
 

 
 

 

Ano XII Volume XIII Nº 25 Julho/Dezembro 2016 Rio de Janeiro ISSN 1807-1260 

www.revistaintellector.cenegri.org.br 

 

 

Ano XII Volume XIII Nº 25 Julho/Dezembro 2016 Rio de Janeiro ISSN 1807-1260 

 
12 

Macapá (Brasil) e Caiena (França): transformações urbanas no 

Corredor Transfronteiriço sob a ótica dos investimentos 
José Alberto Tostes

1
, Luana Marques Vieira

2
 e José Francisco de Carvalho Ferreira

3
 

 

Resumo 
 

As transformações urbanas no Corredor Transfronteiriço ganharam novas configurações a partir 
da retomada da cooperação entre o Brasil e a Guiana Francesa. Os investimentos em 
infraestrutura, como a pavimentação das rodovias entre os territórios,tem sido indutores da 
mudança nas paisagens. Nesse Corredor, destacam-se os extremos, os quais são os cenários da 
pesquisa e onde se concentram os investimentos. Utilizou-se o método dialético sob a óticaquali-
quantitativa para aferir planos e documentos oficiais, bem como 10 anos de pesquisa entre a 
Universidade Federal do Amapá e instituições guianenses. Os resultados obtidos evidenciam a 
mudança gradual das cidades que compõem o Corredor. 
 
Plavras-Chave: Corredor Transfronteiriço; Macapá vs. Caiena; Investimentos 

 
 
 
Abstract 
 
Urban transformations in Transborder Corridor gained new settings from the resumption of 
cooperation between Brazil and French Guyana. Investments in infrastructure, such as paving of 
roads between the territories, has been inducing the change in scenery. In this corridor, we 
highlight the extremes, which the scenarios of the research are and where they are concentrated 
investments. We used the dialectical method in optical quality and quantity to assess plans and 
official documents, as well as 10 years of research from the Federal University of Amapá and 
Guyanese institutions. The results show the gradual change of the cities that make up the corridor. 
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INTRODUÇÃO 

 

iscutir as transformações urbanas no corredor transfronteiriço tem proporcionado adentrar 
em uma área de estudo ainda recente. As experiências entre as cidades de Macapá e 
Caiena podem ser consideradas incipientes, do ponto de vista da concepção de algo mais 

estruturado. Todavia, os investimentos que vêm sendo realizados após a retomada da 
cooperação binacional implicou em 3 variáveis importantes, destacando-se: a pavimentação da 
Transguianense, que conecta Caiena a Saint George; a Ponte Binacional, interligando Saint 
George ao município de Oiapoque, e a pavimentação da BR 156, que liga esta localidade a 
Macapá. 

As capitais Macapá e Caiena não podem ser analisadas sob aspectos puramente físico- 
morfológicos. As características divergem nos aspectos econômicos e institucionais, sendo que 
Macapá é uma cidade que converge à atratividade de todas as cidades do estado e também 
como fator atrativo das chamadas ilhas do Pará (Breves, Afuá, Chaves). Caiena, por outro lado, 
tem como característica principal um forte caráter cosmopolita, com diversas etnias e o atrativo de 
representar para a França e Comunidade Europeia o fato de possuir um centro espacial próximo, 
em Kourou, cerca de 1h da capital. 

A questão a respeito da integração binacional,no contexto amazônico, muito vem sendo estudada 
e remonta até mesmo ao período colonial. Entretanto, como maior entrave para a consolidação 
dessa rede de intercâmbio está o também histórico protecionismo. Como fatores de causa 
principais dessas transformações está a construção de uma rede de logística binacional, que 
envolve a otimização das rodovias internacionais entre a cidade de Macapá (AP) e Caiena (GF) 
dentro do que se denomina Corredor Transfronteiriço(TOSTES e FERREIRA, 2015; 2016). 

O termo “Corredor Transfronteiriço” designao conjunto de elementos combinados que relacionam 
o Amapá e a Guiana Francesa em aspectos econômicos, políticos, sociais, ambientais e de 
infraestrutura (TOSTES e FERREIRA, 2015; 2016). Atribui-se a ele primeiramente os elementos 
infraestruturais de comunicação entre as cidades francesas e amapaenses, os quais são 
relativamente recentes, como é o caso da Ponte Binacional. As questões metodológicas sobre o 
corredor estão baseadas em planos e projetos do Amapá e da Guiana Francesa, definidos nos 
últimos 10 anos, entre eles os Planos urbanos franceses, e do lado brasileiro o Programa de 
Reestruturação da área de fronteira, o IIRSA (Iniciativa para Integração de Infraestrutura Regional 
Sul-Americana) e o PAC (Plano de Aceleração do Crescimento) (TOSTES e FERREIRA, 2016).  

O maior ponto de divergência entre Macapá e Caiena é o planejamento urbano aplicado em cada 
uma, bem como o significado das duas cidades para seus respectivos países. O grande 
protecionismo por parte da Guiana Francesa se deve, principalmente, ao desejo de manter o 
território organizado aos propósitos da União Europeia, tanto que seus planos urbanísticos são 
voltados para isso, segundo Gama (2013). 
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A discussão em torno do Corredor Transfronteiriço e as transformações promovidas por ele têm 
oportunizado delinear sobre questões importantes do planejamento urbano sustentável (Amado, 
2005) e sob a ótica do Planejamento Urbano Regional (Tostes, 2011). Assim, neste artigo serão 
tratadas as variáveis relacionadas ao contexto do planejamento e gestão, a diversidade do uso do 
solo e os investimentos que estão sendo propostos.  

A temática aqui discutida define a análise em 4 pontos: a relação entre Macapá e Caiena, através 
do Corredor Transfronteiriço; as transformações decorrentes desse processo; a análise das 
implicações dos fatores de infraestrutura nesse Corredor e, por fim, os resultados obtidos, pela 
ótica do planejamento urbano. 

