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 O desenvolvimento pode ser entendido como um proces-
so de evolução, crescimento e mudança para etapas su-
periores, de um objeto, pessoa ou situação. Fatores con-
dicionantes ao desenvolvimento são aqueles considerados 
essenciais para que ocorra o desenvolvimento. O presente 
estudo teve como objetivo analisar comparativamente o 
desenvolvimento dos 16 municípios do Estado do Ama-
pá, por meio de indicadores dos fatores condicionantes. 
Foram realizadas análises de agrupamento para identificar 
as distâncias entre os municípios. Quanto aos indicadores 
econômicos, PIB, PIB per capita, e participação dos seto-
res primário, secundário e terciário no PIB dos municípios, 
esses foram distribuídos em cinco grupos, estando Maca-
pá e Santana, isoladas nos grupo A e B, respectivamente, 
e os demais municípios nos grupos C, D e E. Com relação 
aos indicadores de isolamento, avaliados pela densidade 
demográfica e acesso a comunicação, no primeiro grupo 
encontram-se Macapá e Santana e no segundo grupo La-
ranjal do Jari, os demais municípios ficaram no grupo C. 
Quanto à presença da agricultura familiar, foram analisa-
dos: número e área média dos estabelecimentos agrope-
cuários, presença de órgão de extensão rural e assistência 
técnica no município e a quantidade de técnicos, ficando 
Cutias isolado no grupo B, por possuir área média dos 
estabelecimentos bem maior que a dos demais municí-
pios, Macapá e Porto Grande no grupo A e os demais 
divididos nos grupos C e D. Para os indicadores de razão 
de dependência foram formados três grupos, sendo que 
as menores razões de dependência foram verificadas nos 
municípios mais populosos e com maiores participações 
no PIB do Estado. Nos indicadores de educação, no grupo 
A ficou Macapá, no grupo B Santana e no C os demais 
municípios. Conclui-se que Macapá e Santana apresentam 
os melhores fatores condicionantes ao desenvolvimento.
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