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RESUMO 
 
 
 

      A construção da cidade de Serra do Navio na época do antigo Território Federal do Amapá 
representou um marco e referência de projetos Company Towns na região amazônica. Essa estrutura 
estava destinada a apoiar o projeto de exploração mineral que alcançou o auge durante as primeiras 
décadas, porém o que parecia um negócio duradouro teve fim em meados de 1990,quando a 
empresa ICOMI anunciou a sua retirada de Serra do Navio, antes de 2003, período previsto para 
término do contrato de concessão firmado com o Território Federal do Amapá. A discussão conceitual 
reside na redefinição do patrimônio moderno adaptado na selva amazônica e o processo de pós-
ocupação urbana após a saída da empresa. O estudo foi analisado através do método dialético e 
quali-quantitativo e a metodologia apoiada pelos resultados produzidos pelo grupo de pesquisa 
Arquitetura e Urbanismo na Amazônia. No cenário de Serra do Navio existem conflitos que impedem 
as ações por parte da prefeitura como a falta de domínio sobre o patrimônio arquitetônico e 
urbanístico existente e a regularização fundiária. A relevância do estudo tem sido a catalogação da 
arquitetura moderna adaptada produzida em Serra do Navio e os conflitos com distintos interesses 
políticos e econômicos. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

A concepção de cidade modernista na Amazônia se caracteriza pela adaptação dos 

parâmetros modernos a realidade ambiental e social. Parte dos projetos para as Vilas Serra 

do Navio e Amazonas, foram fruto de grandes investimentos de empresas de exploração 

mineral que objetivaram um espaço anexo as suas atividades.  

Serra do Navio, cidade do Amapá, estado da região Norte do Brasil. Está localizada 

no coração da selva amazônica, tendo como fronteira o município de Oiapoque ao Norte; 

Calçoene e Ferreira Gomes a Leste; Porto Grande a Sudeste e Pedra Branca do Amaparí a 

Oeste. Possui uma população distribuída entre zona rural e urbana. (IBGE, 2010) 

Trata-se de uma cidade projetada com intuito de abrigar os funcionários da empresa 

ICOMI em 1955. Idealizada pelo arquiteto paulista Oswald Bratke, eminentemente 

modernista. Por longos anos foi uma cidade “fechada” (Company Town) e só a partir de 

1992, passou efetivamente a município.  

As idéias foram cercadas de todos os cuidados necessários em relação aos 

preceitos básicos que auxiliaram a realização e materialização do projeto ICOMI, 

principalmente, em relação às condições locais, fatores climáticos e culturais dos costumes 

do caboclo amazonida, tais elementos foram determinantes, para o tipo de cidade e de 

arquitetura planejada para o local. Todos os condicionantes físicos pensados pelo arquiteto 

Bratke atendiam perfeitamente as prerrogativas de uma arquitetura bioclimática. 

A nova cidade pensada no interior da selva dificultava as condições de adequação 

à realidade do lugar, bem como as características físicas. As circunstâncias técnicas e os 

cuidados pelo arquiteto Oswald Bratke possibilitaram compreender a dinâmica do lugar. A 

Vila de Serra do Navio foi construída com todos os requisitos importantes que fizeram deste 

empreendimento grande referência nacional, e até mesmo internacional, pelas adversidades 

encontradas para sua execução.  

Era consenso entre os especialistas no assunto, que para aquela época, não era 

possível a participação popular no planejamento inicial, pois parte das pessoas residentes 

na área, viviam isoladamente e não em comunidades, o que é mais comum atualmente, 

mesmo assim, as referências de apropriação do lugar foram minuciosamente idealizadas 

por Bratke. O projeto de “Cidade Companhia” são concepções que inibiam qualquer 

possibilidade espontânea que viesse a interferir no conjunto urbano idealizado.  

A partir do processo de municipalização da cidade os espaços sofreram mudanças 

no que se referem aos usos e as condições estruturais vinculadas principalmente a 

identidade do lugar, tida antes como espaço privado, e depois como efetivamente público.  