 

1. Macapá e Caiena 
 

Localizados ambos na América do sul (Mapa 1), Macapá (AP) e Caiena (GF), apresentam 
peculiaridades no que tange ao cenário no qual se inserem.Macapá, capital do estado do Amapá, 
é caracterizada como cidade média, as quais, segundo afirmaSantos e Amorim (2015) apud 
Santos (2015) encontram-se no intervalo demográfico de 100 mil e 500 mil habitantes e concentra 
60% da população do Estado. Possui em sua rede hidrográfica variações de áreas úmidas como 
canais, áreas de ressaca, lagoas e igarapés, ligadas ao rio Amazonas, que banha a frente da 
cidade. Uma das características mais peculiares da região da capital amapaense é ser cortada 
pela linha imaginária do Equador, o que faz dela ser classificada como tropical. 

 
 

Mapa 1 – Localização de Macapá e Caiena 
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Fonte: MMA, 2016 (shapefiles). Arcgis 10.0. 

 

Segundo Alcolumbre (2013) apud Santos, M., (1993), Macapá está inserida em um contexto de 
problemáticas brasileiras parecidas e que vão desde aspectos de emprego e lazer até questões 
essenciais como saúde e educação. Tostes (2011) classifica o espaço urbano das cidades 
amapaenses como altamente desordenado e gerador de mais patologias sociais e ambientais, 
como a degradação e ocupação das áreas de ressaca, regiões importantes e que compõe o 
bioma do estado. 

As cidades de Macapá e Caiena, por serem os extremos do Corredor e capitais de seus 
respectivos territórios, possuem uma relevância e dinâmica diferentes das demais, ao longo do 
Corredor, que inclui 7 amapaenses e 6 Guianenses.Estas capitais apresentam configurações 
distintas, apesar de terem pontos em comum, como o fato de serem ambos territórios periféricos 
para suas nacionalidades (PORTO, 2010a, 2010b; BEAUDOUIN, RIEBLANC e BOYER, 2011; 
TOSTES e FERREIRA, 2015, 2016) 

Macapá possui uma dinâmica muito mais intrarregional, exercendo influência também sobre as 
ilhas do Pará (SANTOS, 2012), sendo que Caiena tem uma tipologia mais internacional, 
principalmente por se localizar próximo a Kourou, onde se encontra uma base espacial utilizada 
pela União Europeia. A capital da Guiana Francesa apresenta um forte caráter cosmopolita, pela 
composição diversa da população e se inserir num contexto caribenho, além de possuir como 
forte atrativo a sua moeda, o euro (GRANGER, 2008). 

Em decorrência dessas características peculiares, Caiena é mais atrativa e indutora do processo 
migratório, se comparada a Macapá. Um ponto a ser destacado é o fato da Guiana Francesa ser 
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o único território que faz fronteira com o Brasil onde a direção do fluxo migratório é inversa. Em 
fronteiras com países hispânicos, o Brasil é o atrativo por questões econômicas, mas no caso 
guianense, o indutor desse fluxo é a própria Guiana Francesa, o que não implica 
necessariamente em um aspecto positivo. 

A presença da comunidade brasileira na Guiana é muito forte e se concentra em Caiena e, 
segundo Granger (2008), a população guianense oficial é composta por 40% de estrangeiros. 
Segundo os registros oficiais do consulado brasileiro, até o ano de 2015 existiam de 15 a 20 mil 
brasileiros vivendo na Guiana Francesa, legitimamente. Levando em consideração a grande 
proporção de brasileiros não oficiais que moram nessa região, tem-se um contingente expressivo 
de pessoas que poderiam usufruir do Corredor como via de comunicação entre os territórios – 
com custos menores. Dentre essa população brasileira residente na Guiana, observa-se múltiplas 
origens, não sendo apenas de procedência amapaense ou paraense(ALCOLUMBRE, 2013). 

Tendo como premissa o número de brasileiros na Guiana, como foi citado, além da logística 
rodoviária, o Corredor também irá implicar significativamente na aérea, considerando que as 
passagens para os voos de Belém para Caiena são muito onerosas e a rota Macapá – Caiena 
não é, ainda, realizada. Nesse aspecto, o Aeroporto Internacional de Macapá será mais utilizado, 
como porta para os demais estados brasileiros, pelos habitantes da Guiana Francesa. Dados 
oficiais da Polícia Federal sobre as entradas em território amapaense corroboram com este 
aspecto (TOSTES e FERREIRA, 2016). 

Outro fator aliado a essa relação é a perspectiva de maior desenvolvimento da cidade de 
Macapá, possibilitando o incremento e ampliação das relações comerciais, o fortalecimento do 
turismo, criando um cenário atrativo, além de otimizar a rede de logística através do Porto de 
Santana e entre as cidades gêmeas da fronteira Oiapoque (amapaense) e Saint George 
(guianense). Deve-se considerar que este processo de integração acontecerá não só nos 
extremos como ao longo do Corredor, precisando-se estruturar minimamente estas cidades para 
atender as novas demandas com o aumento de fluxo de forma a não fazer com que as pequenas 
cidades sejam apenas rotas de passagem. 

Segundo Santos e Amorim (2015), o atributo demográfico da capital amapaense somado as 
interações do espaço classificam a cidade como Centro Sub-regional, ou segundo REGIC/IBGE, 
como Capital Regional C. As atividades econômicas e de serviços apresentam maior conexão no 
eixo formado por Macapá e Santana, sendo que em Macapá estas são maiores. Os autores citam 
Macapá como nó da rede urbana regional e frisam a centralidade que exerce principalmente no 
setor de bens, serviços e infraestrutura, sem ainda apresentar uma centralidade urbana 
característica de cidades industrializadas. 

