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MACAPA 
TERRITORIO DO AMAPA 

ASPECTOS FiSICOS - Area: 27.795 km2; altitude: 
12 m; temperaturas medias, em °C: das maxi
mas, 28,1; das minimas, 21,9 (1967); precipitagao 
pluviometrica anual: 3. 080,4 mm (1967) . 

POPULAQAO - 65.000 habitantes (estimativa do 
Laborat6rio de Estatistica para 1.0 de julho de 
1967) ; densidade demograjica: 2 habitantes por 
quil6metro quadrado. 

ASPECTOS ECON6MICOS - 38 estabelecimentos 
da industria de transtormw;ao, 8 atacadistas, 
645 varejistas e 183 de prestar;ao de servir;os; 
4 agencias bancarias. 

ASPECTOS CULTURAIS - 114 estabelecimentos 
escolares de ensino primario comum, 10 do su
pletivo e 7 do ensino media; 2 tipograjias, 3 
liV7·arias, 1 biblioteca e 1 arquivo publico; 3 
jornais , 6 cinemas e 1 radiodijusora . 

ASPECTOS URBANOS - 10 ruas, 25 avenidas e 
5 prar;as (principaisJ ; 4. 331 ligag6es eletricas, 
300 aparelhos telej6nicos; 3 hoteis e 4 restau
rantes. 

ASSISTE:NCIA MEDICA - 4 hospitais com 206 lei
tos e 2 postos de puericultura; 20 medicos, 
9 dentistas, 7 enjermeiros, 7 jarmaceuticos e 
433 outros auxiliares, no exercicio da projissao; 
8 tarmacias. 

VEiCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
pal em 1967) - 274 autom6veis, 26 6nibus, 166 
caminh6es, 197 camionetas e 276 outros veiculos . 

ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1967 (milh6es de 
cruzeiros novosJ - receita total: 3,6; de spes a: 
3,6. 

REPRESENTACAO POLiTICA - 1 deputado repre
senta o Territ6rio. 
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ASPECTOS HIST6RICOS 

0 LITiGio entre Portugal e Franga, por quest6es de 
fronteiras, vinha de longa data e se prolongou por 
muito tempo, ate o Iaudo arbitral de Berna. 

No inicio do seculo XVIII, Francisco Xavier de 
Mendonga Furtado foi enviado pelo governo portu
gues para a direc;ao do Extremo Norte com o fim 
de solucionar o problema de fortificagao do Cabo 
Norte, entao denominado Costa do Macapa, pois a 
coroa portuguesa vivia temerosa de ataque dos cor
sarios franceses . 

Mendonga Furtado tinha, no entanto, outra 
preocupagao: o povoamento do territ6rio. Nisto en
contrava serias dificuldades, mas nada abatia seu 
animo inicial. Voltando ao Rio Negro para OS 
trabalhos de demarcagao e estabelecimento da 
Capitania de Sao Jose do Rio Negro, Mendonga Fur
tado dirigiu-se a Macapa, instalando ai a 4 de 
fevereiro de 1758 a vila de Sao Jose de Macapa; tres 
leguas alem, surgia a aldeia de Santana . 

Para defender a regiao contra novas ameac;as 
dos franceses, coube a Fernando da Costa Ataide 
Teive, em 29 de janeiro de 1764, o langamento da 
pedra fundamental da fortaleza de Sao Jose do 
Macapa, o que constitui nos dias atuais urn dos 
mais belos monumentos hist6ricos do Pais. A 19 de 
margo de 1782, dia de Sao Jose, o orago da prac;a, 
promoveu-se a inauguragao oficial, cabendo a 
guarnigao do baluarte dedicado aquele Santo as hon
ras de dar a primeira salva. Era governador Joao 
Pereira Caldas . 

Erguida a imponente fortaleza, a vila comegou 
a desenvolver-se, sempre gozando das vantagens 
inerentes a sua qualidade de centro militar, ate os 
dias que precederam a proclamagao da Indepen
dencia do Brasil. 

Macapa cresceu a sombra desta fortaleza, tes
temunho do esf6rgo luso-brasileiro na conquista, 
colonizagao e manutengao da Amazonia e repre
senta a mais vigorosa afirmagao do dominio portu
gues no Territ6rio do Amapa. Teve papel relevante 
no laudo arbitral de Berna, em 1.0 de dezembro 
de 1900. 

Formafao Administrativa e Judiciaria 

EM 1758 o povoado de Sao Jose de Macapa foi ele
vado a vila, tendo sido instalado em 4 de fevereiro 
do mesmo ano . Pela Lei provincial n.0 281, de 
6 de setembro de 1856, a vila de Macapa recebeu 
foros de cidade. 
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Pelo Decreta-lei federal n.0 5.812, de 13 de se
tembro de 1943, que criou o Territ6rio Federal do 
Amapa e complementado pelo de n.o 5.839, de 21 do 
mesmo mes, que dividiu o Territ6rio em 3 munici
pios: Amapa, Mazagao e Macapa (desfalcado do seu 
distrito Bailique) foi transferido do Estado do Para 
para a nova unidade da Federagao . 