Atualmente a cidade apresenta um estado caótico, no que diz respeito à organização e 

manutenção de seus espaços, não há compatibilidade de usos que relacionam de forma 

equilibrada a cidade moderna e a cidade contemporânea. Para agravar esse quadro soma-

se a falta de identidade por parte da população local com o espaço, além das barreiras 

impostas a gestão pública da cidade. Esse trabalho versará especificamente sobre a cidade 

Serra do Navio, e terá como objetivo compreender como está configurado o espaço na 

cidade modernista adaptada na Amazônia.   

 

II – A CIDADE DE SERRA DO NAVIO 

 

 

 

Figura 1: imagem indicando a localização da cidade Serra do Navio. 

Fonte: Adaptado de classes temáticas do zoneamento ecológico e econômico - ZEE, 2010. 

 

Serra do Navio, cidade do Amapá, estado da região Norte do Brasil. Está localizada na 

mesorregião do sul do Estado (Figura 1), próximo do Rio Amapari. No seu entorno está o município 

de Oiapoque a norte; Calçoene e Ferreira Gomes a leste; Porto Grande a sudeste e Pedra Branca do 

Amapari a oeste.  

O município tem em seu território as localidades de Sucuriju, Capivara, São José, Perpétuo, 

Socorro, Água Branca, Porto do Limão, APA Silvestre, Pedra Preta, Cachaço e a sede Municipal de 

Serra do Navio. O acesso ao município se dá pela BR 210, pela ferrovia que liga Santana a Serra do 

Navio e por meios fluviais, por intermédio dos rios presentes na região como o Amapari (PELAES, 

2008). 

O núcleo de Serra do Navio é um conjunto urbano foi concebido com finalidade específica: 

alojar os empregados da empresa de mineração ICOMI, durante a exploração de jazidas de 

manganês existentes naquela região. Em face do isolamento geográfico e da condição de Cidade de 

Companhia, não ocorreu na Vila Serra do Navio um processo normal de desenvolvimento urbano; ao 
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longo de uma existência agora superior a cinco décadas, o núcleo se encontra abandonado e suas 

estruturas em péssimo estado de conservação (TOSTES, 2011). 

A seguir evidenciou-se as características da cidade moderna e da cidade adaptada. 

 

Quadro 1:  Características das cidades modernas e de Serra do Navio. 

Fonte: Beltrão e Santos, 2011. 

 

A  denominação  Serra do Navio  foi dada pela contiguidade do núcleo com uma ilhota com a  

forma aproximada de um navio; por causa dessa ilhota, a serra próxima passou a ser conhecida 

como Serra do Navio. E o núcleo residencial ali construído pela ICOMI, juntos às jazidas de 

manganês, foi batizada como Vila Serra do Navio, outros relatos contam que o nome tem relação 

com a principal mina que tinha forma de um transatlântico. No que se refere à população, em Serra 

do Navio até 2010 tinha 4.380 pessoas distribuídas entre zona rural e urbana, sendo que 2.575 

moram na zona urbana e 1.870 residem na zona rural. (IBGE, 2010). O município foi criado em 1º de 

maio de 1992, através da lei n.º 007/92, porém, a atual sede do município, a própria vila já existia 

desde 1960.  

Até 1955 a cidade Serra do Navio ainda não existia, porém as proximidades já eram 

habitadas por “raras famílias de caboclos, alojadas em ranchos de madeira erguidos à beira do rio, 

apoiados sobre palafitas e cobertos de sapé, Ou por garimpeiros de ouro, aventureiros que se 

deslocam de uma região para outra” (RIBEIRO, 1992).  