Assim como Macapá, Caiena é uma cidade média localizada na Amazônia, e é o mais importante 
território europeu localizado na América do sul, apesar de ser uma área secundária francesa, 
considerada como ultraperiferia (SANTOS, 2013; SILVA et al, 2016). Apresenta clima classificado 
como tropical de monções; fauna e flora semelhantes a Macapá por estar inserida em um 
contexto também amazônico. Tanto pela proximidade quanto pelos pontos em comum entre as 
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cidades, vislumbra-se uma tendenciosa zona de intercâmbio econômico, cultural e informacional 
entre os territórios amapaenses e guianenses. 

A capital franco guianense, tal qual o município de Macapá, possui duas temporadas bem 
definidas - uma chuvosa e outra seca, se diferenciando apenas na duração de cada estação nas 
respectivas regiões. Na sua rede hidrográfica se encontram os rios Oiapoque, na fronteira com o 
Brasil, o Maroni, o Orapu, o Comté e o Mana. Fazendo parte do maciço das Guianas, possui em 
sua topografia picos que chegam a 700 m de altitude(BEAUDOUIN, RIEBLANC e BOYER, 2011). 

Segundo Alcolumbre (2013), a economia na Guiana Francesa é baseada principalmente na pesca 
e na extração mineral, especialmente aurífera, e Caiena é um importante centro industrial, 
principalmente na indústria do camarão e turismo (pela atração de visitantes as praias caribenhas 
e pela estação espacial de Kourou). Segundo a autora, o comércio praticado pela comunidade 
asiática, muito presente na região, é uma atividade de destaque na cidade, tendo sido 
prejudicada devido ao abandono do Porto de Caiena, principal porta de entrada de mercadorias, 
causado pelo assoreamento do rio. Essa atividade econômica está mais atrelada à União 
Europeia, o que acaba gerando umcerto isolamento desse território em continente Sul-americano, 
segundo Granger (2008). 

As paisagens urbanas são descritas por Alcolumbre (2013) como um mosaico cultural, tendo em 
vista as populações de origens e culturas diferenciadas (Haitianas, Brasileiras, Européias, 
Asiáticas) e ocupam o território em função da distribuição espacial de meios naturais pouco 
propícios à urbanização. Caiena possui composição populacional bastante diversificada devido à 
sua linha histórica de ocupação. Tem-se uma parcela considerável da população constituída por 
negros e mestiços e uma pequena parcela de índios, que hoje se resumem a pequenas, porém 
variadas tribos. 

 

2. Transformações das Cidades 

 

As capitais estudadas possuem grandes diferenças e semelhanças em suas composições e 
dinâmica urbanas. Macapá é o município mais populosodo Amapá e apresenta altas taxas de 
crescimento populacional, sendo que de 2010(com 369.287 habitantes) a 2013, segundo dados 
do IBGE, observou-se um crescimento de 9,8 %, e apresenta estimativa populacional para o ano 
de 2015 de 456.171 pessoas. 

Caiena também é o município mais populoso da Guiana Francesa, porém apresenta 
populaçãoinferior à da capital amapaense. Sua estimativa populacional de 2008 é de 57.643 
habitantes, sendo que seu crescimento dobrou de 1967 a 2008, segundo o INSEE. Esse 
crescimento se deve em grande parte ao curso migratório e ao alto índice de natalidade e só teve 
força quando Caiena se tornou capital da Guiana Francesa, atingindo seus 10.000 habitantes, em 
1948 (ALCOLUMBRE, 2013) 
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Caiena, assim como Macapá, possui atualmente grande crescimento demográfico. Essa 
expansão populacional se dá em direção ao bairros centrais e assentamentos ilegais – 
principalmente na periferia. Assim como o que ocorre com as áreas livres e alagadiças (ressacas) 
macapaenses, em Caiena a ocupação desse tipo de região vem sendo ocupada sem respeito às 
encostas florestadas e áreas de baixa altitude (zonas úmidas), segundo Alcolumbre (2013). 

A partir do seu crescimento populacional,Caiena desenvolveuuma área urbana concentrada, bem 
como uma grande periferia, planejada a partir do Planejamento Local Urbano de Caiena (PLU). 
Esse planejamento é pautado na premissa de que as cidades guianenses são mais dependentes 
do governo em sua dinâmica do que as cidades amapaenses. 

Os problemas de Macapá e das cidades amapaenses em geral são de cunho estrutural, por 
estarem relacionadas a fatores e assimetrias sociais, características do Brasil, como a 
desigualdade de renda, gerando um número expressivo de pobres nas cidades de Macapá e 
Santana, como aponta o relatório do Banco Mundial de 2002(ROCHA, 2002). As cidades 
vinculadas ao Corredor do lado amapaense, incluindo a capital, possuem renda incipiente para 
colocar em prática o planejamento do município, o que gera ocupações informais, desemprego, 
dependência dos programas sociais e dos setores municipais públicos, falta de gestão eficiente 
das áreas protegidas e fragilidades urbanas e ambientais. 

O processo de urbanização mais acentuado que envolve Macapá e o eixo de fluxos formado com 
Santana faz com que a capital concentre mais de 60% da população amapaense e seja um 
constante polo atrativo de migrações, no que diz respeito principalmente aos municípios 
próximos. A pressão social no lado amapaense por demanda de emprego, questões sociais, 
ambientais, é muito mais forte do que a da Caiena, o que, nesse caso, representa a migração 
para a capital guianense e a pressão existente nessa fronteira, desdobrando em um número 
considerável de clandestinos em Caiena, os quais somam majoritariamente em ocupações de 
áreas frágeis ambientais.  

