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Resumo:
O município de Macapá apresentava em 2000, uma população de 283.308
habitantes, cerca de 89% dessa população vivia na área urbana da cidade de Macapá,
capital do estado do Amapá. Destes, cerca de 19% viviam em áreas de ressaca.
Atualmente, não existem dados populacionais a respeito do número de pessoas
vivendo nessas áreas. Sabe-se, porém que o problema apenas agravou-se na última
década. Nossa análise volta-se a entender as conseqüências da ocupação desses
espaços ambientais legalmente protegidos na cidade de Macapá a partir da dinâmica
urbana vivida nas duas últimas décadas.
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1. Introdução
As mudanças políticas e econômicas ocorridas no estado do Amapá nas duas
últimas décadas têm alterado significativamente a configuração espacial da capital do
Estado, a cidade de Macapá.
A transformação de Território do Amapá para uma Unidade Federativa (Estado),
através da Constituição Federal de 1988, e a criação da Área de Livre Comércio de
Macapá e Santana (Decreto Federal n° 8.387, de 30/12/91), foram os principais
eventos que colaboraram tanto para o aumento populacional do Estado do Amapá,
quanto para a expansão da malha urbana de Macapá provocada por um considerável
contingente de migrantes que aportaram as cidades de Macapá e Santana,
principalmente.
Em busca de oportunidades e novos postos de trabalho, surgidos no comércio
varejista e nas esferas do poder executivo, legislativo e judiciário, desembarcam no
Amapá pessoas vindo de outras unidades da federação, em maior número, aqueles
que deixaram o campo, provocando um considerável êxodo rural, bem como,
migrantes sem qualificação profissional, oriundos do Nordeste brasileiro e
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principalmente, do vizinho Estado do Pará e de outras regiões da Amazônia, que
buscavam não só empregos como serviços de assistência à saúde e educação escolar.
Considerando que a organização espacial da cidade de Macapá não difere das
demais cidades brasileiras no que tange à lógica de estruturação capitalista — que,
marcada pela dinâmica dos conflitos de interesses dos atores sociais da cidade, define
o espaço urbano a partir de diferentes usos justapostos entre si, dando origem a
territórios e lugares diferenciados, embora articulados pela lógica do capital —
estaremos analisando a produção do solo urbano de Macapá a partir da lógica
capitalista de produção diferenciada do espaço entendendo que a configuração urbana
da cidade de Macapá não foge à regra da construção espacial contraditória, própria
deste espaço específico que é o urbano, ela é produto desse processo de reprodução
do espaço capitalista.
Enquanto produto das relações e da ação dos homens, o espaço urbano assume
formas que refletem, de maneira geral, as determinações da classe dominante. É
através das relações estabelecidas entre as diferentes instâncias e grupos sociais que o
espaço urbano vai se constituir. A cidade exprime em sua forma física e em sua
dinâmica, as diferenças geradas pela organização política desse espaço. A diferença no
espaço urbano é segundo Gomes (2002), uma das condições fundadoras da cidade.
Macapá a capital do estado do Amapá é uma cidade que possui características