Em virtude do Decreta-lei federal n .0 6 .550, de 
31 de maio de 1944, que retificou os de n.0 8 5.812 e 
6 .839, a cidade de Macapa foi investida na categoria 
de capital do novo Territ6rio e o Municipio readqui
riu o distrito de Bailique e perdeu parte do terri
t6rio do distrito de Macapa, anexado ao Estado do 
Para. 

0 Municipio sofreu ainda algumas modifica
g6es . Atualmente e constituido dos distritos de 
Macapa, Bailique, Ferreira Gomes, Porto Grande e 
Serra do Navio . 

A Comarca de Macapa foi criada par forga do 
Decreta n .o 87, de 30 de abril de 1841. 

Possui 2 cart6rios na sede municipal e 4 nas 
sedes distritais . 

LOCAL!ZAc;AO DO 111UNIC1PIO 

0 MUNICiPio de Macapa, com 27 .795 kmz, esta si
tuado na zona fisiografica do Amapa-Macapa, es
tendendo-se desde a margem esquerda do rio 
Amazonas e litoral do AtHl.ntico, ate os contrafortes 
da serra de Tumucumaque, que o separa do Muni
cipio de Oiapoque, ao norte. Limita-se com todos 
os municipios do Territ6rio, tendo em suas frontei
ras com Calgoene o rio Araguari ate a foz do rio 
Mutum; com o Amapa comega na foz do Mutum 
segue o rio Araguari ate o oceano Atlantica; na 
fronteira de Mazagao esta o rio Anauerapucu . :E 
separado do Estado do Para pelo oceano Atlantica 
ao sul do arquipelago de Bailique e pelo canal do 
Norte, no rio Amazonas ate a foz do rio Anauera
pucu. :E banhado pelo oceano Atlantica entre a foz do 
Araguari e a embocadura do rio Amazonas. 

A cidade tem as seguintes coordenadas geogra
ficas: 0° 02' 25" de latitude Norte e 51° 03' 13" de 
longitude W . Gr . e uma altitude de 12 m acima do 
nivel do mar. 0 clima e tropical superumido carac
terizado pela pequena variagao entre as tempera
turas. As medias registradas, em graus centigrados, 
foram 28,1 e 21,9 nas maximas e minimas, respec
tivamente, em 1967. 

A precipitagao pluviometrica em 1967 somou 
3 . 080,4 inm . 
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Vista Aerea, aparecendo em primeiro plano "- "Fortaleza de 
Sao Jose de Macapa". 

ASPECTOS F1SICOS 

0 TERRITORIO do Municipio e Constituido por terre
nos de urn embasamento antigo e sedimentos re
centes (quaternarios). Apresenta-se sob forma de 
peneplano que se estende desde as encostas orien
tais do macigo guianense, descendo para a planicie 
sedimentar quaternaria. A elevagao de maior des
taque e a serra de Tumucumaque . 

Na planicie observam-se tres niveis distintos: 
a vtirzea, quase permanentemente inundada; o 
igap6, inundado periodicamente; e os tesos, pe
quenas elevag6es com cerca de 6 a 15 m acima das 
enchentes. 

0 relevo e a posigao explicam o volume e o 
grande numero de rios nao s6 do Municipio como 
de todo o Territ6rio do Amapa . 

Alem dos ja citados nas fronteiras, contam-se 
ainda o Amapari principal formador do Araguari 
e os rios Matapi, Pedreira, Macacoari e Guarijuba. 
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0 litoral e marcado pelo arquipelago de Baili
que e a ilha de Santana na foz do Anauerapucu. 

Como em geral acontece em t6das as matas da 
regiao amaz6nica, nas do Municipio de Macapa a 
variedade e quantidade de especies vegetais sao nota
veis. Sao extraidas a borracha, balata, castanha-do
para, sementes oleaginosas, timbo, fibras e plantas 
medicinais diversas, alem de madeiras pr6prias para 
constru<;oes civis ou navais. 

Alem dos produtos de origem vegetal, as matas 
constituem notavel reserva de animais silvestres, 
com valiosa contribui<;ao para a economia local. 

Os rios sao ricos em pescado. 0 jacare ai e en
contrato e sua pele concorre com apreciavel indice 
na economia municipal. 

A orla litoranea de Macapa, segundo tecnicos, 
integra uma das regi6es mais piscosas do pais. 

No reino mineral existem riquezas exploradas 
como o ouro nos rios Anauerapucu, Araguari e 
afluentes; manganes, cassiterita, tantalita e colum
bita, nos rios Araguari, Amapari e Cupixi. Sao ain
da encontrados diamantes e minerios de ferro no 
rio Anauerapucu . 

l vfANGANES DA SERRA DO NAVIO 

As PRIMEIRAS ocorrencias de minerio de manganes 
no Territ6rio do Amapa foram assinaladas em 1934, 
no rio Amapari. Desde en tao cresceu o interesse 
pel a descoberta de riquezas minerais no Territo rio. 