O fenômeno migratório somado à urbanização sem planejamento gera preocupações com o 
crescimento da incidência de pobreza, visto que a gestão urbana não acompanha o crescimento 
populacional. Esta patologia implica em outras, tais como a carência de infraestrutura e serviços 
públicos, ocupação das áreas de ressaca, esgoto sem tratamento, lixões a céu aberto, bem como 
em questões econômicas, no que diz respeito à criação de novas atividades produtivas, como 
garantia de acesso à infraestrutura social, segundo o Rocha (2002). 

Segundo Tostes (2012), as cidades do estado do Amapá como um todo se configuram como 
espaços urbanos desestruturados, salientando o planejamento fragmentado presente, com a falta 
de políticas eficazes. Essa forma de gestão territorial é uma das causas diretas do surgimento 
das informalidades atreladas à ocupação dos espaços, assim como a incipiência dos 
equipamentos públicos. 

As cidades do corredor localizadas no lado amapaense apresentam maior presença institucional 
do que as do lado guianense, a exemplo do corpo de bombeiros, polícia, secretarias de estado, 
prefeitura e postos da companhia de energia e de água e esgoto. Porém, do lado guianense a 
prestação de serviços públicos parece atender com mais eficácia, porque as distancias das 
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cidades ao longo da Transguianense são muito menores do que as da BR 156. Isso poderia 
explicar o fato de Caiena ser muito mais indutora para as cidades guianenses do que Oiapoque 
com relação a Macapá. 

Segundo Santos e Amorim (2015), a centralidade urbana sub-regional de Macapá é importante 
em aspectos históricos, econômicos, políticos, de bens e serviços, e em questões estratégicas. 
Estas se configuram de forma que o município concentra a maior oferta de emprego, é sede de 
grandes empresas, do aeroporto internacional e polo da rede rodoviária do estado, além de ser 
definida como entreposto estratégico na constituição de planejamento como a IIRSA (Integração 
de Infraestrutura Regional Sul-Americana), visando aconstrução de infraestrutura de portos, 
aeroportos, estradas (nesse ponto, o asfaltamento da BR 156) a fim de fomentar o 
desenvolvimento e integração sul-americana, segundo Tostes (2011). 

Em se tratando de Caiena, capital da Guiana Francesa, a qual possui planos próprios, o 
planejamento urbanoé mais efetivona medida quehá mais fiscalização e rigor. No caso brasileiro, 
áreas periféricas e geograficamente isoladas pouco tem visibilidade do governo federal no que diz 
respeito à fiscalização do cumprimento de Planos Diretores, principalmente. 

Com a retomada da tentativa de integração entre Brasil e Guiana Francesa, expressa através da 
construção da Ponte Binacional, muito foi especulado acerca de como essa relação se daria e se 
traria benefícios para ambos os lados. O fato de que os 2territórios tenham investido em recursos 
para a efetivação dessa conexão demonstra o interesse dos governos, porém a paralisação do 
processo com o impedimento de acesso pela ponte cria dúvidas sobre os objetivos dela. 

Apesar de a circulação através da Ponte Binacional ainda não ter sido liberada, a sua própria 
construção e o alto fluxo de pessoas na área de fronteira já acarreta transformações na paisagem 
e no urbano. A pavimentação das rodovias BR 156 (amapaense) e da Transguianense; os novos 
projetos agromineralógicos, assentamentos fundiários, e até mesmo a questão em torno do 
mosaico formado pelas áreas de preservação (estas presentes em ambos territórios) e terras 
indígenas causam marcas profundas nas dinâmicas mantidas nas duas cidades em questão, bem 
como no reflexo destas nos aspectos urbanos (TOSTES e FERREIRA, 2016). 

A especulação imobiliária, fundiária, a questão do uso do solo, a expansão dos centros urbanos, 
são exemplos das mudanças ocorridas durante este processo. A ocupação das áreas informais, 
fato presente tanto em Macapá quanto Caiena, é um fator que está intimamente ligado às 
questões ambientais, uso e diversidade dessas áreas (ALCOLUMBRE, 2013) 

 

3. Análise dos investimentos entre o Amapá e a Guiana Francesa 

 

É sabido que para o início dessas obras infraestruturais foi demandado uma soma considerável 
de recursos dos dois lados, bem como a previsão do aumento do fluxo. A questão é como essas 
cidades irão se beneficiar com esses investimentos e se essas mudanças contemplarão a 
sociedade como todo. Levando em consideração as diferentes configurações, os níveis e 
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planejamento de investimento nelas e o alcance são igualmente diferentes.O objetivo não é fazer 
um estudo comparativo e sim dimensionar como cada lado dessa relação vem recebendo as 
futuras transformações. 

Os investimentos alcançam as potencialidades dos locais, como Saint George e Oiapoque, ao 
lado da alfândega, que se tornam entrada oficial para ambos os territórios, e Santana, com a 
possibilidade de otimização do seu Porto. O aumento das estruturas institucionais, como correios, 
casas de câmbio, policiamento na fronteira, setores da justiça, comércio e serviços, primeiro no 
locus da fronteira, depois ao longo do corredor, são pontos a serem investidos também. 

A demanda de recursos se concentra na conclusão da BR 156 e da Ponte Binacional – esta 
última já concluída – bem como nas estruturas alfandegárias, igualmente terminadas. Os 
investimentos em logística, infraestrutura urbana, área de aeroportos, medidas de contrapartida 
para Terras Indígenas, medidas de regulação fundiária, investimentos habitacionais, são áreas 
que necessitam de atenção tendo em vista as mudanças sociais, urbanas e ambientais que irão 
causar. 

