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RESUMO  

 

A Região Metropolitana de Macapá abrange as duas principais cidades do Amapá, Macapá 

e Santana. Mazagão não está contemplada na Lei Complementar de 2003, entretanto está 

na dinâmica instalada entre as três cidades que consiste em fluxo de pessoas e mercadorias. 

Comissões de estudo na Assembleia Legislativa e governo estadual agregaram o município 

de Mazagão na RM, que está relacionado à formação de novas redes de infraestrutura que 

em breve existirão com a ponte sobre o rio Matapí. O artigo discute desenvolvimento local 

integrado entre as três cidades e analisa peculiaridades que envolvem níveis de 

desenvolvimento e dinâmicas existentes. O trabalho é parte da pesquisa desenvolvida na 

Universidade Federal do Amapá e baseou-se na discussão a partir dos eixos do sistema 

modal de transporte e dos níveis de integração regional. A relevância está na perspectiva 

de demonstrar os avanços institucionais com a concretização das novas redes de 

infraestrutura e projetos. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, ao retomar o processo de urbanização a partir de 1950 deve-se considerar a 

articulação ocorrida entre os capitais nacional, estrangeiro e de Estado, a fim de promover 

a diversificação da economia nacional e estimular a industrialização, o que teve expressivo 

impacto na conformação do espaço urbano e na localização da população que era cada vez 

mais crescente, já que, para a expansão do mercado nacional as áreas urbanas eram 

fundamentais. 

 

Foi uma conjuntura de intervenções políticas, econômicas e sociais que transformou o 

território brasileiro e determinou o predomínio do urbano sobre o rural. Além disso, o 

período da urbanização da década de 1950 é marcado, também, por expressivas migrações 

internas, especialmente pelos deslocamentos em direção às grandes cidades, já que as 

mudanças na dinâmica econômica e produtiva não eram sentidas no campo. Para assegurar 

a implantação do novo modelo era necessário também ampliar o mercado de consumo 

urbano. Essa “inserção urbana”, no entanto, ocorreu de forma muito precária no Brasil. 

 

A criação das metrópoles no Brasil também se refere ao fato de que houve profundas 

transformações sociais, políticas, econômicas, culturais, mas os elementos históricos da 

heterogeneidade estrutural do Brasil foram ainda mais acentuados. Configura-se, desta 

forma, como um elemento importante que fez com que o urbano se tornasse rapidamente 

metropolitano, com grandes movimentos migratórios do campo e de regiões consideradas 

menos dinâmicas para a cidade, onde se concentravam os esforços industrializantes. 



Para o caso amapaense tem-se Macapá como a capital do estado do Amapá, Santana como 

o segundo maior município do estado que, desde 1992, constituem a Área de Livre 

Comércio de Macapá e Santana – ALCMS criada pela Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 

1991. Considera-se também o ano de 2003 no qual, por meio da Lei Complementar 

Estadual nº 021/2003, se cria a Região Metropolitana de Macapá (RMM), que abrange 

somente a capital Macapá e o município de Santana.  

 

Atualmente, para a RMM encontra-se em estudo a integração de Mazagão por meio da 

Assembleia Legislativa do Amapá e também do próprio governo do estado do Amapá, por 

meio de grupos de trabalho e comissões de estudo para integrar o município à RMM, 

devido à sua localização, pela proximidade às duas cidades que integram a RMM, 

integração que se dá pela rodovia Duca Serra e por suas potencialidades econômicas, 

turísticas e geográficas. 

 

Desta forma, pretende-se viabilizar a integração das três cidades devido à dinâmica atual 

que apresentam no cenário econômico amapaense e atrelar esta integração ao 

desenvolvimento regional do mesmo. Vale ressaltar que ainda não existe lei ou decreto que 

integre Mazagão à RMM. Para tanto, o trabalho objetiva uma análise da integração do 

terceiro município ao cenário da metropolização amapaense. 

 

Por meio da análise dos elementos que fazem parte da zona de transição entre as três 

cidades tem-se como base conceitual a discussão dos níveis de integração entre municípios 

que compõem áreas metropolitanas, e discutir acerca do desenvolvimento local levando em 

conta aspectos que perpassam pelo planejamento, gestão e organização.  Pretende-se trazer 

para discussão as particularidades de cada cidade (Macapá, Santana e Mazagão) e sua 

contribuição para o desenvolvimento econômico do Amapá. 