marcantes das desigualdades que caracterizam as cidades capitalistas. Segundo o
Censo Demográfico de 2000 (IBGE, 2000), Macapá possuía um total de 283.308
habitantes, destes, 270.620 hab. na área urbana e 12.680 hab. na área rural. Segundo
Néri (2004), a população urbana estimada vivendo em áreas de ressaca, naquele
período, era da ordem de 53 mil pessoas, o equivalente a 19% da população
macapaense.
Considerando a existência de ocupação de diversos pontos das áreas de ressaca,
estas devem ser entendidas não apenas na sua estrutura física, que por si não
consegue dar conta da complexidade de realidades ali existentes, mas como espaços
sociais, como fruto da dinâmica das relações desiguais estabelecidas na sociedade.
Diante de tal realidade nos propomos a entender as conseqüências sócio-ambientais
da ocupação das áreas de ressaca no sítio urbano de Macapá.
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2. Contextualização
Os estudos referentes à urbanização da cidade de Macapá quer no âmbito do
planejamento ou do discurso político, fazem referências a ocupação das áreas de
ressaca. Ressaca, de acordo com Néri (2004), é uma expressão regional empregada
para designar um ecossistema típico da zona costeira do Amapá. São áreas encaixadas
em terrenos quaternários que se comportam como reservatórios naturais de água,
caracterizando-se como um ecossistema complexo e distinto, sofrendo os efeitos da
ação das marés, por meio da rede formada de canais e igarapés e do ciclo sazonal das
chuvas. As áreas úmidas existentes no sítio urbano de Macapá estão ligadas a bacia
hidrográfica do igarapé da Fortaleza. Segundo estudos feitos pela Secretaria de Meio
Ambiente do Estado (ZEE, 2002) acerca das bacias hidrográficas do Estado, das
quarenta e três existentes, a bacia hidrográfica do igarapé Fortaleza, com 193 km² de
superfície, considerada uma das menores bacias do Estado, abriga a maior parte das
duas principais cidades do estado – Macapá, a capital, e Santana, o segundo município
mais populoso do Estado. A ocupação de áreas úmidas dessa bacia com o objetivo de
moradia tem causado uma pressão cada vez maior nesse espaços de grande fragilidade
natural. De acordo com Silva et. al (2005) a ocupação dessas áreas pela população
pode causar uma perda na qualidade dos recursos hídricos, desmatamento de matas
ciliares e conseqüentemente perda de biodiversidade.
Esse espaço apropriado pelos diferentes agentes1 responsáveis pela estruturação da
cidade evidencia uma dinâmica acelerada de redefinição de uso dessas áreas que se
apresentam com características específicas no espaço urbano de Macapá.
O processo de ocupação das áreas de ressaca na cidade de Macapá teve início por
volta da década de 1950. No entanto, é a partir da segunda metade da década de 1980
que este processo de ocupação se intensificou, fazendo com que a alteração na
estrutura dessas áreas acontecesse de forma cada vez mais acelerada.
As mudanças espaciais não acontecem sem que para isso tenha ocorrido um
conjunto de interesses diversos. Há na produção espacial um complexo jogo de
interesses que procuram, de certa forma, um equilíbrio de forças. Como parte desse
processo de produção, no espaço urbano os agentes provocam mudanças no uso
residencial e, destinam espaços específicos às diversas classes sociais (TRINDADE JR.,
1

