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RESUMO  

Este artigo objetiva discutir a relação entre o processo constituição morfológica de cidades 
em localidade fronteiriça dando ênfase a seus aspectos de defesa, circulação de pessoas, 
mercadorias e capital, utilizando como caso específico a cidade de Oiapoque. O conceito de 
região de fronteira, traz na sua concepção as ideias de um espaço de defesa territorial, 
interações, e suas condições de potencialidade comercial. A constituição da cidade caso 
originou-se a partir da criação da colônia de Clevelândia do Norte em 1919, para fins de 
defesa nacional, fato que revela suas transformações de dinâmicas e traçado urbano desde 
sua formação aos dias atuais. A metodologia baseou-se na observação das mudanças 
morfológicas com foco na sua função de defesa, com sua relação de fronteira, e suas 
potencialidades econômicas para novas atividades ligados à sua forma. A atual constituição 
morfológica demonstra a relação entre antigos e novos processos presentes na cidade. As 
características históricas demonstram que seu traçado em quadricula no sentido do acesso 
principal, a BR-156, porém de outro lado, a ponte binacional representa uma ligação para o 
crescimento econômico com uma infraestrutura e planos de interações já montados. Tais 
conflitos conferem especificidades características de uma cultura colonial ainda presente na 
região.  
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Urbanismo da fronteira Brasil e Guiana Francesa: estudo de caso 
cidade de Oiapoque e sua morfologia  

Introdução 

Fronteira é um termo complexo de definir, para tal no presente artigo serão identificados 
tanto como um limite territorial quanto os perímetros definidos geopoliticamente (SILVA & 
RÜCKERT, 2009). O extremo norte brasileiro faz fronteira com o departamento ultramarino 
Guiana Francesa, território francês, e o Suriname. Identificando sua maior parte com a 
fronteira francesa composta pelas principais cidades gêmeas de Oiapoque, do lado 
brasileiro, e São George, na Guiana Francesa (SANTOS & PORTO, 2013). 

A constituição da morfologia urbana, é o estudo que se entende por forma urbana, objeto e 
evolução sendo elas características físicas ou não. Sendo importante para a identificação de 
suas modificações históricas e influências comportamental do seu meio, destacando a área 
de fronteira que recebe influência não só de interações sociais e econômicas de forças 
divergentes que devem dialogar, mas como pontos estratégicos para dinâmicas de 
crescimento e defesa territorial (TOSTES, 2012). 

As interações transfronteiriças influenciam como pontos estratégicos para crescimento 
econômico tanto local quanto nacional, aumentando o produto interno bruto, em conjunto 
com a melhora da qualidade e padrão de vida da população, por modificações na estrutura 
econômica (SILVA, 2013). 

As fronteiras brasileiras que possuem papel estratégico a partir do século XXI, tem chamado 
atenção no ponto econômico e principalmente pela grande circulação de pessoas, e por ter 
um maior contexto de integração e cooperação regional, contudo também existem conflitos 
que dificultam esse desenvolvimento como o alto contrabando de drogas, prostituição, 
garimpo ilegal, entre outros (SILVA, 2013) 

Com isso, este artigo traça uma discussão sobre a relação entre o processo da constituição 
morfológica e relações de crescimento econômico de cidades em localidade fronteiriça 
dando ênfase a seus aspectos de defesa, circuitos de mercadorias e capital, utilizando como 
caso específico a cidade de Oiapoque. 

Caracterização da Fronteira Franco – brasileira 

Na fronteira setentrional brasileira se localiza o município de Oiapoque, com distância média 
de 600 quilômetros da capital do estado do Amapá, Macapá. Oiapoque possui interações 
com duas unidades administrativas da Guiana Francesa denominada como comunas, que 
podem ser comparados aos termos dado a municípios brasileiros com atribuições diferentes, 
eles são Saint-Georges-de-l'Oyapock, com a qual tem relações comerciais e sociais fortes, e 
Camopi, que está localizada em frente a vila de Oiapoque, Vila Brasil (Figura 1). (TOSTES, 
2015). 



 

3 

Figura 1: Mapa da localização das cidades no município de Oiapoque e no território da Guiana 
Francesa.  

 
Fonte: (SILVA, 2013). 

Como um dos 16 municípios que pertencem ao estado do Amapá, Oiapoque possui uma 
área de 22.625 Km² e uma população em média de 20.426 habitantes, com o predomínio 
mesmo pouco de homens em relação as mulheres, com uma densidade demográfica 
contabilizando 0,91 habitantes/Km² (SILVA, 2013).  Possuindo como nome oficial 
Departamento Francês do Ultramar, a Guiana Francesa tem como 83.534 Km² de área, certa 
de 16% do território francês, sendo o a maior região pertencente aos franceses, se localiza 
na América do Sul, tendo como seus limites no norte o Oceano Atlântico, ao Leste e Sul pelo 
estado do Amapá e a Oeste pelo Suriname. Destacando a fronteira molhada que separa seus 
limites com o Brasil o rio Oiapoque. O território é composto por 22 cidades e vilas, 
possuindo em 2014 uma média populacional de 250.377 habitantes, representando 0,38% 
da população da França, sendo que 25% a 30% se encontra na capital do território, Caiena 
(TOSTES, 2015). 