 

2 REGIÕES METROPOLITANAS NO BRASIL 

 

O fenômeno da concentração urbana, que se caracteriza pela ocupação, uso e 

transformação do solo provocados pelas aglomerações e intervenções humanas, atualmente 

encontra seu ápice de complexidade nas chamadas Regiões Metropolitanas. As Regiões 

Metropolitanas, também denominadas cidades globais por Alva (1997) ou Megacidades 

por Bremaeker (2000), apresentam-se, fundamentalmente, como grandes conurbações 

urbanas provocadas pela expansão territorial de municípios vizinhos e, principalmente, 

pela comunicação econômico-social entre as cidades, o que gera questões de ordem 

comum. 

 

Ao desenvolver o conteúdo e o entendimento das Regiões Metropolitanas, Grau (1983) 

ensina que, para compreender tal fenômeno deve-se partir da ideia de "estrutura urbana" 

municipal e metropolitana, o que dependerá da apreensão dos conceitos de infraestrutura, 

funções e fluxos. Dessa forma, tanto os sujeitos dessas atividades quanto os bens e serviços 

delas resultantes se transferem de um município para outro, de dentro e para fora dos 

respectivos espaços físicos limitados geograficamente e vice e versa, daí surge a 

necessidade de se viabilizar mecanismos comuns em várias formas de movimento e fluxos. 

 

Os canais de comunicação de pessoas, bens e serviços compõem o conceito de 

infraestrutura. É de tal forma a comunicação entre as cidades que se encontram em uma 

Região Metropolitana que se mostra inevitável o condicionamento das estruturas armando-



as como uma verdadeira rede, de forma sistemática. De outra parte, Guimaraes (2004) 

denomina aos movimentos que se operam sobre essas redes de fluxos. 

 

Verifica-se, assim, que a amplitude das várias funções e fluxos estabelecidos em todo o 

complexo urbano condiciona uma nova estrutura, que se expande para além dos limites 

municipais considerados, como mostra a Figura 1. Daí é inevitável o surgimento de novos 

centros de decisões administrativas e empresariais. O que é percebido é que tais decisões 

são, cada vez mais tomadas a nível mais distante daqueles ligados aos interesses 

exclusivamente locais. 

 

 
 

Fig. 1 Localização das Regiões Metropolitanas Oficiais 

Fonte: Observatório das Metrópoles, 2010. 

 

Ao mesmo tempo, começa a surgir uma grande expansão da demanda de serviços públicos, 

de sorte que as autoridades administrativas na área limitada a um município já não podem 

mais isoladamente dar solução satisfatória às necessidades coletivas de todos os escalões 

governamentais implicados (GUIMARAES, 2004). 

 

Vale salientar que, muitas vezes, as Regiões Metropolitanas surgem como polos de 

atividades econômicas, ou seja, como ponto de localização concentrada de atividades 

dentro de um núcleo urbanizado condicionante de todo o comportamento econômico na 

região, visto que sua expansão gera fluxos de pessoas e produtos de forma constante do 

exterior para o centro e do centro para o exterior.  

 

Na maioria das vezes, essas Regiões apresentam um município central, ao redor do qual 

gravitam os demais municípios circundantes motivados pela intensidade econômica e 

social desenvolvida naquele polo de atração. O município central, na maioria dos casos a 

capital ou cidade de grande influência econômica e administrativa, em regra, torna-se a 

sede da Região Metropolitana. 

 

Grau (1983, p. 10) conceitua Regiões Metropolitanas como o  

 



Conjunto territorial intensamente urbanizado, com marcante densidade 

demográfica, que constitui um polo de atividade econômica, 

apresentando uma estrutura própria definida por funções privadas e 

fluxos peculiares, formando, em razão disso, uma mesma comunidade 

sócio – econômica em que as necessidades específicas somente podem 

ser atendidas através de funções governamentais coordenada e 

planejadamente exercitadas.  

Para o caso brasileiro, acrescenta-se que será ela o conjunto, com tais 

características, implantado sobre uma porção territorial dentro da qual se 

distinguem várias jurisdições político – territoriais, contíguas e 

superpostas entre si – Estados e Municípios. 