Entretanto, não é exatamente o que se observa no lado brasileiro, frisando o atual estado da 
capital amapaense. Em oposição ao planejamento urbano e estimativa de recursos que é feito na 
Guiana, o Amapá ainda trabalha com o planejamento fragmentado e pouco vem modificando seu 
cenário a fim de receber de forma positiva os novos fluxos fronteiriços, segundo Tostes (2012). 
Ou seja, o lado brasileiro tem reagido de forma bastante divergente à reação francesa, a começar 
pela não conclusão da BR 156. 

A indagação a ser feita é como as cidades, ao longo do corredor, irão se beneficiar com os 
investimentos que estão sendo feitos, principalmente as do lado amapaense, visto que possuem 
fragilidades mais intrínsecas, começando pelo Oiapoque, que será oficialmente uma entrada para 
os moradores da Guiana, tendo por sua vez uma alfândega, e, consequentemente, necessitando 
de maiores aparatos logísticos, por ser a primeira cidade do Corredor Transfronteiriço do lado 
amapaense. 

 

Tabela 01 - Investimentos do Governo Federal para o Estado do Amapá no período 2013-2016, concernentes ao 
Corredor Transfronteiriço 
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Ano
Programa do Governo 

Federal no Amapá
Tipo de ação

Valor Gasto 

(R$)

2013 Transporte Rodoviário

Construção de Trecho Rodoviário - Ferreira Gomes – 

Oiapoque (Fronteira com a Guiana Francesa) - na BR-

156/AP

2.203.257,09

2014 Transporte Rodoviário
Construção de Ponte Internacional sobre o Rio 

Oiapoque (Fronteira Brasil/Guiana Francesa)
873.830,00

2014 Transporte Rodoviário

Construção de Trecho Rodoviário - Ferreira Gomes - 

Oiapoque (Fronteira com a Guiana Francesa) - na BR-

156/AP

9.655.079,10

2015 Transporte Rodoviário

Construção de Ponte Internacional sobre o Rio 

Oiapoque (Fronteira Brasil/Guiana Francesa) - na BR-

156/AP

3.426.463,13

2015 Transporte Rodoviário

Construção de Trecho Rodoviário - Ferreira Gomes - 

Oiapoque (Fronteira com a Guiana Francesa) - na BR-

156/AP

141.663,81

2013 Desenvolvimento Regional

Promoção do Desenvolvimento Econômico Regional 

da Amazônia Ocidental e Municípios de Macapá e 

Santana (AP)

4.943.290,93

2014 Desenvolvimento Regional

Promoção do Desenvolvimento Econômico Regional 

da Amazônia Ocidental e Municípios de Macapá e 

Santana (AP)

9.642.387,26

2015 Desenvolvimento Regional

Promoção do Desenvolvimento Econômico Regional 

da Amazônia Ocidental e Municípios de Macapá e 

Santana (AP)

14.511.572,65

2013 Transporte Rodoviário
Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado do 

Amapá
17.236.214,13

2014 Transporte Rodoviário
Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado do 

Amapá
7.221.333,96

2015 Transporte Rodoviário
Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado do 

Amapá
25.062.961,82

 
 

De acordo com a tabela 1, desde 2013, recursos são destinados para a construção do trecho 
rodoviário entre Oiapoque e Ferreira Gomes (parte da BR 156) por parte do Governo Federal e 
até ao ano de 2015 foram gastos mais de 11 milhões de reais neste trecho. Outros gastos com 
transporte rodoviário incluem a demanda destinada à construção da ponte binacional, que, entre 
os anos de 2014 e 2015, somaram mais de 4 milhões de reais, assim como gastos com 
manutenção de trechos rodoviários que, de 2013 a 2015, somaram mais de 49 milhões.  

Sobre os investimentos do Governo Federal em desenvolvimento, a ação de Promoção do 
Desenvolvimento Econômico Regional da Amazônia Ocidental e Municípios de Macapá e 
Santana (AP), entre 2013 e 2015 foram destinados mais de 29 milhões de reais (Tabela 01). É 
destacado também que, neste mesmo período, dos investimentos federais no Amapá, o município 
mais beneficiado foi a capital Macapá, segundo o Portal da Transparência. Apesar do 
investimento repassado pelo governo durante esses anos ter sido alto, o reflexo dele na melhoria 
dos serviços e instituições é significativamente desigual. 
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Os investimentos amapaenses que precisam ser tomados ainda incluem pontos até o momento 
pouco abordados, tais quais as medidas de contrapartida para áreas indígenas, pois boa parte da 
BR 156 ainda passa por elas; a regularização das glebas fundiárias, novos investimentos 
habitacionais.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 02 - Gastos do Governo do Estado do Amapá no período de 2013 até abril de 2016, concernentes ao 
Corredor Transfronteiriço 
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Ano Função Sub-Função Valor Gasto (R$)