CARACTERISTICAS DAS CIDADES 
MODERNAS 

CARACTERISTICA DA CIDADE MODERNA 
SERRA DO NAVIO 

Zoneamento funcional com 
atividades específicas 

Zoneamento funcional e hierárquico 

Edifícios como unidades autônomas 
inseridos em um espaço aberto 

Edifícios interdependentes inseridos 
em espaço natural 

A escala dos percursos volta-se ao 
automóvel 

A escala dos percursos volta-se ao ser 
humano 

Sistema viário hierarquizado para 
propiciar maior velocidade de 

deslocamento 

Sistema viário hierarquizado de forma a 
propiciar o deslocamento das pessoas 

Consideração da orientação solar 
como prioridade 

Consideração da orientação solar, 
ventilação, drenagem, como prioridade 

Quatro funções principais: habitar, 
trabalhar, recrear e circular 

Cinco funções principais: habitar, 
trabalhar, recrear, circular e consumir 

Vias hierarquizadas que privilegiem 
o deslocamento de veículos 

Vias hierarquizadas que privilegiem o 
deslocamento de pessoas 

Áreas centrais vazias à noite e 
cidades “dormitórios” 

Áreas centrais integradas ao lazer e 
desporto 

A área residencial ocupa lugar 
principal no urbanismo 

Os espaços públicos ocupam lugar 
principal na cidade 



Ainda complementado as características Ribeiro (1992), coloca em questão a relação dessa 

população com o rio. O homem da região mora na beira do rio, em área roçada por ele próprio, 

colocando sua moradia junto ao rio e longe da mata – o suficiente para evitar acidentes causados 

pela eventual queda de árvores. 

A concepção da vila foi realizada pelo arquiteto Oswald Arthur Bratke, arquiteto paulista com 

inclinações ao modernismo naturalista. É no conceito de cidades jardins que a Vila Serra do Navio foi 

concebida, na busca pela integração entre o meio ambiente peculiar e a floresta amazônica. 

A vila foi dividida em três setores habitacionais (setor administrativo, setor operário, setor 

especializado), além de prevista uma área de expansão. O que liga estes setores habitacionais é um 

centro cívico, onde concentra os equipamentos urbanos como comércio, escolas, ginásios, cinema, 

supermercado, e um centro esportivo. A questão da infraestrutura sempre foi muito elogiada na 

concepção, o sistema de drenagem foi facilitado pelo movimento de terra que ocorreu, criando 

suaves desníveis que possibilita o escoamento de águas. Aliado a isto, os sistemas de caneletas 

direcionam a água para fora da cidade. 

As tipologias habitacionais foram divididas de acordo com a hierarquia da empresa através 

dos três setores propostos (Figura 2), sendo as mais equipadas direcionadas aos agentes mais 

graduados. O comum a todas está no telhado em duas águas, elevadas em relação ao piso com 

intercalação por radie em concreto armado, o que ajuda no resfriamento natural da edificação. As 

casas e os equipamentos “públicos” não são ladeados por muros, daí a imagem que se tem, de uma 

pequena cidade americana.  

 

 

Figura 2: Núcleo urbano da cidade de Serra do Navio – formato de colher. 

Fonte: MMX, 2008. 

 

              Essa decisão exprime o conceito de unidade de vizinhança, muito difundida no período 

moderno, em que se busca a integração entre os elementos arquitetônicos para o desenvolvimento 

de uma suposta integração social. A partir da inauguração da vila, o perfil da população mudou, pois 

não se adotou a prática de contratação de trabalhadores que já residiam próximos, isso é explicado 
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por Ribeiro (1992), para ele “os caboclos não estavam afeitos ao trabalho sistemático; eram 

ignorantes, tão pouco eram alfabetizados”. Sendo assim os trabalhadores das jazidas dificilmente 

poderiam ser os habitantes das imediações, mas os trazidos principalmente de Macapá, de Belém ou 

ainda do Nordeste. Os trabalhadores da área técnica vieram do Sul. Neste período então, ocorre a 

uma diferenciação no perfil da população organizada a partir de suas posições no sistema de 

produção. 