 

As cidades são palco de grandes fatos e acontecimentos sociais e sobre seu território 

travam-se relações de diversas naturezas. Atualmente, as cidades com perfil industrial 

tendem a converter-se em metrópoles de sistemas socioeconômicos organizados 

espacialmente para articular economias regionais, nacionais e mesmo internacionais. Na 

atualidade tem-se no Brasil 36 RM que surgiram das mais diversas finalidades para as mais 

diversas finalidades econômicas e político-administrativas, com suas leis e datas, 

população total e quantidade de municípios pertencentes.  

 

Entretanto, deve-se perceber que o surgimento do sistema legal, que deu origem às Regiões 

Metropolitanas no Brasil veio abordar uma série de iniciativas administrativas que 

começavam a germinar nas principais metrópoles brasileiras. Estas iniciativas expressavam 

tentativas de responder às questões emergentes do processo de urbanização a partir de suas 

peculiaridades regionais e de suas especificidades organizacionais e administrativas.  

 

Elas representavam experiências de gestão adaptadas aos recortes territoriais sobre os quais 

visavam intervir e ter como referência organizacional a dinâmica político-institucional de 

suas respectivas áreas de atuação. A ordenação constitucional das unidades regionais está 

consagrada na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, cujo artigo 25, § 3º 

prevê: 

 
§ 3º. Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir Regiões 

Metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por 

agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o 

planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.  

 

Importante ressaltar ainda o art. 45 do Estatuto da Cidade, que institui a gestão democrática 

da cidade e indicar a necessidade dos organismos gestores das Regiões Metropolitanas e 

aglomerações urbanas incluírem obrigatória e significativa participação da população e de 

associações representativas dos vários segmentos da comunidade, de modo a garantir o 

controle direto de suas atividades e pleno exercício da cidadania. No Brasil, a resposta para 

as questões metropolitanas depende da normalização de cada Estado Membro. Primeiro da 

Constituição Estadual, e, por fim, das Leis Complementares Estaduais.  

 

3 A INTEGRAÇÃO METROPOLITANA: MACAPÁ, SANTANA E MAZAGÃO  

 

A Região Metropolitana de Macapá foi criada em 26 de fevereiro de 2003, pela lei 

complementar estadual nº 21/2003. Desde sua criação, até os dias atuais, compreende 

apenas dois municípios (Macapá e Santana). As duas cidades, atualmente, têm em seus 

territórios cerca de 80% da população do Amapá residente em áreas urbanas (TOSTES, 



2013b), totalizam 546.153 habitantes (IBGE, 2013), bem como concentram 77,6% do 

Produto Interno Bruto do estado (IBGE, 2013). 

 

A Região Metropolitana de Macapá é considerada estratégica para desenvolvimento social 

e econômico do estado com potencial para indústrias, transporte de carga e produção. Uma 

região metropolitana é formada por um conjunto de municípios próximos entre si. Eles são 

integrados socioeconomicamente a uma cidade central chamada metrópole. Por estarem 

tão próximos e interligados os serviços públicos e de infraestrutura dos municípios devem 

ser planejados regionalmente (JORNAL A GAZETA AMAPÁ, 13/09/2015, s/p). 

 

Diante da realidade observada em três municípios amapaenses – Macapá, Santana e 

Mazagão – constatou-se a necessidade da criação de uma região metropolitana que integre 

as três cidades, como ilustra a figura 2.  

 

 
 

Fig. 2 Mapa da RMM e Mazagão. 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente (shapefiles). Arcgis, 10.1. 
 

As contribuições de cada município para a criação da região metropolitana visam o 

desenvolvimento econômico e o desenvolvimento urbano regional, mas também do estado 

do Amapá. Os três municípios analisados de forma isolada contribuem consideravelmente 

para a economia amapaense, que ganha consideravelmente com a sua integração em forma 

de região metropolitana, pautada em outras experiências Brasil afora e em documentos 

oficiais, tais como Leis e Decretos, bem como o Estatuto da Metrópole. 

 

A criação dessa RM, no intuito de abranger os três municípios supracitados, se justifica por 

Macapá ser a capital do estado e apresentar uma população de 437.256 habitantes (IBGE 

2013), um PIB de R$ 8,2 bilhões (IBGE 2013) e 64,3% de todas as riquezas produzidas 

nos 16 municípios amapaenses, além de nela se encontrar o aeroporto internacional que, 

em 2011, registrou 560.469 passageiros entre embarcados e desembarcados, segundo a 

INFRAERO (2012). 