Corrêa (1993, p. 12) elenca como agentes sociais que fazem e refazem a cidade os seguintes
grupos: os proprietários dos meios de produção, sobretudo os grandes industriais; os proprietários
fundiários; os promotores imobiliários; o Estado e os grupos sociais excluídos.
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1997), alterando a configuração espacial, conforme os interesses daquela parcela da
sociedade que se encontra no poder.
A expansão urbana de Macapá vem acontecendo sem um adequado planejamento,
estimulada por um crescimento populacional da ordem de 6,02 %, registrado na última
década (Aguiar & Silva, 2004), esse crescimento tem contribuído para a ocupação de
áreas úmidas e a formação de aglomerados subnormais agravando as condições sócioambientais das áreas de ressaca. Desta forma as áreas de ressaca devem ser
entendidas não apenas na sua estrutura física mas como espaços sociais fruto da
dinâmica urbana estabelecida pela relações e oportunidades desiguais da sociedade
capitalista.

3. Transformações políticas e econômicas no Amapá e seu
rebatimento no espaço urbano
A transformação do Território Federal do Amapá em Unidade Federativa do Brasil
em 1988 e a implantação da Área de Livre Comércio de Macapá e Santana – ALCMS
(1991) provocou, nas últimas duas décadas, um significante processo migratório para o
Amapá. Na década de 1990, de acordo com Albuquerque e Garcez (2003), o Amapá, foi
o Estado brasileiro que apresentou o maior crescimento relativo de população não
natural (em torno de 108% em 2000), em comparação ao Censo Demográfico anterior.
Diante do desafio de criar rapidamente um mecanismo que possibilitasse a
sustentação econômica, uma vez que os elos com a União começavam a ser
suprimidos, o Governo do Estado, através de seus representantes políticos, utiliza-se
da estratégia de incentivos fiscais para atrair empresas que se propuseram a
estabelecer no Amapá algum tipo de empreendimento. Assim, são oferecidas às
empresas interessadas a proposta de redução e/ou isenção do IPI (Imposto sobre
Produtos Industrializados) e o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços) para que, dessa forma, se atraísse o maior número de interessadas a se
instalar no novo Estado.
Para a efetivação de fato e de direito do novo Estado, era necessário implantar a
estrutura legal de governabilidade, estruturando os poderes executivo, legislativo e
judiciário. A necessidade da realização de concursos públicos para a estruturação legal
do novo Estado abriu as portas do Amapá para um significativo contingente
populacional.
A implantação da ALCMS no Amapá fez parte de um conjunto de ações que visavam
dinamizar determinadas áreas na Amazônia. Diferentemente do que representa a Zona
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Franca de Manaus (ZFM), para o estado do Amazonas, a ALCMS volta-se basicamente
para a comercialização de produtos importados. Sua implantação e a adoção de
incentivos fiscais associados à divulgação, em nível nacional, através dos meios de
comunicação de massa, serviram de estímulo para que uma população considerável de
migrantes de diversas regiões do país se estabelecesse no Amapá em busca de
oportunidades de melhores condições de vida. A maior parte de migrantes desse
período permaneceram na área urbana dos municípios de Macapá e Santana, onde
houve um considerável agravamento dos problemas sociais há muito existentes nas
duas cidades.
Situada à margem esquerda do rio Amazonas, a cidade de Macapá possui um sítio
urbano recortado por áreas úmidas ligadas a bacia do igarapé da Fortaleza 2. Ao longo
de sua história de ocupação, com períodos cíclicos de migração, a cidade expandiu-se
sobre a terra firme até alcançar as áreas inundadas do terreno.
2

FIGURA 01: Município de Macapá

FONTE: IBGE (2000).
2

Segundo Silva et. al (2005), em todo o Estado do Amapá, existem trinta e nove bacias hidrográficas.
Destas, treze, têm seus rios principais desaguando no estuário do rio Amazonas e os demais
diretamente no oceano Atlântico. Os rios Oiapoque e Jari, que fazem, respectivamente, fronteira com a
Guiana Francesa e o estado do Pará, são de domínio federal bem como o próprio rio Amazonas que
banha toda a porção costeira sul do Estado. Os rios amapaenses, assim como a maioria dos rios
amazônicos, são perenes e caudalosos.
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4. Dinâmica urbana da cidade de Macapá
A ocupação da cidade de Macapá remonta à época colonial, e está relacionada à
defesa e à fortificação das fronteiras do Brasil com a preocupação de garantir a
ocupação territorial, assegurando a soberania nas terras conquistadas por Portugal.
Desta forma, a ocupação efetiva de Macapá aconteceu após o momento em que os
portugueses tendo assegurado o domínio sobre as terras situadas entre os rios
Amazonas e Oiapoque, começam a se estabelecer na região de forma mais efetiva,
posicionando em Macapá, em 1738, um destacamento militar. A instituição de Vila, em
1758, tratava-se não só da delimitação geográfica, como forma de colocar em prática
os objetivos do planejamento militar para a defesa da área, além do controle sobre as
nações indígenas que habitavam a região para a exploração de mão-de-obra e
utilização dos mesmos no combate aos invasores estrangeiros.
Com o propósito de intensificar o povoamento dessa área, o governo português
envia por volta do ano de 1751, os primeiros colonos da ilha de Açores. A vinda dos
açorianos para a terra dos Tucujus fazia parte da política de colonização estabelecida
pela Coroa Portuguesa como forma de demarcação e proteção dos pontos estratégicos
do seu território. O grupo de colonos açorianos se estabeleceu nas circunvizinhanças
do sítio em que se encontra hoje, a fortaleza de São José de Macapá, e ali trataram de
organizar suas roças para o cultivo de milho, arroz, tabaco e algumas hortaliças.
FIGURA 02: Planta antiga da “Praça e Vila de São José de Macapá”.