Atualmente no perfil da população se modificou. As pessoas vindas do Centro/Sul, salvo 

algumas exceções, voltaram as suas terras de origem; assim que a empresa encerrou suas 

atividades. Formada principalmente por funcionários públicos, comerciantes, e alguns funcionários de 

mineradoras que ainda atuam ali próximo tem-se outras características do objeto. 

 

             

 

                Figura 3. A divisão da cidade em três setores. 

                Fonte: Beltrão e Santos, 2011. 

 

Importante referenciar a respeito da ICOMI que foi a empresa que financiou a construção de 

Serra do Navio. Sua atuação vai muito além da criação da vila quando entendemos que teve papel 

fundamental na economia e na própria história do Amapá. Ela imprime características do sistema da 

empresa na interface urbana de Serra do Navio que modificaram a sua essência modernista, e o 



ambiente social e natural. A setorização (Figura 3) e o modelo proposto estava aliado aos princípios 

definidos nas cidades jardins. 

 

 

III - O ESPAÇO NA CIDADE MODERNISTA 

 

Um dos passos para entender os espaços em Serra do Navio perpassa pelo entendimento da 

cidade moderna, uma vez que toda a cidade foi projetada sob os principais postulados deste 

pensamento. Oswald Arthur Bratke foi leitor, admirador e amigo de Walter Gropius, considerado um 

dos maiores arquitetos modernos e fundador da Bauhaus, em 1919. Contudo o recorte histórico 

começa bem antes; na Revolução Industrial. 

Segundo Lamas (2007, p.297) “a Revolução Industrial havia já introduzido as primeiras 

grandes modificações estruturais nas cidades”. Neste sentido, o período moderno vem introduzir uma 

ruptura na estrutura, na forma, na organização e no conteúdo das cidades. 

O mesmo autor arrisca uma formulação que resume conceitualmente o que seria uma “cidade 

moderna”. Para ele é “o resultado das experimentações e formulações teóricas que, na primeira 

metade do século XX, irão repudiar a cidade tradicional e substituí-la por um novo modelo”. É após a 

Segunda Guerra Mundial que essas idéias tiveram aceitação na área técnica, visando à reconstrução 

de cidades europeias destruídas pela guerra. 

Dois períodos distintos definem a cidade moderna. O primeiro, posicionado entre as duas 

grandes guerras. É nele que propõe a destruição e abandono do quarteirão, da rua e da própria 

praça; que em seu lugar se propõem as tipologias de torre, da banda e do bloco; que a cidade deixa 

de se organizar como uma mistura funcional para de dividir em zoneamentos rígidos; e em que se dá 

a quebra de integração recíproca dos vários elementos morfológicos que constituem a estrutura 

urbana (LAMAS, 2007). 

O segundo período, refere-se ao recorte que vai desde o fim da Segunda Guerra Mundial até 

os anos setenta, no qual são recorrentes as grandes necessidades habitacionais. Diante disso 

surgem bairros, vilas e cidades modernas em quantidades e ritmos nunca vistos antes. É nesse 

período, conhecido também como “Urbanística Operacional”, que surgiram grandes conjuntos 

modernos, em que os resultados formam a fonte de todas as críticas atuais sobre ele. Lamas (2007, 

p.300) resume esse período como a “banalidade da urbanística operacional dos anos sessenta”.  

A cidade moderna se destaca pelas suas tipologias construtivas gerando novas formas 

urbanas, pelo seu zoneamento funcional, o parcelamento do solo urbano, o fascínio dos edifícios 

isolados, a ruptura com a história e o uso dos novos materiais e tecnologias. Essas características 

estão presentes em todos os casos, independente das adaptações que foram consolidadas em 

diferentes realidades. 