 

O aeroporto internacional de Macapá torna-se estratégico no contexto regional devido à 

criação da Área de Livre Comércio de Macapá e Santana, em 1991 e possibilita, desta 

forma, oportunidades de negócio para a economia do Amapá, principalmente, na indústria, 



comércio e turismo, com foco nas relações com a América Central, América do Norte e a 

Europa (pela proximidade com a Guiana Francesa, território europeu). 

 

A integração de Macapá com o segundo maior município do Amapá, Santana, se dá por 

meio de duas rodovias estaduais, a Rodovia JK, ao leste do estado, e a Rodovia Duca 

Serra, a oeste. Ao longo destas rodovias encontram-se conjuntos habitacionais, polos 

agrícolas, um parque de exposições, instituições públicas e privadas, shopping center e a 

Universidade Federal do Amapá. Santana apresenta uma posição estratégica com uma 

população de 108.897 habitantes (IBGE 2013) e o PIB de R$ 1,7 bilhões (IBGE 2013).  

 

Em Santana se encontra a ferrovia e o maior porto do estado, com significativa atividade 

comercial por meio do fluxo de mercadorias e matérias-primas. O porto, inaugurado na 

década de 1950, mesmo sem sua necessária modernização tem significativa representação 

na economia local. Nesta cidade está localizado o distrito industrial implantado no ano de 

1980 localizado estrategicamente entre Santana e Mazagão, bem próximo ao rio Matapí, de 

onde se observa uma pequena atividade portuária devido às transportadoras instaladas nas 

margens do rio. 

 

Tem-se também Mazagão que apresenta uma população de 18.739 habitantes (IBGE 2013) 

e o PIB de R$ 208.692 milhões (IBGE 2013), e com expressiva atividade extrativista de 

produtos da floresta, com destaque para a madeira. Tem fundamental importância para o 

setor agrícola do estado e a produção de grãos. Geograficamente, pode-se observar sua 

proximidade com os outros dois municípios amapaenses, cuja distância do centro de 

Macapá é de apenas 35 km. 

 

O potencial econômico, que se antevê nas questões de integração e nos fluxos econômicos 

e migratórios entre os municípios, se dá a partir dos eixos de conectividades entre eles, 

entre os quais se evidenciam as rodovias estaduais que interligam Macapá e Santana, as 

duas pontes que integrarão Mazagão à Região Metropolitana de Macapá (Figuras 3 e 4) e a 

rodovia estadual AP-010. 

 

 

 
 

Fig. 3 Ponte sobre o Rio Matapí com 600 metros. 

Fonte: Jornal do Dia - AP 

 

O acesso a Mazagão se dá pela Rodovia Duca Serra, passando pelo distrito industrial de 

Santana e tem-se como eixos de integração de Mazagão duas pontes, uma sobre o Rio Vila 

Nova e a outra sobre o Rio Matapí, em fase de conclusão. Além da importância econômica 

e social, a integração rodoviária de Mazagão também vai diminuir o tempo de viagem 

entre a área metropolitana e os municípios da região sul do estado: Laranjal do Jarí e 

Vitória do Jarí. 



 
 

Fig. 4 Ponte sobre o Rio Vila Nova com 420 metros. 

Foto: Gilmar Nascimento 
 

Mazagão, atualmente, é uma espécie de apêndice para Macapá e Santana. Contudo, além 

de se conectar pela rede fluvial, também vai se integrar às outras duas cidades a partir da 

formação de uma rede modal a partir das pontes acima referidas, que romperão com o atual 

isolamento físico. 

 

Além da integração das redes modais, a criação da Zona Franca Verde e a proximidade de 

Mazagão com a área agroextrativista vai ser decisiva em tal processo de integração, tal 

como o fato de o Distrito Industrial de Santana estar mais próximo de Mazagão. Os 

municípios de Santana e Mazagão já são integrados no sistema orla por meio do rio 

Matapí. Acrescenta-se, agora, com a formação da rede modal, a quebra do isolamento 

físico com Macapá e Santana. 