Fonte: IBAM, 2003.
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Em janeiro de 1764, tem o início da construção de um forte com o objetivo de
proteger o território português, sobretudo das possíveis invasões francesas, inglesas e
holandesas. Após dezoito anos, em 19 de março de 1782, a Fortaleza São José de
Macapá era declarada inaugurada, mesmo com parte da obra inacabada. Conhecido
com um dos maiores fortes da região, nunca chegou a ser utilizado para o propósito
para o qual foi criado. Entretanto, o povoamento da Amazônia tornava-se cada vez
mais problemático, mesmo com uma atividade marcante de colonos e autoridades na
perspectiva de tornar produtivos os aldeamentos. Os rigores do ambiente, segundo
Reis (1949), eram o principal impasse para o desenvolvimento socioeconômico dos
povoados amazônidas. A impiedade do clima, as endemias eram os principais
problemas enfrentados pelo povoamento, arrebatando a vida de um número
considerável de colonos e índios.
Até 1897, o núcleo populacional pouco se expandiu, restringindo-se à pequena
aglomeração que ocupava áreas próximas à Igreja Matriz, Fortaleza e Igarapé da Doca,
caracterizadas por construções localizadas nas proximidades das margens do rio
Amazonas, com vias paralelas e transversais ou perpendiculares a ele, construindo
assim uma a malha ortogonal. Do período que se estende de 1897 até a criação do
Território Federal do Amapá, em 1943, houve uma insignificante expansão da malha
urbana de Macapá.
4.1 A criação do Território Federal do Amapá e suas repercussões urbanas
Com o decreto-lei n. 5.812, de 13 de setembro de 1943, o Presidente Getúlio
Vargas, cria os territórios do Amapá, do Rio Branco, do Guaporé, de Ponta Porã e do
Iguaçu (Porto, 2000). A cidade de Macapá torna-se a capital do território. Em face
dessa transformação política, passa a existir um pensamento otimista criado pelas
instituições públicas acerca dos possíveis investimento na cidade via governo federal.
De acordo com o representante, era preciso criar uma estrutura de capital para que a
cidade pudesse comportar a administração pública do Território. Dessa forma, o
espaço urbano recebe as melhorias necessárias para abrigar os serviços da
administração pública.
A cidade de Macapá apresentava, antes da chegada do governo local, áreas de
ocupação definidas. O grupo dos brancos ocupava a área central da cidade, enquanto
mamelucos e negros, as áreas mais afastadas do centro. Com a redefinição espacial
imposta pelo governo, a cidade se ajusta a uma nova realidade urbanística e social, de
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forma padronizada, com o intuito de disciplinar a população a partir de
comportamentos ditos socialmente adequados (SANTOS, 1998). A construção de casas
padronizadas para os funcionários públicos tinha o propósito de servir como modelo
para a população (REIS, 1949). A estruturação de uma nova configuração espacial é
justificada pelo estabelecimento da necessidade de uma nova organização da
sociedade macapaense.
Para Silva (1989), o urbano representado pela cidade capitalista, constitui o espaço
onde se dá a dinâmica produzida pelo confronto dos sujeitos sociais que a edificam.
Assim, a cidade capitalista é concebida como um campo de luta e conquistas. Nesse
sentido, a constituição desse novo modelo de cidade-capital, Macapá recebe as
modificações determinadas pelo estabelecimento de acordos entre a população local e
o novo governo.
Macapá apresenta a partir da década de 1940, com a criação do território, um
momento distinto de seu crescimento urbano; como capital do Território Federal, tem
como principal agente modelador do espaço o poder público.
Produto da construção histórica de três povos (indígenas, negros e europeus), a
cidade de Macapá assume as feições de uma nova fase. O urbano se coloca como uma
problemática concreta e determinada por se constituir a instância de reprodução do
capital e de reprodução das classes sociais. A lógica dessa sua construção histórica se
responsabiliza por criar uma realidade contraditória de segregação (SILVA, 1989), uma
vez que estamos falando de cidade de estrutura capitalista.
É com o intuito de criar um novo padrão de cidade, que o governo do Território
Federal do Amapá passa a promover remanejamentos e implementar a política de
modernização da cidade de Macapá, uma nova cidade, uma nova forma de se
organizar, pensar e agir influenciando os padrões sócio-culturais locais.
A construção de prédios públicos, a edificação de conjuntos residenciais, e o
remanejamento da população mais pobre das zonas centrais para a área periférica da
cidade, são elemento que vão consolidando o ordenamento urbanístico de Macapá,
principalmente com a construção de residências-modelo destinados aos funcionários
do Território. Desta forma, até o ano de 1953, era percebido o surgimento ao sul da
cidade do bairro do Forte, a oeste, a vila Getúlio Vargas e o bairro do Cemitério, e, ao
norte, o Campo de Aviação, não chegando a ultrapassar o atual bairro Central.
A implantação da Icomi no Amapá, empresa de pesquisa, lavra, beneficiamento e
comercialização de minério de manganês provocou a ampliação dos limites urbanos de