Vista da Vila residencial de Serra do Navio 
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Em 1945 constatou-se ser o mmerw de manganes 
de mais alto teor, sendo entao recomendado o seu 
imediato aproveitamento. 

No ano seguinte, pelo Decreto-lei n.0 9. 858, as 
jazidas descobertas passaram a ser consideradas 
reserva nacional, ficando sob a orientagao do Con
selho Nacional de Minas e Metalurgia o seu estudo 
e aproveitamento. 

A exploragao, transporte e exportagao do mi
nerio da Serra do Navio ficou a cargo da Industria 
e Comercio de Minerio S.A. (!COM!) , que desde 
logo fez levantamentos topograticos e sondagens 
geol6gicas . Os estudos revelaram a possibilidade da 
existencia de cerca de trinta milh6es de toneladas. 
As constantes pesquisas realizadas tern comprovado 
que aquela estimativa nao se distancia da realidade. 

Assim e que, em 1.0 de janeiro de 1964, o total 
de minerio conhecido era de 23.110.000 toneladas. 

A mina esta aparelhada com instalag6es e equi
pamentos de grande porte, cuja construgao em 
meio a floresta surpreende a quem chega a Serra 
do Navio. 

Parte importante do sistema e constituido pelas 
estradas que permitem o tratego de caminh6es 
pesados da mina as instalac6es e dai ao Porto de 
Santana . · 

POPULA(AO 

0 OENso de 1950 encontrou em Macapa 20.594 habi
tantes e o de 1960, 46.777. 0 Municipio cresceu de 
127% no ultimo intervalo censitario. 

Segundo os dados definitivos do Recenseamento 
de 1960, a populagao assim se distribuia por dis
trito: 

POPULAQAO PBESENTE 

LOCALIZAQAO Segundo 0 Segundo a 
DA sexo situa~ao 

POPULAQAO Total 

Homens Mulheres Urbana Rural 
- -- --- --- --- ---

Macapti ... 46 777 23 766 23 011 28 835 17 942 

Distrito-sede .. 36 214 17 965 18 249 27 560 8 654 
Bailique ...... 3 509 1 812 1 697 85 3 424 
Ferreira Gomes . 1 396 792 604 413 983 
Porto Grande .. 1 949 1 090 859 768 1 181 
Serra do Navio. 3 709 2 107 1 602 9 3 700 

- · 



POPULACAO 

D ZONA URBANA E SUBURBANA D ZONA RURAL 

0 Municipio, em conjunto, e principalmente 
urbano, com 62 % da sua populac;ao nesta zona, isto 
devido sobretudo ao distrito-sede que e eminente
mente urbano (76%). 

Segundo os grupos de idade assim estavam 
distribuidos: 

IDADE 
Ate 9 anos .. ........ . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 

POPULAQAO 
16 813 

De 10 a 19 anos . . . .. . . . .. . . . . . . . .... . . . 
De 20 a 29 anos ...... . . . . . ... .. . . .. . . ... . . . .. . 
De 30 a 39 anos .. . .. .. . ..... .. . . . . . . . .. . .. . . 
De 40 a 49 anos .. . . .. . . . . . ...... .. . . . . ... . ... . 
De 50 a 59 anos . .. . . . . . . . . .. . . . . ... . 
De 60 a 69 anos . . . . . ... . .. . . .. . . ... . . 
De 70 anos e m a ts ... .. . . . . . .. . . ... ... . 
Ignorada 

10 205 
8 009 
5 371 
3 170 
1760 

913 
393 
143 

GRUPOS DE IDA DE 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

lgnorodo 
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Segundo o estado conjugal das pessoas de 
15 anos e mais, 13 .639 eram casados, 8 . 676 sol
teiros 671 separados, 6 desquitados e divorciados, 
1.463 'viuvos (1.185 viuvas) e 34 sem declarac;ao . 

Eram econ6micamente ativas, 12 .812 pessoas, nao 
econ6micamente ativas, 33.955 e inativas, 2.381. 

Das pessoas de 5 anos e mais, 20.999 sabiam ler 
e escrever (9.481 eram estudantes) e 16.465 eram 
analfabetas . 

Foram contadas 7.747 familias, compostas de 
45.361 pessoas (22.841 homens e 22.520 mulheres) . 
Havia 6.843 homens e 904 mulheres chefes de fa
milia . 

Havia 7.669 domicilios particulares dos quais 
5. 265 eram pr6prios e 1. 819 alugados. Nestes domi
cilios residiam 45.319' pessoas . 

A populac;ao estimada pelo Instituto Brasileiro 
de Estatistica, para 1.0 de julho de 1967, era de 
65.000 habitantes, devendo elevar-se a 73 .000, em 
1970. 