 

Tem-se também para esta análise da Região Metropolitana de Macapá a implantação da 

Zona Franca Verde, por meio do projeto de lei do Senado Federal nº 25, de 2016 que irá 

viabilizar ainda mais as potencialidades comerciais, de transporte e industriais dessa 

região, com reflexos para os demais municípios do estado. Na lei nº 25, de 2016 tem-se a 

seguinte justificativa: 

 
Zona Franca é uma área delimitada onde entram mercadorias nacionais 

ou estrangeiras beneficiadas com incentivos fiscais e com tarifas 

alfandegárias reduzidas ou ausentes. Essas regiões ficam isoladas e 

geralmente são situadas em um porto ou em seus arredores. O objetivo de 

uma zona franca é estimular o comércio e acelerar o desenvolvimento 

industrial de uma determinada região. 

Adicionalmente às características típicas de uma Zona Franca, a chamada 

Zona Franca Verde tem o objetivo de promover o desenvolvimento 

sustentável, a partir de sistemas de produção florestal, pesqueira e 

agropecuária ecologicamente saudável, justa e economicamente viável, 

tudo aliado à proteção ambiental e ao manejo sustentável de unidades de 

conservação e terras indígenas. 

 

Portanto, após conclusão da última ponte será possível observar uma nova dinâmica de 

fluxos de pessoas e de mercadorias. Em consequência, uma dinâmica mais intensa do que a 

que ocorre hoje e que se estenderá para a principal atividade econômica do município, o 

extrativismo, que vem somar para o desenvolvimento econômico, não só de Mazagão, mas 

do Amapá com a utilização do porto de Santana para o escoamento destes produtos do 

extrativismo em números mais expressivos para as demais regiões pelo Rio Amazonas.  

 



Para Tostes (2013a), um dos motivos do isolamento é a maneira como o processo de gestão 

é pensado, pois ainda é baseado em uma configuração de Território apenas de natureza 

política sem levar em conta a realidade regional e local. Deve-se levar em conta que cada 

um dos municípios tem um relevante papel na história e na formação socioeconômica do 

Amapá, daí a importância da criação dos eixos de integração entre os três municípios. 

 

Nota-se com isso, por exemplo, que os planos diretores de Macapá e Santana não são 

integrados, ou seja, não dialogam entre si, visto que a RMM foi criada no ano de 2003 e 

desde então o plano diretor de Santana não passou por uma revisão e o de Macapá, embora 

tenha sofrido uma revisão, não incluiu a sua integração metropolitana com Santana. Os 

entraves também perpassam pela falta de parcerias e convênios entre os dois municípios.  

 

As políticas públicas por meio dos Planos Diretores propostos para os dois municípios não 

contemplam ações articuladas de planejamento. Apesar de haver um sentimento de 

integração por parte da população das duas cidades, as ações públicas urbanas idealizadas 

para Macapá e Santana ainda são incipientes, resultando em índices desfavoráveis ao 

desenvolvimento local e regional. Mazagão é apenas uma exceção do processo porque 

ainda não conta com o Plano Diretor. 

 

Tostes (2013b) afirma que a ausência de planejamento integrado entre estas cidades é 

refletida especialmente nas duas principais rodovias de integração, as Rodovias JK e Duca 

Serra, que vêm ao longo dos anos experimentando um processo de conurbação. 

 

4 A INTEGRAÇÃO COMO APORTE PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL  

 

Apesar de sua relevância, os municípios de Macapá, Santana e Mazagão não apresentam 

um desenvolvimento local para o Amapá, em detrimento de suas políticas públicas 

deficitárias, resultado de uma governança que se dá de forma fragilizada devido à 

debilidade entre os governos municipais para se pensar e implantar políticas integradoras. 

Cresce, portanto, nos municípios a consciência sobre a necessidade de dotá-los de 

estruturas de governança.  

 

Por meio do conceito adotado por Lefèvre (2003), governança é a capacidade das áreas 

metropolitanas para estabelecerem ferramentas, mecanismos, instrumentos e ordenamentos 

para que sejam governáveis. Ou seja, para o autor governança é a circunstância de uma 

região ou território onde é possível executar políticas públicas capazes de resolver 

problemas e contribuir para o seu desenvolvimento.  

 

A construção de uma boa governança metropolitana não se resume apenas a mudanças 

rápidas, que visam implantação de sistemas de planejamento e gestão metropolitana com 

eficiência.  As mudanças têm forte conteúdo político e requerem o envolvimento das partes 

interessadas desde o início do processo, como assinala Klink (2003).  