As novas tipologias urbanas surgem, como já foi referenciada, da necessidade de fornecer 

casas a todos em condições de higiene e salubridade, essa máxima foi tão recorrente que o 

modernismo no início foi reconhecido como “urbanismo habitacional” é nesse contexto que novas 

tipologias surgem, como o bloco, a torre, o conjunto (LAMAS, 2007). 
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Benévolo resume três vetores essenciais para o modelo projetual na cidade moderna, é 

nesse texto que aparece a importância dada à habitação no contexto da arquitetura moderna. A 

investigação sobre o alojamento na sua organização e estrutura interna e nas formas de 

agrupamento em edifícios. 

            A pesquisa sobre o bairro entendido como unidade urbana a partir da qual existe vida 

comunitária e social. A investigação sobre a cidade, como unidade urbana de dimensão máxima que 

ainda permite o seu funcionamento como organismo vivo e corretamente organizado (BENEVOLO, 

1969). 

 

IV - CIDADE MODERNISTA ADAPTADA 

 

No mundo, existem poucas cidades que são inteiramente modernistas. Alguns trechos de 

bairros como o Radburn (1929), o bairro de Tusschendiijkem (1920-1923), o bairro de 

Spaarndammenrburt (1913), e pequenas vilas como Serra do Navio. No Brasil, temos Brasília que 

teve seu plano “Piloto” e sua arquitetura banhados por idéias modernas. Mas poucos no Brasil 

lembram que na Amazônia, quase na mesma época foi concebida uma cidade moderna no coração 

da selva amazônica, Serra do Navio com modelos peculiares de residências. (Figura 4) 

 

 

Figura 4. Modelo das residências existentes na cidade de Serra do Navio. 

Fonte: Tostes, 2010. 

 

Convêm comparar essas duas cidades, pois além da diferença que existe na escala, outras 

estão guardadas na própria concepção do espaço moderno, onde uma é tida como cidade moderna 

formalista e a outra como cidade moderna naturalista ou cidade jardim moderna. O motivo de tal 

empenho se configura na necessidade de entender como o modernismo se instalou no Brasil em 

duas realidades distintas no que se refere ao perfil da população, ao clima e aos motivos que 

impulsionaram esses projetos. 



Os motivos da construção de ambas as cidades são totalmente distintos. Brasília foi 

concebida com intuito de ser a nova capital do Brasil, marcando um governo e um período econômico 

favorável a sua construção.  Serra do Navio nasceu para atender o interesse privado da mineradora 

ICOMI
1
, servindo como espaço de convivência e moradia para os seus funcionários. 

Em 1960 Brasília é inaugurada, fruto de um concurso nacional em que participaram os 

grandes nomes da arquitetura brasileira e vencida por Lúcio Costa, responsável pelo o que ele 

denominou de “Plano Piloto”, as obras arquitetônicas ficaram a cargo de Oscar Niemeyer. O ambiente 

onde está situado Brasília é o cerrado brasileiro com clima ameno e poucas oscilações de chuva e 

com um inverno pouco rigoroso. 

 

  

Figura 5. Paisagem e o sistema viário da cidade de Serra do Navio. 

Fonte: Ribeiro, 1992. 

 

Na Amazônia, em 1960 é inaugurada a Vila Serra do Navio, projetada pelo arquiteto paulista 

Oswald Artur Bratke, em um ambiente bem diferente do cerrado brasileiro, caracterizado por uma 

floresta densa e selvagem, com muitas oscilações somando quase que seis meses úmidos e seis 

meses de verão forte. O arquiteto teve inúmeros desafios, e o maior deles sem dúvida era o local de 

implantação, e com ele todas as dificuldades de acesso a materiais de construção e a distância da 

cidade mais próxima (200 km da cidade Santana). Na (Figura 5) fica evidente a concepção de Bratke 

de adotar no clarão da selva a cidade jardim integrada. 