A densidade demognl.fica que e de 2 habitantes 
por quil6metro quadrado, devera chegar a 3 em 1970 . 

l l'lo·vimento da PopulafaO 

EM 1966 registrou-se o total de 291 casamentos, 
2 . 523 nascimen tos e 392 6bitos em geral, sendo 112 
de menores de urn ano. 

ASPECTOS ECONOMICOS 

A ECONOMIA do Municipio baseia-se na extrac;ao e 
transformac;ao de minerio de manganes. 

Alojamento das professoras, enfermeiras e nutricionistas 
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Indtlstria Extrativa Mineral 

A rnm:JsTRIA extrativa de produtos minerais consti
tui a base economic a do Municipio . 

Em 1965, ocupou 126 pessoas e o valor da pro
dugao atingiu NCr$ 42,0 milh6es, o que representava 
94,2% da produgao industrial municipal. 

Industria de Transformafao 

A industria de transformagao em 1965 rendeu 
NCr$ 2,6 milh6es e ocupou 775 pessoas em seus 38 
estabelecimentos. 

VALOR DA 
ESTA- PESSOAL PRODUQAO 

CLASSE E BELECI- OCUPADO EM 1965 
GENEROS DE MENTOS EM 

Numeros % INDUSTRIA 
1.0-1-1£66 1965 absolutos sobre 0 

(NCr$) valor 

lndustrias de Transfor-
ma~ao (I) . . . ..... . ... 38 775 2 587 361 100,0 

Minerais nao metalicos (~) 246 60 653 2,3 
Madeira ......... . ... . 7 276 571 997 22,1 
Mobili:irio . . .. . . . ..... 5 40 71 233 2,8 
Vestu:irio, cal .,ado ear-

tefatos de tecidos ... (x) (x) 38 400 1,5 
Produtos alimentares .. 18 124 1 674 100 64,7 
Bebidas .... . . . ...... . (x) (x) 131 798 5,1 
Editorial e grafica . . . . (x) 49 34 680 1,3 
Diversas .. ... ......... (x) (x) 4500 0,2 

(I) Os dados omitidos acham-se i1:clufdos no total. 

0 principal genero era o de produtos alimenta
res, que reunia 18 estabelecimentos, empregava 124 
pessoas e contribuia com NCr$ 1,7 milhao para o 
total da industria de transformagao. 

Dentro deste genero destacavam-se os produtos 
de matadouro com 4 estabelecimentos, 50 openirios 
e 76,7% daquele valor. 

A PARTIR de 1957 o manganes se inscreveu entre os 
mais aprechiveis itens da pauta de exportagao do 
Pais. A entrada do manganes do Amapa no mer
cado internacional colocou o Brasil como grande 
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produtor desta materia-prima entre os demais pai
ses exportadores . 

A exportaqao total do Municipio, em 1966, atin
giu 824,4 mil toneladas (manganes, 753,2 t) , no 
valor de NCr$ 54,1 milh6es. 

Sao as seguintes as quantidades exportadas de 
manganes no qiiinqiienio 1962/66: 

ANO 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

1.000 t 
685,5 
816,4 
798,8 
796,1 
753,2 

EXPORTACAO DE MANGANES 

Ml L TONELADAS 

900--------------------------, 

600 

300 

0 
62 63 64 65 66 

Abate de Reses 

F1oRAM abatidos, em 1966, 10.447 bovinos, 8 .876 sui
nos, redundando em 2. 394,1 t de produtos no valor 
de NCr$ 2,3 milh6es . Expressivo, tambem, foi o nu
mero de aves abatidas, no mesmo ano: 59 perus, 
1.118 palmi pedes, 19. 933 galinaceos. 

A produc;ao de maior valor percentual era a 
carne verde de bovina, seguida da de suino . A pri
meira produziu 1.469,6 t valendo 74,9% e a segunda, 
263,0 t, 10,9%. 0 toucinho fresco vinha em 3.0 lugar, 
com 170,1 t e 7,1% do valor. Os 7,1% restantes eram 
representados por 13 outros produtos. 
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Agricultura 

Os PRINCIPAlS produtos agricolas de 1966 renderam 
NCr$ 959,8 milhares assim discriminados, segundo o 
valor: 

QUAI'i'TIDADE VALOR 
PRINCIPAlS 
PRODUTOS Numeros % 
AGRICOLAS Unidade Volume absolutos sobre 0 

(NCr$) total 

Mandioca .. . .. . .. . . t 9 060 730 000 76,1 
Coco-da-baia. .... . .. . . . . cento 3 000 60 000 6,2 
An·oz ...... .. . .... . t 264 52 800 5,5 
Laranja ... .. cento 25 000 37 500 3,9 
Banana .... .. cachos 80 000 20 000 2,1 
Tangerina . . · • ... cento 12 000 18 000 1,9 
Limao .. . . .. cento 15 000 15 000 1,6 
Milho ...... . . t 84 14 000 1,4 
Cana-de-a~ucar .. .. t 600 4800 0,5 
Pimenta-do-reino .. . . t 2 2 500 0,3 
Lima ...... . .... . cento I 3'?5 1 987 02 
Batata-doce ···· · · t 18 I 800 0,2 
Feijao ...... .. . t 5 1 368 0,1 

TOTAL . - - · 959 755 100,0 

Onze agr6nomos prestam assistencia tecnica aos 
agricultores de Macap:L 

Pecuaria 

A PECUARIA e de grande importancia para a Vida 
economic a do Municipio. As ragas bovinas prefe
ridas sao: gir, guzera, indubrasil e holandesa. A cria
gao destina-se ao corte, revenda e produgao do leite . 