 

As regiões metropolitanas são áreas de grande dinamismo econômico e concentração 

populacional, de fluxos de pessoas e mercadorias e também de graves questões sociais e, 

em alguns casos, até mesmo ambientais, o que faz delas espaços de intensas contradições. 

As metrópoles também são centros estratégicos de produção econômica e cultural e 

espaços onde ocorrem as mais variadas dinâmicas. A metrópole não é uma unidade 

federativa, mas existe como um território fundamental na dinâmica econômica de uma 

dada região ou ente federativo. 



Borja e Castells (2004) afirmam que as cidades metropolitanas são espaços urbanos onde a 

cidade real se confronta com a cidade formal, na medida em que a cidade central esgota a 

sua capacidade de resposta em relação a toda a região. É o que acontece, por exemplo, com 

a Região Metropolitana de Macapá, principalmente em termos de governança onde se 

acentua ainda mais a importância de uma política integradora para a região sul do Amapá 

que abrange principalmente Macapá, Santana e Mazagão. 

 

Na RMM sempre ocorreram dinâmicas, mas o grande entrave é a questão institucional, 

pois as ações integradoras ocorrem, mas se dão de forma pontual por parte dos governos 

municipais. Portanto, para o caso amapaense, a partir de 2003, quando foi criada a RMM, 

era preciso, do ponto de vista institucional: 

 

I. Integrar as políticas urbanas regionais; 

II. Integrar o sistema modal de transporte: rodoviário e principalmente o fluvial; 

III. Integrar o sistema de preservação de áreas úmidas; 

IV. Configurar as políticas setoriais de habitação nas áreas integradas (rodovias), nos 

chamados cruzamentos integrados. 

 

Em termos de governança ainda falta para a RMM: 

 

I. Operações consorciadas entre Macapá, Santana e agora Mazagão; 

II. Os Planos Diretores dos municípios de Macapá e Santana dialogarem, quanto à 

integração das duas cidades; 

III. Integração para elaboração do Plano Diretor Metropolitano; 

IV. Conjugação dos investimentos nos serviços públicos essenciais; 

V. Redefinição institucional nas chamadas áreas de transição a partir das Rodovias JK-

Salvador Diniz e na Rodovia Duca Serra. 

 

Tostes (2013a) afirma ainda que a ideia do Plano Diretor Metropolitano entre Macapá, 

Santana e Mazagão irá permitir diversas ações. No contexto atual são restritivas e 

prejudicam a perspectiva de desenvolvimento, onde entram várias áreas como lixeira 

pública, sistemas integrados de transportes, investimentos conjugados em habitações de 

interesse social, a criação de áreas de comércio de transição, organização de novos fluxos 

fluviais com a valorização da orla entre Macapá e Santana. 

 

Atualmente se dá de forma quase que inexistente a institucionalização da RMM, no que 

tange principalmente à governança. Hoje, as relações se dão mais pela dinâmica que ocorre 

a partir dos eixos de integração entre os três municípios e entende-se que a dinâmica nessa 

RMM se dá pela: 

 

I. Ocupação das margens das rodovias; 

II. Crescimento e adensamento populacional; 

III. Ocupação em margens de área de ferrovia; 

IV. Ocupação em margens de orla fluvial; 

V. Crescimento quantitativo de áreas loteadas entre as cidades; 

VI. Ocupação desenfreada e acelerada das áreas úmidas. 

 

Entre as dificuldades que o processo de governança que a RMM enfrenta contam-se, entre 

as principais, a falta de destinação de recursos para viabilidade das políticas integradoras e 



a inexistência de um foro metropolitano para discutir as ações estratégicas para o 

desenvolvimento local da região, situações que têm enfraquecido todo o processo. 

 

O planejamento dos municípios de Macapá, Santana e Mazagão deve levar em conta os 

níveis de integração efetivos. Na prática irá representar mudanças expressivas quanto à 

maneira de visualizar novos polos geradores de emprego e renda. Tal medida significa 

garantir, de forma mais adequada a otimização de recursos extra orçamentários para todos 

os municípios. 

 

Pensar no desenvolvimento local significa dar vazão ao processo de vocação econômica e 

turística dos municípios de Macapá e Santana, visto que, desde a criação da ALCMS, os 

dois municípios padecem de um problema comum, uma vez que as diversas cidades 

brasileiras apresentam dificuldades na questão da governança. É importante pensar que o 

estado do Amapá tem um conjunto de atributos que são fundamentais para alcançar o 

desenvolvimento local. 