8

VI Seminário Latino-Americano de Geografia Física
II Seminário Ibero-Americano de Geografia Física
Universidade de Coimbra, Maio de 2010

Macapá dado o contingente populacional que chega a cidade motivada pelos possíveis
empregos que seriam ofertados pela exploração do minério de manganês.
A cidade de Macapá viu surgir uma expansão considerável, formando ao sul, o
bairro do Trem e parte do Beirol, bem como o aglomerado de palafitas no igarapé do
Elesbão; a oeste, a expansão do bairro Central e parte do Santa Rita; ao norte, os
bairros do Laguinho e Igarapé das Mulheres. Essa ocupação completou-se com os
bairros de Santa Rita, e ao sul, surgiu o aglomerado da Vacaria; a sudoeste, o bairro
Buritizal; a noroeste os bairros de Jesus de Nazaré e Jacareacanga; ao norte o bairro do
Pacoval. É nesse período que se percebe o início da ocupação de algumas áreas de
ressaca, ainda de forma incipiente.
4. 2 Os desdobramentos da urbanização nas áreas de ressaca
Na década de 1960, o crescimento urbano da cidade dirige-se para o sul
completando os bairros de santa Rita e Beirol. Concomitante a esse crescimento ao sul
da cidade, houve o aparecimento do aglomerado da Vacaria, a sudoeste do bairro do
Buritizal, os bairros de Jesus de Nazaré e Jacareacanga3 e o bairro do Pacoval. Essa
expansão urbana seguiu a malha ortogonal utilizando as áreas denominadas de
capoeira, não apresentando problemas. Com o crescimento populacional acentuado, a
expansão urbana atinge os limites da ressaca da Lagoa dos Índios e outras áreas da
cidade, dando início a um processo de aterramento indevido dessas áreas,
contribuindo para aumentar substancialmente os problemas de alagamento da cidade
(ANDRADE, 1995).
A busca por escolas, assistência a saúde e emprego intensifica o processo
migratório campo-cidade e pressiona o poder público a fazer a oferta de serviços
coletivos que não acontece de acordo com a necessidade da população. A reprodução
das favelas nas áreas de ressacas contribuiu para aumentar os problemas de saúde da
população, bem como promover uma alteração na configuração do espaço natural
face às constantes usos dessas áreas para habitação.
A população residente em Macapá na década de 1960, de acordo com o Anuário
Estatístico do Amapá, era de 36.214 habitantes, dos quais 76,10% localizavam-se na
área urbana de Macapá que comportava, nesse período, um percentual de 52,86 da
população do território do Amapá. A intensidade dos fluxos migratórios que ocorreram
no período de 1950-1960 para a cidade de Macapá desencadeou problemas de