Interações Transfronteiriças e Desenvolvimento Econômico 

Em 1995, ainda não existiam acordos de interações e cooperações entre Brasil e França, mas 
até meados da década de noventa começam as repercussões diretas, o território vem sendo 
redesenhado com novas propostas de aproximação de diferentes instâncias, originando 
novos usos políticos, no território franco-brasileiro. A partir dessas implementações de 
cooperações institucionalizadas, tem-se articulado o estado do Amapá e departamento da 
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Guiana Francesa para as mais diversas áreas como segurança, saúde, transporte, agricultura, 
língua, dentre outras, passando a ser pautas permanente entre os países (SILVA, 2009). 

Entre acordos e investimentos de cooperação binacional e desenvolvimento econômico se 
destacam 3 importantes variáveis, que é a pavimentação da transguianense, que é a rodovia 
que conecta a Caiena e São George, a ponte Binacional, interligando São George a cidade de 
Oiapoque, e a pavimentação da BR 156, que conecta essas localidades a capital do Amapá, 
Macapá. Proporcionando o desenvolvimento da fronteira, tem como impacto a 
secundarização do envolvimento populacional, e integração e participação do município, 
estado e união, desarticulado entre os públicos, criando dificuldades para avançar as 
fronteiras burocráticas (TOSTES, 2016) 

Morfologia Urbana na Zona Fronteiriça 

A principal ligação entre os países na região fronteiriça é a ponte binacional, com sua 
estrutura pronta desde 2011, foi uma obra que custou cerca de R$ 70 milhões, dependendo 
de acordos entre os países e de obras no lado brasileiro, apesar da abertura ainda existem 
restrições como a proibição de transporte de cargas, somente liberado veículos de passeio, 
com exigência de visto, se mantem as condicionadas ao pagamento de seguro para veículos 
brasileiros (PACHECO, 2017). Sobre a infraestrutura que deveria ser montada para o 
funcionamento efetivo da ponte, se destaca o descaso brasileiro sobre a situação e a perda 
do investimento tão elevado do lado francês, enquanto a França fez seu papel no acordo, o 
Brasil não cumpriu em nada do acordo em tempo estimado, existindo uma sucessão de 
atitudes incompetentes, em erros de projetos, falta de recursos, investimento em estrutura 
e pavimentação de rodovias (TOSTES, 2015). 

As ligações entre essas regiões ainda continuam em pauta de discursão, visto que a BR 156 é 
a rodovia existente para essa conexão, que restam poucos quilômetros para ser concluído 
seu asfaltamento, nas proximidades da cidade de Oiapoque, compondo o caminho Macapá e 
Caiena, perguntas e questionamentos foram feitos quanto a construção da ponte, uns 
alegam que a rodovia nunca será concluída, por suas condições nada favorável quanto a 
clima e tipo de solo presente no trecho, partindo das autoridades encontrar a solução para o 
problema, a população sendo prejudicada na região  com produtos sem chegar ao destino 
final,  e nem escoamento que deveriam vir do porto da cidade de Santana - AP para chegar 
até a cidade de Kouru, onde funciona o Centro Espacial, fator importante para o 
desenvolvimento da região. A França ainda possui outros projetos e planos audaciosos sobre 
a rodovia, como a construção de uma estrada ‘’transamazônica’’ que, tem sua origem no 
porto de Santana, Macapá, até Oiapoque usando a BR 156, atravessando a Guiana Francesa 
chegando até os Estados Unidos (CONTE, 2007). 

Um elemento importante que sempre fez parte de toda essa composição de uma nova 
infraestrutura de fronteira e é pouco debatida é a situação dos povos indígenas e suas terras 
presentes no lado brasileiro e a questão ambiental presente em ambos os territórios, o que 
indica que entraves sem sido equacionados para a alocação de recursos da União para a 
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construção da rodovia. Os povos indígenas tentam articular para as possíveis compensações 
pelo asfaltamento da rodovia no decorrer de suas reservas, a BR 156 tem passagem por pelo 
menos 8 aldeias da reserva Uaça, sua construção facilita o deslocamento do povo indígena, 
mas seus representantes clamam por escolas, postos de saúde e tratamento de água, entre 
outras estruturas ainda precárias em toda região. Mas visível que os mais prejudicados com 
esse plano de desenvolvimento e processos serão essas comunidades indígenas, agricultores 
e extrativistas que já residem a anos na região e não se inserem ou articulam com a nova 
dinâmica imposta por terceiros (TOSTES, 2012). 