 

A ausência de propostas e ações concretas e articuladas para a região, aliadas à fragilidade 

institucional presente nas esferas locais de gestão dos dois municípios, necessária para dar 

conta da implementação do que foi concebido nos diferentes planos propostos para as duas 

cidades, intensificados pelo baixo capital social existente e a interferência de processos 

políticos no contexto municipal e estadual, distanciam a resolução de problemas atuais e 

não possibilitam vislumbrar soluções de curto prazo que possam gerar o desenvolvimento 

para a região (SOUZA, 2014; TOSTES, SOUZA e FERREIRA, 2015). 

 

O planejamento é a base para obter níveis adequados de organização. Os resultados oficiais 

provam que o que ocorreu com as cidades de Macapá e Santana, em termos de 

planejamento urbano e o desenvolvimento local, foi decorrente da forma amadora como foi 

concebido o isolamento institucional (TOSTES, 2013c). 

 

5 CONCLUSÕES  

 

A Região Metropolitana de Macapá não se configura como metrópole e os governos 

municipais e estadual, ao longo desta última década, não se preocuparam em implantar os 

sistemas de gestão metropolitana para que a RM saia na íntegra do papel. O conteúdo dos 

planos diretores de Macapá e Santana referem-se a cada município sem fazer menção à 

necessidade integradora. Associado a este pensamento está a maneira como o planejamento 

urbano era conduzido motivado exclusivamente por ações pontuais e fragmentadas. 

 

O planejamento concebido nos planos propostos para o Amapá teve no eixo Macapá- 

Santana seu maior vetor e considerava a integração entre os dois municípios reflexo de 

uma perspectiva econômica. O desafio posto estabelece a necessidade de integrar o 

planejamento dos dois municípios, em uma visão de continuidade e conectividade, e 

estabelecer ações que integrem o conjunto de fragmentos percebidos no espaço urbano. 

 

As fragilidades existentes acabam por determinar uma paisagem que se formata de forma 

fragmentada, sem levar em conta as múltiplas potencialidades da região. Por enquanto 

existe um amplo sentimento de integração por parte da população de ambos os lugares, 

porém, as ações políticas e ações públicas idealizadas desde que Santana foi elevada a 

categoria de município foram minimamente aplicadas, o que resulta em índices 

desfavoráveis para o desenvolvimento local. 



 

Na elaboração de ações inerentes ao planejamento das três cidades é importante que a 

gestão avalie as políticas urbanas que induzem o desenvolvimento econômico da área 

metropolitana, como estas devem ser elaboradas e executadas que visam o plano regional. 

Neste processo, Mazagão apresenta-se como a grande novidade devido aos potenciais já 

existentes na região sul do estado. 

 

Assim analisadas as peculiaridades e potencialidade que cada um dos três municípios 

amapaenses tem a contribuir para a economia e o desenvolvimento urbano e regional do 

Amapá, pode lançar-se mão das outras experiências ocorridas em outras regiões brasileiras 

que apresentam significativos registros de dados de crescimento econômico a partir de sua 

integração e implantação de região metropolitana, como é o caso de São Paulo e o caso de 

Minas, no sudeste Brasileiro, o de Recife, no nordeste, e o de Belém, na Amazônia.  

 

As concepções de planejamento propostos para a RMM ainda são incipientes, já que cada 

município trabalha de forma isolada, o que eleva os índices de pobreza urbana. Deve-se 

levar em consideração também a criação de políticas públicas voltadas para os três 

municípios e seus eixos de integração, de forma a viabilizar o desenvolvimento econômico 

e o desenvolvimento regional do Amapá, como, por exemplo, o Plano de desenvolvimento 

Integrado da Região Metropolitana de Macapá para incorporar Macapá, Santana e 

Mazagão. 

 

Entretanto, num futuro a médio-prazo, de acordo com o estágio de desenvolvimento da 

RMM, já incluindo Mazagão, poderia considerar-se a inclusão de outros municípios, pela 

sua proximidade com Macapá e Santana e pelas sinergias possíveis de ser desenvolvidas, 

tendo como pano de fundo o desenvolvimento regional do estado do Amapá.  
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