que diferentes interesses sofrem confluências nas relações entre 

os agentes Estado e o setor imobiliário, setor imobiliário e o financeiro. Constatou-se que, 

a Zona Oeste de Macapá tornou-se cada vez mais fragmentada pela intervenção do Estado 

e seus instrumentos de normatização que validaram a ação do setor privado e uma barreira 

para os moradores de assentamentos públicos; tornou-se mais fragmentada, e 

hierarquizada, pelos projetos do setor imobiliário, com sua padronização estética de 

amuralhamento; e, tornou-se homogeneizada, devido ao intenso papel do capital 

financeiro que, além de acentuar a desigualdade socioeconômica, passou a fazer parte do 

circuito de acumulação e reprodução do capital.  

Há uma forte ligação entre o Estado e o setor imobiliário. Essa ligação não acarreta 

consequências apenas para a reprodução do capital, mas atinge a estruturação da Zona 

Oeste de Macapá, ressaltando disso a segregação e ampliação da fragmentação espacial. 

A nova ordem estabelecida, por meio da ação do setor imobiliário, orienta e organiza o 

processo de produção do espaço mediante sua fragmentação, de comércio de compra e 

venda. Esse comércio é mediado pela ação do Estado e faz reforçar a hierarquia dos 

espaços, afasta antigos moradores e ocasiona a criação de espaços de dominação, 

introduzindo novos padrões estéticos, passando a imagem do moderno. Essa nova ordem 

é assegurada para atender aos interesses privados, mas embaçada na ideia de que estão 

atendendo aos interesses de uma reprodução econômica em prol da coletividade. 

Outra forte relação identificada é entre o setor imobiliário e o financeiro. O 

conjunto de assentamentos privados são talhados no processo de financiamento, que faz 

ressaltar a distância social e econômica, acentuando que são poucos os que podem acessar 

o modelo de produção imobiliária, aspecto mostrado nos preços de tipos de moradias 

ofertados em jornais da cidade. Quando se observa a valorização da Zona Oeste de 

Macapá por meio da oferta de imóveis, em diversos períodos, se compreende que é no 

cotidiano a propriedade privada ganha força por meio da atuação dos agentes econômicos, 

mas, sobretudo, político. Cada qual com seu papel estabelecido. Tais preços apontam que 
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há um enorme distanciamento entre o que se discute como política habitacional e a forma 

de acesso por meio de financiamento. Pois, na produção do espaço da Zona Oeste de 

Macapá, o distanciamento se dá de acordo com os mecanismos de valorização e colocados 

em prática e empregados pelo setor imobiliário, acessados de acordo com a renda por 

mecanismos de financiamento, viabilizados pela CEF, o principal agente financiador.  

Nesse sentido, o capital investido nos assentamentos privados murados evidencia 

a homogeneização do espaço, assim como sua fragmentação, visto que a grande 

quantidade desses assentamentos privados possui pouca relação com seu entorno 

próximo, cujas imediaticidades da vida acontecem de maneira diferenciada, nas frações 

dos assentamentos públicos. 

Entre o início de 2016 e final de 2017, o círculo no entorno dos loteamentos 

privados se completou. Onde as condições de cidadania passam a ser determinadas pelo 

consumo, no qual orienta e impõe a cotidianidade, ao mesmo tempo em que degrada as 

relações de vizinhança. Essas determinações apontam a redefinição da vida cotidiana, 

caracterizada pela segregação, como se verifica no mapa 14, na qual a propriedade 

privada orienta o uso do espaço e a homogeneização das formas, das estruturas. Não é 

possível fazer o reconhecimento das relações não homogêneas no mapa e nem mesmo 

por uma fotografia, por haver diferentes apropriações. Nesse sentido, a segregação é 

compreendida como inseparável ao ordenamento do setor imobiliário, ou mesmo, 

fundiário, no qual os mecanismos relacionados ao Estado se subordinam à lógica 

dominante, a do mercado. Salientamos que, no processo de produção espacial da Zona 

Oeste de Macapá, a segregação socioespacial se apresenta de maneira diferenciada em 

todos períodos, mas se consolida a partir dos arranjos promovidos pelo Estado que 

implicou no surgimento de espaço socialmente desiguais.  

As áreas identificadas em rosa no mapa podemos visualizar os limites dos 

assentamentos públicos, que aparecem circundados por assentamentos privados. Esse 

detalhe, ao nosso ver, só foi possível reconhecer quando se observou uma parcela da 

cidade. No entanto, outros fragmentos de Macapá poderiam criar uma homogeneidade, 

no que se refere à produção imobiliária de amuralhamento. 
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      MAPA 14: Os espaços de segregação da Zona Oeste de Macapá 

 
     Fonte: IBGE; INCRA; SEMA: FERREIRA, R. C.                    Organizadora: WATANABE, E.  