2013 Transportes Rodoviário 271.915.330

2013 Transporte Hidroviário 4.174.117

2013 Transporte Aéreo 714.280

2013 Energia Elétrica 258.075.681

2013 Gestão Ambiental Preservação e Conservação Ambiental 874.040

2013 Gestão Ambiental Ordenamento Territorial 624.720

2013 Gestão Ambiental Controle Ambiental 224.924

2013 Gestão Ambiental Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 3.434

2013 Gestão Ambiental Recuperação de áreas degradadas

2013 Urbanismo Infraestrutura Urbana 106.849.371

2013 Comércio e Serviços Turismo 2.898.859

2014 Transportes Hidroviário 5.464.681

2014 Transportes Rodoviário 197.997.382

2014 Transporte Aéreo 598.918

2014 Energia Elétrica 322.325.866

2014 Energia Petróleo 51.000

2014 Gestão Ambiental Ordenamento Territorial 1.637.714

2014 Gestão Ambiental Preservação e Conservação Ambiental 1.996.791

2014 Gestão Ambiental Controle Ambiental 350.105

2014 Gestão Ambiental Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 216

2014 Gestão Ambiental Promoção da Produção Vegetal 1.369.246

2014 Urbanismo Infraestrutura Urbana 110.537.371

2014 Comércio e Serviços Turismo 2.726.936

2015 Transportes Rodoviário 520.520.982

2015 Transportes Hidroviário 6.838.629

2015 Transportes Aéreo 49.902

2015 Gestão Ambiental Ordenamento Territorial 36.129

2015 Gestão Ambiental Preservação e Conservação Ambiental 216.284

2015 Gestão Ambiental Controle Ambiental 86.467

2015 Gestão Ambiental Promoção da Produção Vegetal 26.876

2015 Urbanismo Infraestrutura Urbana 4.071.509

2015 Comércio e Serviços Turismo 58.760

2016 (até abril) Transportes Rodoviário 5.226.209

2016 (até abril) Transportes Hidroviário 1.072.437

2016 (até abril) Urbanismo Infraestrutura Urbana 1.957.863

2016 (até abril) Gestão Ambiental Preservação e Conservação Ambiental 65.360

2016 (até abril) Gestão Ambiental Controle Ambiental 25.407  
Fonte: Portal da Transparência (2016) 

 

Os gastos com o transporte por parte do Governo do Estado do Amapá, entre os anos de 2013 a 
2016 (período no qual a formação do Corredor já podia ser vislumbrada), priorizam o setor 
rodoviário, e nesse aspecto, a lógica é uma proposta de interligação terrestre. Os investimentos 
expressos na tabela 2 corroboram com esta ideia, pois os investimentos nos transportes 
hidroviário e aéreo são incipientes e não contemplam a dimensão com que estes modais 
poderiam ser aproveitados. 
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As hidrovias, desde antes da construção da Ponte Binacional, já eram subutilizadas e pouco 
valorizadas, mesmo com o grande potencial que continuam tendo até hoje. No contexto atual, 
deveriam ganhar significado maior, por serem possíveis vias de escoamento e comunicação com 
outros estados. O transporte aéreo também é outro modal que poderia ser aproveitado, pois, 
assim como o hidroviário, articula alcances maiores para os desdobramentos do Corredor, uma 
vez que gera várias possibilidades de fluxo guianense para o Brasil e vice versa. 

Outro ponto que vem recebendo pouca atenção governamental é a questão ambiental, 
principalmente a questão da recuperação de áreas degradadas, baseando-se no baixíssimo 
investimento feito em 2013 com essa finalidade. A falta de continuidade nos anos seguintes, 
também demonstra este descompromisso, assim como na questão de difusão de conhecimento 
científico e tecnológico. 

A partir desse fato alarmante, podemos refletir acerca do planejamento urbano que vem sendo 
praticado em Macapá –AP, o qual não leva em consideração aspectos do desenvolvimento 
sustentável. Segundo Amado (2005) apud Barthelmus (1994), este conceito pode ser definido 
como o conjunto de programas de desenvolvimento que visam a satisfação das necessidades 
humanas, sem ferir a capacidade de regeneração dos recursos naturais nem os padrões de 
equidade social. 

Apesar da cidade ser um dos principais veículos de ação na operacionalização do 
desenvolvimento sustentável, segundo Amado (2005), a gestão pública de Macapá, nem a das 
demais cidades do Corredor Transfronteiriço, não insere esse viés em seu planejamento, muito 
menos se tenta aproveitar os recursos amazônicos de forma sustentável com atividades 
baseadas na educação ambiental, como o turismo ecológico. 

A queda dos investimentos em turismo de 2013 a 2016 mostra o quanto o setor do turismo não 
está sendo valorizado, principalmente se se considerar a possibilidade de fluxos futuros e a 
consequente alta nesse setor. Com isso, nota-se um descompromisso por parte do poder público 
com as questões desenvolvimentistas – principalmente de caráter sustentável –atreladas ao 
Corredor, pois o turismo e a preocupação em evitar ou reduzir os impactos negativos no meio 
ambiente é um dos pilares para esse processo. 

Percebe-se, também, que a pouca proatividade popular nesses processos é nociva, se 
considerarmos que a politização da sociedade e o envolvimento da população no processo tem 
capacidade para a criação de um novo tipo de política, associada a uma adequada 
implementação do desenvolvimento sustentável, segundo Amado (2005) apud Thomas (1994). 
Essa pouca participação social se dá, majoritariamente, pela pouca divulgação dos processos 
iniciais de planejamento, no que diz respeito a essa integração binacional inédita e que está 
acontecendo aos poucos, a qual uma parcela mínima da população amapaense conhece a real 
proporção e os possíveis desdobramentos. 

A Guiana Francesa, visto que apresenta planos urbanísticos que incluem o fator da nova 
cooperação binacional em todos os setores até 2020, principalmente por estar vinculada à União 
Europeia, está, teoricamente, mais preparada para receber os desdobramentos vindos do 
Corredor Transfronteiriço. Em seu planejamento estão incluídos gastos com a otimização do porto 
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Degraddes Cannes, da infraestrutura rodoviária com o Brasil e Suriname, além de planejar gastos 
com serviços internos sociais, como transporte público, política habitacional, de saneamento, de 
empregabilidade, cultural, de ensino e pesquisa, e incentivo empresarial (tabela 03). 