3

O bairro Jacareacanga foi incorporado ao Jesus de Nazaré deixando de existir com essa denominação.
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invasões de espaços anteriormente considerados inadequados ao uso para habitação
bem como um processo de favelização da população recém-chegada a Macapá.
Na década de 1970, as duas maiores áreas de ocupação espontâneas, baixada do
Perpétuo Socorro, conhecida como Baixada do Igarapé das Mulheres, e, Baixada do
Elesbão tiveram seus ocupantes removidos para uma área situada a leste do Quartel
General do 3º Batalhão de Infantaria de Selva (BIS), originando o bairro Nova
Esperança a oeste da cidade. A transferência das famílias das baixadas ocorreu em
função do projeto de urbanização destinado a essas duas áreas localizadas às margens
do rio Amazonas, em frente à cidade (ANDRADE, 1995).
O crescimento da cidade de Macapá nesta década deu-se na direção do 3º BIS,
entre a rodovia Duque de Caxias e a ressaca do Sá Comprido. A área pertencente ao
Ministério da Aeronáutica foi loteada para fins de alienação, permitindo o surgimento
do bairro Alvorada (planejado). Ao mesmo tempo em que se tem parte da cidade com
uma ocupação devidamente loteada e urbanizada com a oferta dos principais serviços
coletivos urbanos, a expansão da zona norte bem como a zona sul da cidade, não
possuem a mesma característica. As margens da rodovia BR-156, os recém-chegados
dão origem ao bairro São Lázaro e, ainda, na zona norte, a formação do Perpétuo
Socorro seguida da Baixada do Japonês. Surge, ainda, o bairro Jardim Felicidade, ao Sul
da cidade. Após 1985, o bairro Santa Inês se expande e o vetor de crescimento
populacional atinge o limite da Lagoa dos Índios entre a Ressaca Chico Dias e a Ressaca
do Beirol dando início ao bairro dos Congós, situado entre a ressaca Chico Dias e as
ruas Claudomiro de Moraes e Benedito Lino do Carmo. Nesse mesmo período tem-se
completada a segunda metade do bairro do Buritizal que se estende desde a Ressaca
do Beirol até os limites com as ruas Claudomiro de Moraes e Benedito Lino do Carmo
formando o bairro do Muca, todo contornado pela ressaca do Beirol. Nos fins da
década, em 1989, a cidade vê surgir os bairros Jardim Equatorial e Jardim Marco Zero,
estes situados além da ressaca do Beirol, na zona sul da cidade ao longo da rodovia
Juscelino Kubitscheck (Figura: 02).
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Figura 02: Dinâmica de ocupação da cidade de Macapá

Fonte: IBAM, 2003 – Base IBGE.

