
II Jornada Científica

2016

37

Processo de desenvolvimento dos municípios 
amapaenses: características dos modelos

Janayna Santos de Sousa 
Costa1

Wardsson Lustrino 
Borges2

O Estado do Amapá está localizado no extremo Norte do 
Brasil e é dividido administrativamente em 16 municípios. 
Características do modelo de desenvolvimento estão re-
lacionadas à maneira e/ou opções de como executar as 
ações no processo de desenvolvimento. Esse estudo teve 
como objetivo analisar comparativamente o desenvolvi-
mento dos municípios do Amapá, através da análise de 
indicadores relacionados às características do modelo de 
desenvolvimento. Foram escolhidos cinco grupos de indi-
cadores: a) indicadores relacionados à atividade agrícola, 
como valor da produção por hectare, valor da produção 
por pessoa ocupada, relação entre áreas de lavouras e 
áreas de outros usos e relação entre áreas de pastagem 
plantada e natural; b) indicadores relacionados à preser-
vação ambiental, como a existência de secretaria de meio 
ambiente, legislação ambiental,  aterros controlados, per-
centual de área de floresta, percentual de desmatamento 
em área de floresta e tamanho do rebanho de bubalinos; 
c) indicadores relacionados à saúde, como números de 
hospitais, ambulâncias e postos de saúde, e d) indicadores 
sociais relacionados à frota de cada cidade. Após a coleta 
realizaram-se análises de agrupamento para identificar as 
distâncias entre os municípios. Nos indicadores de ativi-
dade agrícola foram formados três grupos, com destaque 
para Laranjal do Jari que formou sozinho o grupo A, em 
função do maior valor da produção por área. Nos indica-
dores de preservação ambiental os municípios dividiram-
-se em seis grupos, com Cutias do Araguari isolado no 
grupo A, por possuir elevado número de bubalinos. Nos 
indicadores relacionados à saúde, cinco grupos dividiram 
os municípios, sendo que Macapá se encontra sozinho no 
grupo A e Mazagão, também sozinho, no grupo B. Nos 
indicadores sociais, relacionados à frota veicular, foram 
formados 4 grupos, Macapá e Santana ficaram isolados 
nos grupos A e B, respectivamente.
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