 
 
 

Tabela 03 – Plano de investimentos Franco-Guianenses 
Estratégias Objetivo Meta a ser atingida Valor (M€)

Infraestrutura Portuária

Modernização da infraestrutura 

portuária e Construção de Plataforma 

de Petróleo

Melhorar e otimizar a atratividade do porto Degrad des 

Cannes e acolhimento neste de uma plataforma logística de 

petróleo até 2020

128

Infraestrutura Rodoviária
Melhoria contínua das redes de 

estradas

Adequar as redes rodoviárias para suprir o aumento da 

população e a criação das pontes ligadas ao Brasil e Suriname 

até 2020

360

TCSP Melhorias no transporte público

Oferecer soluções modernas e intermodais para otimizar o 

fluxo e a abrangência do transporte público, com parceria do 

Plano de Desenvolvimento até 2020

144

Infraestrutura e serviços coletivos 

relacionados à vulnerabilidade de 

territórios e populações

Investimentos em cultura, educação e 

esportes prevenção de riscos 

naturais, gestão e manejo de 

resíduos, saneamento e água, 

Criação de espaços para o desenvolvimento da cultura e 

esporte, construção de escolas e melhorias na infraestrutura 

de ensino; melhorias no saneamento e relacionadas à agua 

potável e resíduos, prevenções à desastres naturais até 2020.

380,7

Desenvolvimento urbano sustentável 

e apoio à dinâmica territorial

FRAFU, política para revitalização 

urbana
Melhorias habitacionais e urbanas até 2020 101,7

Gestão dos recursos ambientais e 

energéticos

Investimentos em medidas 

reparatórias e ambientalmente 

corretas, desenvolvimento regional 

integrado

Otimizar a eficácia energética dos edifícios, do uso de 

energias renováveis, da qualidade do ar, da reparação da 

biodiversidade e preservação de recursos; subsídios ao 

parques Amazônico, observatórios territoriais e educação 

ambiental até 2020

29,4

Desenvolvimento da pesquisa e 

inovação

Projetos de pesquisa, inovação e 

cultura cientifica

Subsidio a projetos relacionados à biodiversidade, 

cartografia, plataformas marinhas e outros até 2020
10,3

Criação de redes de

orientação e profissionalização, implantação de acordos com 

empresas até 2020

Desenvolvimento econômico 

sustentável

Investir em práticas artísticas e 

culturais, apoio aos setores 

produtivos, reforço a competitividade 

empresarial

Otimização dos equipamentos culturais, matadouro, 

madeireira, Estação Soucoumou, mercado de interesse 

regional, concepção e equipamento dos portos e pontos de 

desembarque de pesca, imóveis e instalações corporativas 

turísticas, engenharia financeira, auxilio as empresas até 2020

28,3

Coesão Social e Empragabilidade Antecipar as mudanças econômicas 12,4

 
Fonte: Projet de Contrat de Plan Etat – Region Guyane (2015-2020) 

 

Já o Amapá, pelo próprio planejamento fragmentado, segundo Tostes (2012), apresenta um 
quadro preocupante. Apesar das altas somas de investimentos do governo federal destinadas ao 
estado, o quadro de infraestrutura ainda é incipiente. O que se presencia na capital amapaense é 
um descompromisso por parte da administração pública com as questões urbanas mais 
fundamentais, como o estado premente do saneamento básico. 

Há uma especulação de desenvolvimento para ambos os lados como implicação desses 
investimentos feitos, tanto por conta da necessidade que exige o estado amapaense, frisando as 
cidades ao longo do corredor, quanto pela ânsia em explorar esse potencial por parte dos 
empreendedores.Os desdobramentos binacionais se concentram, em sua maioria, na 
configuração das cidades, nas transformações urbanas. 

Como mudanças no lado do Amapá, tem-se o vislumbrede melhorias na cidade de Oiapoque, por 
ser classificada como cidade gêmea a Saint-George e, logo, ser a primeira cidade brasileira do 
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Corredor Transfronteiriço. Em Calçoene, pelos atrativos ao longo da BR 156, e Tartarugalzinho 
como entreposto viário. É previsto um crescimento no ramo turístico, habitacional e de prestação 
de serviços em geral, principalmente de iniciativa privada nas cidades, ao longo do Corredor e em 
cidades próximas, para também gerar desenvolvimento nessas. 

Outroaspecto do lado brasileiro que será beneficiado será a Zona Franca Verde, indústria de 
produtos naturais, de matriz principalmente amazônica, que terá um mercado maior e outras vias 
de escoamento para seus manufaturados.Diferente da área de livre comércio, que tinha como 
finalidade a venda exclusiva de produtos industrializados com isenção de boa parte IPI, a zona 
franca verde já pode processar a industrialização de todo o sistema da biodiversidade da floresta, 
a partir de uma determinada matriz energética, gerando postos de trabalho. São produtos naturais 
de todo tipo, inclusive medicinais, valorizando a diversidade que a floresta pode oferecer. Esta 
zona franca pode dar um impulso maior do que a área de livre comércio, além de ser um atrativo 
para o aspecto ambiental. 

Do lado guianense, prevê-se um maior fluxo migratório e turístico, mesmo que em escala gradual 
e sazonal, e o aumento do aspecto cosmopolita de Caiena e Saint-George (as que se destacam 
no Corredor), apenas com o crescimento do deslocamento de pessoas, a partir do qual, 
gradualmente, se começa a estruturar hotéis, restaurantes, atividades de lazer, entre outras. Por 
outro lado, o incremento de instituições e atividades comerciais, com o surgimento de uma nova 
rota para exportação de produtos, com o vislumbre da utilização do Porto de Santana como 
potencial escoador.  

Outro fator é o aumento da dinâmica espacial e social do ambiente, desdobrada pelo maior fluxo 
de pessoas, informação e produtos, até mesmo com as possibilidades internacionais que a 
Guiana Francesa pode direcionar por meio de voos mais baratos, caminhos terrestres, entre 
outros. 

 

Considerações Finais 

 

É compreendido o grau de diferença na forma que cada localidade lida com o futuro Corredor 
Transfronteiriço, tendo em vista as diferenças econômicas e governamentais que gerem o Amapá 
e a Guiana Francesa. Como território europeu, a Guiana possui um olhar muito mais pragmático e 
planejado em relação às atitudes que precisam ser tomadas com a abertura da Ponte Binacional, 
e o lado brasileiro investindo mais em questões de acesso (rodovias) do que institucionais e de 
serviços, possuindo um planejamento urbano que se distancia de um planejamento sustentável, o 
que é alarmante quando se especula o futuro dessa integração e nocivo, ao se vivenciar a 
realidade da população. 