A ocupação das áreas de ressaca apresenta-se nesse período como um problema a
ser resolvido pelo poder público. O que não acontece. No início da década de 1990, as
áreas de ressacas Chico Dias, Sá Comprido e parte do Lago do Pacoval vão sendo
intensamente ocupados, principalmente pela população de baixa renda recémchegada ao estado do Amapá.
De acordo com Pinto (1995, p. 09), além dos investimentos do governo federal no
setor da construção civil, a atividade de garimpagem atraiu pessoas de toda parte,
principalmente do Maranhão e do sul do Pará. Em sua maioria, sem perspectiva de
trabalho, passavam a habitar as áreas periféricas de Macapá ou em municípios
próximos, contribuindo para o aumento da crise social já existente nessas áreas.
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No Amapá, o processo de urbanização que vinha ocorrendo em todo o estado e
principalmente em Macapá, aumentou os problemas sociais e ambientais,
percebendo-se que a expansão da pobreza urbana, e a ocorrência de epidemias e
endemias são reflexos desse processo, trazendo, como conseqüência, a involução das
condições de vida e bem-estar social (ANDRADE, 1995).
De acordo com dados do IBGE (2000), o estado do Amapá alcançou na década de
1980, uma taxa de 59,1% de sua população vivendo em cidades. Na década seguinte,
1990, em função das mudanças políticas e econômicas ocorridas no Estado, esse
percentual saltou para 80,9%, para, em 2000, chegar a um patamar de 89,0% da
população do estado localizada na zona urbana, sem parar de crescer em toda a
década atual, concentrada principalmente em Macapá e Santana, cidades portuárias,
por onde chega grande parte dos novos habitantes dessas duas cidades. De acordo
com estimativas do IBGE em 2007, Macapá contava com 344.153 habitatentes (Gráfico
01).
Gráfico 01: Crescimento populacional do Amapá

Fonte: IBGE, 2010.
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Sabe-se de antemão o quão complexo é, para qualquer administrador, lidar com a
necessidade de criar empregos e infra-estrutura (água, luz, saneamento básico,
transporte) e ainda manter uma qualidade de vida satisfatória para uma população
que cresce rapidamente. A lógica política de centralização de poder nas tomadas de
decisão, no que se refere ao planejamento das políticas públicas, torna o contexto
ainda mais complexo e com poucas chances de encontrar uma saída que venha
beneficiar a maioria.
O efeito da ausência de políticas, voltadas para a ocupação e uso do solo urbano em
Macapá, teve como conseqüência, – na falta de terras secas para a ocupação,
próximas ao centro da cidade, a preços baixos –, a invasão das ressacas. A ocupação
urbana avança em direção às zonas periféricas tais como a ressaca do Beirol, Sá
Comprido, Chico Dias e Lago do Pacoval, que por serem áreas sem infra-estrutura
básica, transformam-se em espaços de pobreza, gerando problemas sociais como
violência urbana e aumento da criminalidade.
O uso das áreas de ressacas para habitação, sem qualquer política de orientação
acerca da importância desses espaços para a própria estrutura urbana da cidade de
Macapá, além de representar sérios problemas para aqueles que sem outra
perspectiva são obrigados a morar nesses espaços há uma perda total ou parcial de
biodiversidade desses espaço, uma vez que para habitar nas ressacas se faz necessário
o desmatamento de grandes áreas. A ocupação das ressacas para moradia vai
redefinindo a função dessas áreas, haja vista, a redução desses espaços com a
constante necessidade de aterramento com possível intenção de melhoramento das
condições de moradia.
Todavia, a possibilidade de um controle no sentido de coibir o uso das áreas de
ressaca alinhado a uma política de maior compromisso com a população necessitada,
no sentido de juntar-se aos movimentos social e/ou universidades para um debate no
intuito de buscar soluções para o problema da habitação, o uso do solo urbano em
Macapá poderá contribuir para uma ocupação do espaço urbano quiçá, bem diferente,
daquele que temos no momento.
A ausência de políticas públicas voltadas para amenizar os problemas intensificados
pelo processo migratório contribui sobremaneira para que tenhamos uma cidade
caracterizada pela desigualdade espacial recorrente no contexto urbano dos países em
desenvolvimento. Macapá se apresenta espacialmente de forma desigual com o centro
da cidade estrategicamente organizado e uma periferia com uma lógica organizacional
despossuída de infra-estrutura.
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