Bratke tem o mérito de pensar alternativas e estratégias que iam além de aspectos técnicos 

respeitando a essência do lugar. Brasília e Serra do Navio são um marco na história, preservando as 

proporcionalidades. Brasília segundo Tostes (2011): Distanciada dos grandes centros e centrada nas 

figuras expoentes do Presidente Juscelino Kubistchek e dos arquitetos Oscar Niemayer e Lúcio 
                                                        

1
 Sigla de Indústria e Comercio de Minérios S.A. 
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Costa, criadores dos espaços públicos e arquitetônicos.  Brasília é uma das maiores referências de 

cidades planejadas no mundo, um laboratório a céu aberto para os profissionais que estudam o 

espaço urbano planejado. 

              Para Tostes (2015) Serra do Navio foi uma das primeiras experiências de uma cidade 

modernista na Amazônia fruto da primeira atividade de mineração industrial na região. Serra do Navio 

viveu a glória nos tempos de cidade privativa e diferente de Brasília, perde muito em termos de 

estrutura na fase Pós-ICOMI, que encerrou suas atividades, deixando um “fantasma”, o que foi 

amenizado pelo fato de alguns funcionários permanecerem no local, vinculados a um passado. 

Quanto à natureza do interesse, as cidades também tiveram diferenças. Brasília atenderia a um 

interesse público (ser a nova capital brasileira) e Serra do Navio a um interesse privado (extensão da 

mineradora ICOMI), isso imprime diferenças nos projetos. Por muito tempo Serra do Navio foi mantida 

pela empresa, o tempo de ação nos projetos privados é muito mais rápido quando comparado ao 

publico onde qualquer tipo de intervenção é motivo para licitações, análises e planejamento 

orçamentário. A linha do modernismo em que cada cidade foi concebida é distinta. Brasília, pensada 

sob uma ótica do modernismo formalista e Serra do Navio, por sua vez, tem o modernismo naturalista 

como fonte de inspiração.  

O traçado das cidades é peculiar, com formatos singulares e diferenciados o que traduz a 

concepção de cada arquiteto. Independente da escala que cada uma possui, ambas tem como 

princípio a logicidade e o rigor do traçado urbano e a conjunção das formas arquitetônicas 

monumentais ou não. No caso de Brasília, a monumentalidade de seus edifícios dialoga com seu 

traçado em forma de avião em que no seu eixo encontram-se boa parte de seus espaços públicos e 

nas azas as áreas residenciais e comerciais.  

Em Serra do Navio, verifica-se que ao contrario de Brasília não se encontram edifícios 

monumentais, no entanto o arquiteto a concebe com “um traçado em forma de colher” valorizando a 

configuração do terreno. Este traçado é estruturado seguindo um núcleo linear e distendido que reúne 

e ordena todas as edificações e atividades de interesse coletivo, além de associar, com áreas verdes 

urbanizadas, dois afastados setores habitacionais. 

A concisão parece ter sido alcançada com remanejamento posterior, quando o setor esportivo 

faz a ligação dos dois grupos de moradia. Em oposição a essa espinha dorsal e estrutural acusada 

pelo gentil caminho de pedestres, há setores envolventes recortados ora por vias locais, ora por cul-

de-sacs que concentram segundo duas classes funcionais, as categorias residenciais e unifamiliares 

dos funcionários. O sistema viário, sempre externo, é o escudo, garante o afastamento da floresta e 

está complementado pela trilha interna de pedestres que cumpre a ligação retilínea e econômica 

entre setores. 

A arquitetura das cidades se destaca pelo uso de parâmetros modernos salvaguardados as 

suas distinções referente adaptação climática. No que se refere as diferenças nas concepções 

arquitetônicas, essas sim, estão principalmente relacionadas a escala e o tipo de material utilizado. 

Brasília chama atenção para sua arquitetura monumental, localizada principalmente no seu eixo 

central, que ultrapassa em muito a escala humana, a beleza e a plasticidade concebidas por Oscar 

Niemeyer dão a Brasília importância mundial como laboratório da arquitetura moderna, os materiais 



utilizados para gerar esta plasticidade foi o concreto armado que na época ainda era uma novidade 

em boa parte das cidades brasileiras.  