As transformações na logística e forma urbana de Macapá e Caiena, dessa forma, serão 
vivenciadas de maneiras diferentes, tanto pelas peculiaridades de cada uma quanto pelos 
investimentos que ambas fazem e pretendem. Como implicação concreta dessa diferença de 
investimentos nas duas capitais, pode-se mencionar que, apesar deambas sofrerem impacto pelo 
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aumento na dinâmica do meio urbano, o espaço urbano macapaense ficará mais sensibilizado e 
vulnerável às patologias urbanas e sociais do que a capital guianense.Cabe a cada ladopromover 
um atendimento para a sociedade à altura, para evitar que o desenvolvimento, o qual promoverá 
o Corredor,venha acompanhado de prejuízos em maior escala e gerador de mais desastres 
sociais e urbanos. 

 

Referências  

 

ALCOLUMBRE, July F. Cidades de Santana (AP) e Caiena (GF): Um Estudo Comparativo Sobre 
a Concepção de Planejamento Urbano (2000 – 2011). Trabalho de Conclusão do Curso de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Amapá. Macapá, 2013. 

AMADO, Miguel Pires. Planeamento Urbano Sustentável. Casal de Cambra: Caleidoscópio: 
Edição e Artes Gráficas SA, 2005. 

BRASIL, Governo Federal, Controladoria-Geral da União. Portal da Transparência. Disponível 
em: <http://www.portaltransparencia.gov.br>. Acesso em: 01 jun. de 2016. 

GEA (Governo do Estado do Amapá). Portal da Transparência. Disponível em 
<http://www.transparencia.ap.gov.br/consulta/2/33/despesas/por-func-o>. Acesso em: 01jun de 
2016. 

GRANGER, Stéphane. Guiana Francesa, um território europeu e caribenho no caminho da sul- 
americanização? Revista Eletrônica Ateliê Geográfico, Vol. 2, nº 2, p. 156-168, Goiânia, 
ago/2008. 

GUYANE, Conseil General. Republique Française. Projet de Contrat de Plan Etat – Region 
(CPER) 2015-2020. GF, 2015. 

PORTO, Jadson L. R. “A Condição Periférico-Estratégica da Amazônia Setentrional: A inserção 
do Amapá no Platô das Guianas”. In: PORTO, Jadson L. R.; NASCIMENTO, Durbens M. (Orgs.). 
Interações Fronteiriças no Platô das Guianas: Novas construções, novas territorialidades. 1ª 
Edição. Rio de Janeiro: Publit, 2010ª, p. 139-160. 

PORTO, Jadson L. R.; SILVA, G. V. “De periferia a espaço estratégico: a construção da condição 
fronteiriça amapense.”. In: 7º WORKSHOP APDR FRONTIERS AND REGIONAL 
DEVELOPMENT. Anaisda XXXVI reunión de estúdios regionales, Badajoz-Elvas, v. 1, 2010b. 

ROCHA, Sonia. Pobreza, Desenvolvimento e Política Social: O caso do Estado do Amapá. 
Relatório Preparado para o Banco Mundial (Projeto Rain Forest), 2002. 

SANTOS, Emmanuel R. C. Amazônia Setentrional Amapaense: do “mundo” das águas às 
florestas protegidas. 2012. Tese (Doutorado em Geografia) – Programa de Pós-Graduação em 
Geografia, Universidade Estadual Paulista, São Paulo. 



 

 
 

 

Ano XII Volume XIII Nº 25 Julho/Dezembro 2016 Rio de Janeiro ISSN 1807-1260 

www.revistaintellector.cenegri.org.br 

 

 

Ano XII Volume XIII Nº 25 Julho/Dezembro 2016 Rio de Janeiro ISSN 1807-1260 

 
28 

SANTOS, Paula G. S. A (ultra) periferia do Platô das Guianas: novos planejamentos para novos 
usos da fronteira Amapá-Guiana francesa (1992-2012). 2013. Dissertação de mestrado (Mestrado 
em Desenvolvimento Regional) – Universidade Federal do Amapá, Macapá. 

SANTOS, Romário Valente e AMORIM, João Paulo de Almeida. A Centralidade Urbana Sub-
regional de Macapá-AP e sua Região de Influência, XVI ENANPUR, Espaço, Planejamento e 
Insurgências. Belo Horizonte, 2015. 

SILVA, Gutemberg de V. et al. La géopolitique de l'Union Européenne pour les régions 
ultrapériphériques: assimilation, fragmentation et rôle de la Guyane française dans son contexte 
régional. Confins [Online], 26 | 2016, posto online no dia 03 Março 2016, consultado o 12 Julho 
2016. URL : http://confins.revues.org/10658 ; DOI : 10.4000/confins.10658 

TOSTES, José A. Transformações urbanas das pequenas cidades amazônicas (AP) na faixa de 
fronteira setentrional. Rio de Janeiro, Publit, 2011. 

______.Além da linha do horizonte. João Pessoa: Sal da Terra editora, 2012. 

TOSTES, José A.; FERREIRA, José F. C. O Corredor Transfronteiriço: interação e integração 
entre Amapá e Guiana Francesa. Revista Científica da ANAP Brasil, vol. 8, nº 11, p. 147-164, 
2015. 

______. O Corredor Transfronteiriço entre o Amapá (BR) e a Guiana Francesa (FR). Revista de 
Geopolítica, v. 7, nº 1, p. 152 - 170, jan./jun., Natal, 2016. 

 