Em 1966 havia 35.565 cabegas de gado avaliadas 
em NCr$ 3,8 milh6es, destacando-se o rebanho 
bovino com 23.150 cabegas, no valor de NCr$ 3,2 mi
lhoes (84,8% do valor total). 0 eqiiino tinha 1.950 
cabegas, 7,3% do valor; o suino, com 8.800 cabegas 
e 5,4% do valor. Existiam, ainda, 700 caprinos, 650 
ovinos, 210 bUfalos, 75 muares e 30 asininos. 

A produgao de Ieite alcangou 320 mil litros, 
naquele ano, atingindo o valor de NCr$ 160 mi
lhares. 

0 plantel avicola totalizava, em 1966, 49 mil 
cabegas, no valor de NCr$ 121,6 milhares. A produgao 
de ovos de galinha foi de 73 mil duzias, no valor de 
NCr$ 131,4 milhares. Foram produzidos, ainda, 2 to
neladas de mel de abelha, valendo NCr$ 3 mi
lhares. 

Urn veterinario atende aos pecuaristas do Mu
nicipio. 
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Produfao Extfativa V egetal 

A PRODuglio extrativa vegetal em 1966 rendeu . . .. 
NCr$ 135,0 milhares compreendendo os seguintes 
produtos: castanha-do-para, 148 toneladas e 43,1 % 
do valor; borracha em geral, 35 t e 22,7 % ; carviio 
vegetal, 35 t e 15,5%; lenha, 15.000 m3, 11,1 % ; 2. 000 
dormentes, 5,9 % ; e murumuru, 150 t que contribuiu 
com 1,7% . 

Peles Silvestres 

A PRonug.Ao de peles silvestres, em 1966, atingiu . . . 
2. 975 unidades, val en do NCr$ 28,2 milhares . 

ESPECIE PELES 
(numero) 

Ariranha . . .... . .. . . 
Veado . .. .. . . . ... .. ... ... . . 
Jacare . ... .. . . . .. .. . . ... . . 
Lagarto . ... . . . .. ... .... . ... . 
Maraca]a .. . . . . . ........ . . . 
Onga pintada . . . .... .. . . . . . 
Queixada ..... . . .. . . . . .. . . . 
Caitetu . . .. . .. ... . . . . . . . . . . 
Lontra .. .... . . . . ... .. .... . 

Pesca 

100 
800 
480 
500 

80 
20 

500 
450 
45 

VALOR 
(NCr$) 
7 000 

960 
9 600 

750 
5 600 
2 000 

400 
540 
350 

A PESCA nao colonizada, em 1966, era praticada 
por 215 pescadores brasileiros (155 de 18 anos e 
mais), que utilizavam 45 montarias, 31 canoas e re
boques (18 a vela) , 15 redes de arrasto e 110 es
pinheis. 

A produgao alcangou 110,7 toneladas (58 t de 
agua doce) valendo NCr$ 43,7 milhares. As principais 
especies foram traira, tracajas, piramutaba e o ca
marao. 

Vista do Forum da Cidade. 
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Comhcio 

0 MuNICiPIO tern grande influencia comercial. Pas
sui o (mico porto organizado do Territorio - Porto 
de Santana, no rio Amazonas, com entrada de navies 
nacionais e estrangeiros. 

Em 1966 a exportagao atingiu o volume de 
824.358 t no valor de NCr$ 54,1 milh6es; e a impor
tagao, 208, valendo 552,1 milhares. 

Na exporta<;ao, as principais mercadorias sao de 
origem extrativa, prevalecendo de modo absolute o 
minerio de manganes. Exporta, ainda, madeiras de 
lei e produtos tradicionais da regiao amazonica, 
como castanha-do-pani, hevea e latex. 

Comercia com os demais municipios do Terri
torio, com a praga de Belem e Guanabara . As 
mercadorias sao enviadas ou recebidas por via aerea 
ou fluvial e maritima . 

Ha cerca de 645 estabelecimentos varejistas e 
8 atacadistas. 

Ban cos 

A REDE bancaria, em 1967, era constituida de 4 esta
belecimentos de credito, agencias dos bancos do 
Brasil, de Credito da Amazonia, da Lavoura de Minas 
Gerais e da Industria e Comercio da America do Sui . 