A arquitetura de Serra do Navio não se observa a monumentalidade dado a natureza do 

projeto, foi fruto de exaustivos estudos de conforto térmico e lumínico por parte do arquiteto. A escala 

é andrométrica e se integra ao rico meio natural ao qual está inserido. Quem visita a cidade tem a 

impressão de estar em uma pequena vila norte americano. Devido ao local de implantação ser 

distante de um centro urbano, houve grandes dificuldades na utilização de materiais, a solução foi 

improvisar.  

Segundo Segawa (1997) a seleção dos materiais e sistemas construtivos derivou de uma 

racional e criteriosa análise de variáveis empíricas e econômicas. Embora reconhecendo as 

deficiências dos blocos de concreto e do fibrocimento enquanto isolantes térmicos eram as únicas 

alternativas viáveis. Mesmo o concreto armado era um sistema fora do alcance. As estruturas foram 

todas desenhadas explorando o potencial da madeira. 

A forma como os projetistas tratam as áreas de expansão também são díspares, embora 

atualmente ambas estejam sofrendo, obedecendo à proporcionalidade, a mesma configuração. No 

plano piloto de Brasília as áreas de expansão foram denominadas de cidades satélites, e foram 

locadas distante do centro. Essas distâncias auxiliaram de sobremaneira a preservar a estrutura do 

centro não permitindo sua descaracterização. Segundo Holanda (2010) desde o princípio, forma-se 

uma estrutura dicotômica entre o núcleo central, objeto do concurso vencido por Lucio Costa em 

1957, e uma constelação de núcleos periféricos em todas as direções, antes mesmo de inaugurada a 

cidade, separados do núcleo central por grandes  distâncias.  

Bratke, diferente de Lucio Costa, dispõe no projeto uma grande área de expansão a ser 

incluída no planejamento, de acordo com pedido da ICOMI. Foram providenciadas em quadras 

adicionais previstas dentro do traçado viário, no setor de bairro residencial destinado aos funcionários 

de permanência temporária, a expansão foi prevista dentro dos lotes, omitindo a construção de 

edificações para sua posterior ocupação. (Ribeiro, 1992). Embora tal área tenha sito planejada, vem 

ocorrendo uma ocupação desordenada nas proximidades da cidade, semelhante a um processo de 

favelização.  

Um ponto em comum entre os projetos é o estimulo a baixa densidade. Tanto em Brasília 

como em Serra do Navio, observa-se o predomínio de amplas áreas verdes e uma distância 

considerável entre as residências e entre os elementos do espaço público. Essa decisão contribui 

para o conforto térmico, pois aumenta a distância de possíveis barreiras. No entanto em alguns casos 

a baixa densidade causa fragmentação espacial, como é o caso de Brasília.  

A fragmentação de Brasília se justifica pelo seu tecido urbano descontínuo na qual, a 

diversidade das partes soma-se vazios a separá-los. Segundo Holanda (2010) os macro elementos  

estruturadores (Eixo Monumental, Eixo Rodoviário) e as longas vias vazam a cidade de norte a sul e 

de leste a oeste. No conjunto, a mobilidade e a apreensão global do plano são facilitadas. Entretanto, 

ambas são prejudicadas na escala menor, dado o intricado desenho do sistema viário no interior dos 

setores - superquadras residenciais ou outros. Sistema em árvore (ruas vão se bifurcando até pontos 

finais dos quais temos de voltar) e muitas dobras no percurso dificultam o movimento e o encontro de 



, 
 

um endereço. Em Serra do Navio, também ocorre uma fragmentação. Porém diferente de Brasília, 

esta é advinda do planejamento hierárquico do projeto. Temos, assim, separação no que se refere ao 

padrão habitacional em diversos setores todos ligado a um centro comercial. Fora do projeto, 

atualmente, verifica-se uma fragmentação parecida com a de Brasília, onde as novas periferias estão 

distantes do núcleo do projeto original, obedecendo a um padrão bem diferente com relação a vila. 