O traçado urbano com seu comprometimento e o planejamento da ação transformadora, é a 
possibilidade de selecionar o nosso futuro, a falta de planejamento faz com que sejamos 
escravos das circunstâncias, um fator muito presente em cidades brasileiras, onde não se 
possuem planejamento onde decisões são tomadas no setor público somente quando as 
patologias da cidade se tornam visíveis (TOSTES, 2009).  

Definindo a característica do traçado e dinâmica urbana da cidade de Oiapoque, que se 
caracteriza pela constituição de defesa militar a partir da efetivação da Vila de Clevelândia, 
nada foi concretizado desta proposta, lembrando a ideia de um núcleo urbano baseado em 
defesa territorial, pouco se pensava na integração com o lado Francês, o que vem até os dias 
atuais sendo consequência do seu traçado. Os diversos planos diretores municipais criados a 
partir do ano de 2003, sem controle de sua composição, não produziu efeitos sobre a 
localidade, apesar do município não estar na obrigatoriedade de realizar o plano, em 2005, 
foi tentado a experiência, sem êxito, essa tentativa foi de tentar um novo modo de planejar 
a cidade, que possuem além de conflitos e pressão social a captação de recursos, seguindo 
com o plano nos anos seguintes de 2009, 2011 e 2014, sem ocorrer avanços visíveis, ainda 
em decorrência dos desencontros sobre o querer avançar em acordos bilaterais quanto a 
seu papel de defesa na fronteira, com seu planejamento condicionado por ser cercado de 
áreas protegidas, a soluções urbanísticas acabam por muitas vezes ser inviáveis. O traçado 
de Oiapoque é constituído por uma forma de mosaico que demostra uma concepção 
urbanística pensado a décadas, sem qualquer interação no que é composto por este 
mosaico, a rodovia, a ponte bilateral e suas reservas protegidas e áreas indígenas, sem 
qualquer diálogo entre elas (Figura 2) (TOSTES, 2017).  

Algumas regiões, que se apresentam como fortes candidatos em pontos estratégicos quanto 
ao circuito do capital internacional, apresentando alguns conflitos entre duas dinâmicas de 
interesses e interações, enquanto existe um determinado comércio e fluxo comercial 
vinculado ao mercado internacional e local, é visível a não interação desses setores e 
dinâmica com a transformação da morfologia urbana (TOSTES, 2017). 
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Figura 2: Mapa da localização dos aglomerados urbanos do município de Oiapoque e no território da 
Guiana Francesa, divididos pela fronteira molhada (Rio Oiapoque) interligados pela ponte binacional  

 

. Fonte: Autor. 

Os novos investimentos e projetos pensados para a região, passam a ser os novos 
causadores do planejamento urbano, sendo a morfologia da cidade ditada por pressão social 
e pelas atividades econômicas, do que uma visão de crescimento e desenvolvimento 
institucional organizada. Seguindo uma lógica de ocupação espontânea, ocasionada pelos 
novos projetos como da construção da ponte binacional e a BR 156. Outro agravante desta 
espontaneidade é a divergência com relação ao uso da fronteira, uma vez que o poder 
federal pensa a ocupação desta região sob a ótica da defesa e o Estado do Amapá vislumbra 
uma conexão mais efetiva com o território francês (TOSTES, 2017). 

Conclusão 

A constituição morfológica da região fronteiriça entre Oiapoque e Guiana francesa, 
apresenta especificidade quando se observa as ações de desenvolvimentos sociais e 
econômicas de ambos os lados, Oiapoque se estabelece pela criação da vila de Clevelândia e 
seu ponto estratégico quanto ao rio Oiapoque, com uma pequena fragmentação pela 
necessidade de função de defesa, onde essa fragmentação é atenuada pela ponte binacional 
que liga o território francês. 

O planejamento e crescimento das cidades desordenados, é sempre uma ameaça as 
patologias urbanas e sociais, situação que vem ocorrendo em Oiapoque, com vários planos 
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diretores sem sucesso, analisar seu contexto histórico, desde o início da implantação do 
espaço urbanístico é o primeiro passo para a construção de um projeto de reorganização e 
integração espacial, o desordenamento instalado atualmente é o reflexo do crescimento 
sem planejamento em conjunto. 

Como solução, práticas colaborativas que implicam em inteligência coletiva para pensar em 
como compor a cidade, interações e integrações, as existências sociais e ambientais como 
possibilidade de urbanismo e reconceituar as relações comunitárias, éticas, estéticas e 
urbanística da localidade. 
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