Os saldos das principais contas, em 31 de de
zembro de 1966, eram (em milhares de cruzeiros 
novos): caixa em moeda corrente, 908,8; empresti
mos em contas correntes, 393,7; titulos descontados, 
1.551,9; depositos a vista e a curto prazo, 4.692,9; 
depositos a prazo, 27,0. 

Funcionam 2 cooperativas: de crectito e de pro
dutores. 

Entre os 183 estabelecimentos de prestagiio de 
servigos contam-se 3 hoteis e 4 restaurantes. 

PORTO 

CoNSTRUiDo a margem esquerda do rio Amazonas, a 
22 quilometros de Macapa, comunica-se com o 
oceano AtHl.ntico atraves do canal do Norte, que 
permite a entrada de navies de grande calado. 

Apesar de situado as margens do rio de maior 
volume dagua do mundo, o Porto de Santana (ou 
Macapa) sofre o fenomeno das mares, razao da 
necessidade do cais flutuante ai construido . Pas
sui as seguintes coordenadas: oo 04' de latitude 
Norte e 51° 10' de longitude W. Gr. Dista de Manaus 
697 milhas e do porto do Rio de Janeiro 2 . 522 . 
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Navio de minerio no cais flutnante 

POrto de Santana "Carregam ento de Manganf.s". 
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0 calado, junto aos cais, e de 40 pes, o que pos
sibilita a atracac;ao de navios com capacidade de 
carga de 45 mil toneladas. As modernas instalag6es 
permitem rapido carregamento, a razao de 2 mil 
toneladas por hora. 

0 Porto de Macapa, como continua sendo cha
mado, foi construido pela ICOMI, e ocupa o 3.0 lu
gar, como porto regional pelo seu movimento de 
entrada e saida de navios. 

Em 1966 o movimento do porto foi o seguinte: 
numero de embarcac;6es entradas 589 e tonelagem 
de registro 520 . 000 . 

TRANSPORTES E CQ jVfUNICA(OES 

Estrada de Ferro 

A EsTRADA de Ferro Amapa liga o porto de Santana 
as minas de manganes, na Serra do Navio, numa 
extensao de 193,7 km. A estrada foi construida e 
mantida. para o transporte de minerio, pela IndUs
tria e Comercio de Minerios S .A. UCOMI), mas ao 
longo de seu percurso conduz passageiros e cargas, 
por f6rc;a de contratos firmados com o governo do 
Terri t6rio. 

Rodo z!ias 

MACAPA e servido por 137 km de estradas federais 
e 351 km de estradas municipais, 36 km de parti
culares . A rodovia BR-156 liga Macapci a Amapci, 
via Porto Grande e Ferreira Gomes, em 8 horas; e 
a Cal<;;oene em 12 . 

Em 1967 estavam registrados na Prefeitura local 
274 autom6veis, 26 6nibus e micro-onibus, 166 cami
nh6es, 197 camionetas e 276 outros veiculos . 

Trdfego Maritima 

A SUPERINTENDENCIA do Servigo de Navegagao do 
Amapa (SUSNAVA), em 1966, fez 13 viagens com 
1.494 passageiros. Na mesma data a carga transpor
tada era de 3 . 265,9 toneladas. 0 tempo gasto ate 
Amapci 72 horas ; a Cal<;oene 96; a Mazagtio 2 horas 
e meia; a Oiapoque 96 horas; a cidade de Belem
PA via "Furo do Buiussu" em 36 horas . 

jVforimento Aereo 

A cmADE de Macapa e servida pela empresa cru
zeiro do Sul atraves das linhas Belem-Caiena e 
Belem-Manaus-Parintins . Ligando-se a Bezem em 
v6o direto de 1 hora e 15 minutos; a Amapci, em 1 
bora e 5 minutos; a Oiapoque, em 2 horas e 25 
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minutos, via Amapa; a Caiena, na Guiana Francesa, 
com escala em Amapa e a Oiapoque, em 3 horas e 
25 minutos . 

Ha, no Municipio, 18 campos de pouso, alem 
do aeroporto internacional de Macapa. 

Comunicafoes 

EM 1966 havia 3 estag6es radiotelegraficas e telefo
nicas do Governo Territorial, 2 do Governo Federal 
e 1 dos Correios e Telegrafos, alem de 9 particulares . 
Contam-se, ainda, com os servigos de radiofonia da 
ICOMI, sediados na Cidade e em Porto de Santana, 
com ligag6es para subestag6es de Serra do Navio, 
Cupixi, Porto Platon, Posto do quilometro 48 da Es
trada de Ferro do Amapa. Ha, ainda, 11 instaladas 
em veiculos rodoviarios, 12 em ferroviarios , e 2· em 
veiculos aquaticos. 

Estavam em funcionamento 300 aparelhos tele
fonicos da Companhia Amapaense de Telefones 
(CAT). 