Brasília e Serra do Navio foram inauguradas quase na mesma época e hoje possuem mais de 

50 anos, há poucos cuidados com relação a Serra do Navio, só recentemente foi tombada pelo 

IPHAN (Instituto Nacional do Patrimônio Histórico Artístico Nacional). Brasília segundo Tostes (2011, 

p.01) “está consagrada na História da Arquitetura e do Urbanismo. Serra do Navio precisa ser 

inicialmente consagrada pelo povo amazonida e principalmente pelos amapaenses”. Está 

diferenciado sistematicamente as principais características entre Brasília e Serra do Navio. Com este 

comparativo pode-se observar como o modernismo na arquitetura se adaptou a diferentes realidades, 

por mais dispares que possam parecer. (Quadro 2) 

 

                          

                      BRASÍLIA 

                        

                        SERRA DO NAVIO 

1. Inauguração: 1960 2. Inauguração: 1960 

3. Escala macro 4. Escala micro 

5. Objetivo: idealizada para ser a capital da 

República 

6. Objetivo: idealizada para abrigar os funcionários da 

mineradora ICOMI 

7. Ambiente: cerrado brasileiro 8. Ambiente: Floresta tropical brasileira 

9. Interesse: público 10. Interesse: Privado 

11. Tipo de modernismo: modernismo 

formalista 

12. Tipo de modernismo: modernismo naturalista 

13. Forma do traçado: Avião 14. Forma do traçado: Colher 

15. Tipo de arquitetura: monumental 16. Tipo de arquitetura: andrométrica 

17. Escala urbana: veículo  18. Escala urbana: homem 

19. Consagrada pela história 20. Ainda não consagrada 

21. Fragmentação espacial 22. Fragmentação hierárquica  

23. Área de expansão distante do centro 24. Área de expansão próxima do centro 

 

Quadro 2 : Diferenças entre Brasília e Serra do Navio. 

Fonte: Beltrão e Santos, 2011. 

 

V - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Até a década de 1980, Serra do Navio viveu o auge do desenvolvimento econômico, 

refletindo as ações da ICOMI que teve elevados índices de receita. A estrutura da cidade nesse 

período refletia esse desenvolvimento, a manutenção era constante e as pessoas estavam satisfeitas 

com o estilo de vida bem diferente das outras cidades do Amapá. 



O primeiro grande impacto desse contexto está na alteração do que era um espaço privado, 

sob a tutela da empresa, cujo tempo de ação é muito mais rápido do que a esfera pública. Assim as 

constantes manutenções dos espaços públicos dão lugar a uma quase inexistente ação, vinculados a 

burocracia da gestão municipal. 

 A saída de boa parte dos moradores para as suas terras de origem deixou uma lacuna que 

foi preenchida por habitantes das redondezas que ocuparam as residências, gerando o início da 

desordem espacial. Somado a isso, as áreas previstas para expansão foram aos poucos sendo 

apropriadas de maneira ilegal, configurando um contraste entre o projeto original e a ocupação 

desordenada. 

Surgem novos espaços sem a organização e beleza comuns na cidade, são principalmente 

pequenas arenas, ruas sem trafegabilidade, e aparelhos públicos destoantes do padrão arquitetônico, 

eminentemente moderno. Os espaços públicos vinculados ao lazer, ao comércio e ao desporto não 

dão mais conta de receber com conforto as quase 2500 pessoas que lá residem. A alternativa 

encontrada foi à divisão e condensação dos usos em um espaço antes projetado para um uso 

específico, acarretando na sua desconfiguração. 

 Serra do Navio foi uma das primeiras experiências de cidade modernista adaptada à selva 

amazônica, confere a esta cidade um lugar importante no cenário regional e internacional como um 

dos projetos modernistas perfeitamente adequados a realidade do lugar, isso coloca o arquiteto 

Oswaldo Bratke como uma referência importante arquitetura brasileira da segunda metade do século 

XX. 
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