 

 

O desafio que se apresenta é apontar para onde caminha a Zona Oeste de Macapá. 

É nessas brechas do espaço, onde são tomadas pela lógica da racionalidade da 

acumulação, que Lefebvre vai localizar as forças que pensam a possibilidade da 

transformação. Fez-se a opção por apontar para onde deveria caminhar a Zona Oeste de 

Macapá, numa aliança conjugada ao pensamento utópico de Lefebvre, e nos levou a 
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apontar três ideias que não reduzem a cidade a uma função e a uma mercadoria. A 

primeira, é quanto ao direito à cidade, já que nela se encontram implícitas as relações 

cotidianas, ou, as imediaticidades da vida (com a família, vizinhos, trabalho, associações). 

Essas relações não se orientam por uma ou outra relação, elas estão amalgamadas, se 

constroem de forma concomitante, de ordem próxima e distante. Nesse caso, se entende 

que a cidade é composta por diferentes mediações. A produção do espaço é orientada pela 

ordem distante, no entanto, ela deveria provocar sensatez ao ser concebida se fosse 

pensada que as relações de sua reprodução acontecem nas imediaticidades da vida. Elas 

deveriam ser dinâmicas, pensadas pelos/para os grupos que compõem o movimento de 

(re)produção, os moradores. Deveriam ser pensadas para não limitar sua mobilidade, mas 

para dinamizar o movimento e destacar as potencialidades locais, nesse sentido, o uso e 

o valor de uso, e as relações que dele se prevalecem, seria majoritário diante do que o 

movimento atual reproduz, que é o valor de troca. O exemplo real dessa possibilidade 

seria quanto a dar visibilidade ao que é produzido, decorrente do uso da terra, por 

moradores da Zona Oeste de Macapá, como a farinha, frutas, criação de frango e peixe, 

ser comercializado dentro da área. Seria não apenas a valorização da produção local, mas 

a valorização da terra, do trabalho e da importância dessa relação. Seria dar visibilidade 

a quem se considera invisível diante da cidade, e a quem nem se considera parte da cidade 

produzida. 

A segunda ideia, é a da necessidade de Macapá tornar-se uma cidade menos 

centralizada, do ponto de vista das possibilidades econômicas e da oferta de serviços, na 

área central. Nos últimos anos, as Zonas Sul e Norte, receberam um novo agente político, 

o subprefeito. Não se avaliou, ainda, o impacto desse modelo de gestão nessas áreas, no 

entanto, a Zona Oeste de Macapá vem recebendo de outra forma os agentes políticos: 

como moradores. O impacto da chegada recente desses agentes políticos, que ocupam 

assentamentos privados também não foi avaliado, mas há sinais (prematuros, ainda) para 

apontar que, muitas alterações pelas quais a Zona Oeste de Macapá vem passando, são 

reflexos desse exigente morador. Mesmo assim, a centralidade política, do ponto de vista 

da administração, não se manifesta na desconcentração dos serviços essenciais no espaço 

da Zona Oeste de Macapá.  

Há poucas escolas, não há espaços de lazer aos moradores dos assentamentos 

públicos Goiabal, Marabaixo I e II (o Marabaixo III possui um espaço de lazer, uma praça 

para a prática de futebol, e só), o transporte coletivo não alcança os moradores da vila da 

Lagoa dos Índios e nem a mais recente ocupação, o Marabaixo IV. Os exemplos 
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anteriores nos fazem apontar a necessidade de tornar a Zona Oeste de Macapá menos 

desigual no processo de produção de produção em curso, e a ideia seria desconcentrar as 

atividades na qual a lógica principal seja orientada pelas relações mercantilizadas, o 

acesso a serviços essenciais (escola, hospitais), ofertar áreas de lazer, subsidiar a produção 

local por meio de incentivos e destinar espaços para que haja uma troca justa. Afinal, 

considera-se que a produção enraizada em valores de uso da terra e do trabalho, como 

meio de sustento familiar, é o princípio essencial da reprodução social. O uso da terra em 

si como mercadoria representa, a nosso ver, uma grande ameaça à existência da vida 

humana. Ao longo do tempo, vem ocorrendo a expansão do espaço urbano de Macapá em 

direção à Zona Oeste de Macapá, determinadas por relações não-rurais e padrões de 

produção de ordem distante permanecem dominantes. O que se aponta é o inverso, é 

incluir outras relações de ordem próximas como padrão de produção.  