Vista aerea da Vila Amazonas (Porto de Santana). 

URBANIZA(JIO 

MAcAPA esta edificada a margem esquerda do rio 
Amazonas. Possui 10 ruas e 25 avenidas pavimen
tadas. As principais pragas sao Barao do Rio Branco, 
Veiga Cabral, da Bandeira, Nossa Senhora da Con
ceigao e Florian a Peixoto . 

0 servigo de abastecimento de agua capta 
em 5 mananciais, havendo 1,2 km de linhas adutoras 
e 17 km de linhas distribuidoras, atendendo a 43 
logradouros e abastecendo a 908 prectios ate 31 de 
dezembro de 1967 . 

A rede de esgotos sanibirios tern a extensao de 
13,0 km com 3,1 do emissario, servindo a 371 prectios 
em 30 logradouros (1967) . 

No mesmo ano existiam 4 .301 ligag6es eletricas . 
0 consumo de energia kWh atingiu 5. 381 .700 e e for
necido pela Usina de Forga e L~z de Macapa . 

A Companhia de Eletricidade do Amapa esta 
construindo, na queda do Paredao, no rio Araguari, 
a Usina Hidreletrica "Coaracy Nunes", com a capa
cidade final de 180.000 kW, a primeira no genera 
a ser construida no norte do pais, e que trara grande 
beneficia ao parque industrial do Territ6rio . 

Para 1966 foram concedidas 331 licengas para 
construg6es CIVIS. A area de cobertura era de 
21.699 m2 e a de piso 16.726 . 

SAO DE 

0 MUNiciPIO disp6e de 4 hospitais, com 206 leitos: 
Hospital Geral de Macapa e 1 maternidade man
tidos pelo Governo do Territo rio ; 1 no Povoado de 



Hospital da Divisao de Sande da ICOMI 

Santana e outro em Serra do Navio, mantidos 
pela ICOMI. Possui ainda 2 postos de puericultura . 

0 Governo do Territ6rio Federal de Amapa 
mantem 8 subpostos em: Munguba, Limao Curua, 
Itaubal, Macacoari, Matapi, Fazendinha, Porto 
Grande e Ferreira Gomes . 

o Governo Federal manterr. em Macapa uma 
circunscriQao do DNERu e urn p6sto de Erradicagao 
da Malaria. 

Desempenham suas atividades profissionais no 
Municipio, 20 medicos, 7 enfermeiros, 9 dentistas, 7 
farmaceuticos e 433 outros auxiliares (em 1966). Ha 
8 farmacias . 

IN STRU(AO 

SEGUNDO os resultados preliminares do Censo Escolar 
de 1964, das 12 .939 criangas recenseadas entre 7 e 
14 anos, 71,8% freqiientavam escolas conforme de
monstra o quadro : 

CRIAN('AS RECENSEADAS 

ESPECIFICAQAO De 7 a 14 a nos 
De 0 a 14 --

a nos Total Freqiientam 
escola 

· - · - . - -- · - ·------· ---~- · - ·----·- · 

Municipio .. 27 344 12 939 9 289 

Areas urbana e suburbana .. 18 118 8 403 7 330 
Area rural . . 9 226 4 536 1 959 

Existiam 431 profess6res regentes de classe, 146 
normalistas (41 na zona rural) , 40 do sexo masculi-



Urn dos pavilhoes do Instituto de Educa<;lio. 

no. Nao regentes de classe, havia 19 (2 na rural), 1 
do sexo masculino . 

Ensino Primario 

Macapa contava em 1967 com 114 estabelecimen
tos de ensino primario comum: 80 do governo fe
deral, 18 particulares e 16 municipais. A matricula 
no inicio do ana era de 16.283 alunos e lecionavam 
598 professores. Concluiram o curso primario 2. 048 
alunos. 

0 ensino supletivo tinha 10 unidades escolares 
com 43 professores e matricula de 1. 711 alunos . 
Foram aprovados 176 alunos. 

Nas escolas de Serra do Navio e Vila Amazonas, a 
ICOMI cumpre urn grande programa adotando mo
dernos metodos pedagogicos. As suas escolas aten
dem as crian<;as, com educagao infantil e primai:ia, 
e a populagao adulta, com cursos especiais de lin
guas, corte e costura, e de alfabetizagao, entre 
outros. 

Ensino Media 

0 ensino media em Macapa era ministrado nos 
seguintes estabelecimentos: Ginasio Macapa, Insti
tute de Educagao do Territorio do Amapa, Ginasio 
Municipal de Santana, Colegio Amapaense, Santa 
Bartolomea Capitaneo, Ginasio Feminino de Macapa, 
Colegio Comercial do Amapa com matricula de 
4. 468 e 184 professores, ate 31 de abril de 1967 . 

l!:stes estabelecimentos quanta a dependencia 5 
eram federais, 1 municipal e 1 particular. 

Funcionavam os seguintes cursos: 6 ginasiais, 2 
colegiais, 1 normal, 1 pedagogico e 1 comercial . 
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TURISMO 

CoNSTITUEM motivo de atra<;ao turistica o Marco ze
ro do Universo, na linha do Equador, situado a 7 
quil6metros de Macapa . 

A Fortaleza de Sao Jose do Macapa, de existen
cia secular, e uma das maiores fortifica<;oes 
do Brasil-Colonia, em formato quadrangular, tendo 
em cada angulo urn baluarte . Dotada de muralhas 
de mais de 10 metros de altura, de pedras lavradas 
em grandes blocos, extraidas das rochas existentes 
no rio Pedreira . Seu tombamento pelo Servic;o do 
Patrimonio Hist6rico e Artistico Nacional data de 
1952 . Abandonada durante anos sofrendo o desgaste 
natural do tempo, esta hoje restaurada e nela fun
cionam o Museu do Territ6rio, o Quartel da Guarda 
Territorial e o Tiro de Guerra. 

Ao sul de Macapa podem ser vistas ainda hoj e 
as ruinas do antigo forte de Camau, erguido por 
navegadores ingleses, e onde mais tarde o governo 
do reino mandou construir o fortim de Santo An
tonio de Macapa . 

Nas regi6es do Igarape do Lago, se encontram 
bUfalos selvagens . 

FINANc;AS PTJBLICAS 

EM 1966 foram arrecadados pela Municipalidade 
NCr$ 3,0 milhoes e a despesa realizada chegou a 
NCr$ 3,4 milhoes. 

0 imposto de circulac;ao sobre mercadorias, em 
1967, atingiu NCr$ 426,9 milhares. 

0 orc;amento municipal para 1967 previa receita 
de NCr$ 3,6 milh6es, e fixava igual despesa. 

OUTROS ASPECTOS DA VIDA MUNICIPAL 

MACAPA conta com 1 biblioteca, com 17.867 volumes 
(foram feitas 5.792 consultas) e 1 arquivo publico, do 
Governo do Amapa. Circulam 3 jornais, 2 de periodi
cidade semanai : o Jornal Amapa e a Voz Cat6lica ; 
o Diario Oficial e bi-semanal. 

A Radio Difusora de Macapa ZYE-2 opera no 
Municipio com frequencia de 4 . 915 kc/ s, e potencia 
de 1,5 na antena, em ondas medias e tropicais. 

No setor desportivo-recreativo e cultural contava 
com 33 associac;oes, num total de 2.450 associados, 
destacando-se pelo numero de associados o Santana 
Esporte Clube (500) , Esporte Clube Macapa e Muni
cipal Esporte Clube (270 cada) e Atletico Latitude 
Zero (185). 
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Funcionavam em Macapa 6 cinemas com capa
cidade para 2 . 872 espectadores . Eram eles Cine J oao 
XXIII, Macapa, Paroquial (o de maior capacidade, 
650 lugares), Amazonas em Santana, ICOMI na Serra 
do Navio e Cine Teatro Territorial. 

Ha 2 tipografias e 3 livrarias. 
Dentre as festas religiosas destacam-se a de Sao 

Jose, padroeiro da cidade, a partir de 19 de margo, 
com 7 dias de duragao, e Cirio de N . s.a de Nazare, 
a partir do 2.0 domingo do mes de outubro. 

Prestam seus servigos profissionais ao Municipio 
11 advogados e 14 engenheiros. 

A Capital, como os demais municipios, nao possui 
representagao politica . 0 prefeito e de nomeagao 
do governador do Territ6rio . As eleig6es sao de am
bito geral para a escolha de 1 deputado que repre
senta a Unidade Federada. Estavam inscritos ate 
31 de outubro de 1966, 12.939 eleitores. 

A assistencia social e prestada pelas seguintes 
entidades: Legiao Brasileira de Assistencia, Pia 
Uniao de Santo Ant6111io, Sociedade Sao Vicente de 
Paulo, Liga de Agao Social do Amapa e Movimento 
de Assistencia Social da Uniao Espirita Amapaense. 

0 culto cat6lico e professado em 8 matrizes, 6 
igrejas, 38 capelas publicas e 2 semi-publicas. Do 
culto protestante existem 28 templos e 21 sal6es . 0 
espiritismo conta com a Uniao Espirita e 7 centros. 

FONTES 

As informa~;aes divulgadas neste trabalho toram, na 
maioria, jornecidas pelo Inspetor Regional, Vinicius Mendon<;:a 
da Fonseca, da Inspetoria Regional do Territ6rio do Amapti . 

Utilizaram-se, tambem, dados dos arquivos de documen
ta~ao municipal da Diretoria de Documenta<;:ao e Divulga<;:do 
do IBE, da publica~;ao "0 Manganes no Amapti" da ICOMI, 
mar<;:o de 1967, do Anutirio Estatistico, do Amapti, 1967, e de 
di1:ersos 6rgaos do sistema estatistico brasileiro. 
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