E a terceira ideia apontada, a de pensar a Zona Oeste de Macapá integrada à cidade 

de Macapá, que se torne cidade, não apenas um espaço para o qual os trabalhadores 

retornam para descansar. Que o Estado veja a Zona Oeste de Macapá não apenas como 

um recurso a ser valorizado para a realização da produção do mercado imobiliário. Mas 

também para ser parte integrante da cidade e ser cidade, a Zona Oeste de Macapá necessita 

que o Estado garanta a coesão e a justiça social, o que significa estar a serviço da 

coletividade e garanta a qualidade de vida para todos, que adote a real função social da 

propriedade. É evidente que essa função está em disputa, envolve interesse comum, bem 

comum, de um lado, e, de outro, de propriedade. A utopia está em compreender que a 

cidade deve ser pensada para um usufruto equitativo, que admite os vários direitos: o de 

moradia, de acesso a uma terra urbanizada, com água portável, coleta de esgoto, com 

mobilidade urbana, de acesso a todos ao trabalho, possibilidade de lazer, de educação, 

saúde, de cultura. Pensar nesses aspectos, que são direitos, pode garantir uma reprodução 

social digna e a recriação da cidade. Uma recriação mais democrática. 

Todas as perspectivas propostas podem ser discutidas em diversos ambientes e 

são de importância fundamental para que a lógica da produção imobiliária seja 

subordinada aos valores e concepções ligados às aspirações de cidade mais justa e 

democrática. Podemos concluir que o processo de produção do espaço da Zona Oeste de 

Macapá vem desempenhando um papel importante de apoderar-se de excedentes de 

capital ao preço de uma segregação que define novos modos de viver a cidade e a vida 

urbana. E, para esclarecimento, nunca foi o propósito deste trabalho encerrar o tema 

analisado. 
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APÊNDICE A – Indicadores 

Tipos de Moradia 

Áreas 
Oferta de moradia com título de propriedade (%) 

1988 a 2000 2001 a 2010 2011 a 2017 

Central  11,1 27,6 15,8 

Zona Norte 0 13,2 8,8 

Zona Sul 77,8 25 29,8 

Zona Oeste 11,1 34,2 45,4 

    

Áreas 
Oferta de moradia sem título de propriedade (%) 

1988 a 2000 2001 a 2010 2011 a 2017 

Central  50,8 33,8 34,2 

Zona Norte 29,5 26,5 19,3 

Zona Sul 14,8 23,1 30,9 

Zona Oeste 4,9 16,6 15,6 

 

Preço 

Períodos Áreas 

Variação de preço (%) Acima de 1 

milhão 

10-100 101-200 201-300 301-999  

 

1988 a 

2000 

Central  23 100 0 0 - 

Zona Norte 31 0 0 0 - 

Zona Sul 46 0 0 0 - 

Zona Oeste 0 0 0 0 - 

 

2001 a 

2010 

Central  22 38 43 59 50 

Zona Norte 33 21 15 9 - 

Zona Sul 18 25 34 21 50 

Zona Oeste 27 16 8 11 - 

 

2011 a 

2017 

Central  8 19 33 41 78 

Zona Norte 25 30 16 8  

Zona Sul 18 30 32 36 22 

Zona Oeste 50 21 19 15  
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Localização 

Períodos Áreas 

Tipos de Localização 

(%) 

Au MLF Asi 

  

1988 a 

2000 

Central  65,2 0 36,2 

Zona Norte 0 0 38,3 

Zona Sul 34,8 87,5 19,2 

Zona Oeste 0 12,5 6,3 

 

2001 a 

2010 

Central  59,8 0 11 

Zona Norte 17,9 0 35 

Zona Sul 21,4 8,1 28,8 

Zona Oeste 0,9 91,9 25,2 

 

2011 a 

2017 

Central  33,9 0 2,4 

Zona Norte 19,6 0 24,4 

Zona Sul 39,1 7,7 17,1 

Zona Oeste 7,4 92,3 56,1 

                            Au: Área urbanizada  

                                 MLF: Moradia em loteamento/residencial/condomínio fechado    

                                 Asi: Área sem infraestrutura básica 
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ANEXO 1 

 

Órgãos atuantes no Município de Macapá no governo do TFA 

 

        Fonte: PAIM, 1971. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



222 
 

ANEXO 2 
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ANEXO 3 

PROPOSIÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO PARA O BAIRRO GOIABAL 

Fonte: Site da Assembleia Legislativa do Amapá – setembro/2018 - 

http://www.al.ap.gov.br/pagina.php?pg=buscar_proposicao&especie_documentoB=11 
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PROPOSIÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO PARA O BAIRRO MARABAIXO 
Fonte: Site da Assembleia Legislativa do Amapá – setembro/2018 
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ANEXO IV 

 

 

     


