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SOCIEDADE E NATUREZA - ANÁLISE DA PAISAGEM E DA 
OCUPAÇÃO URBANA EM AMBIENTE DE VÁRZEA DE UMA 
PEQUENA CIDADE DO ESTUÁRIO AMAZÔNICO: PONTA DE 
PEDRAS - PA 

RESUMO: 
 

O processo de expansão urbana nas pequenas, médias e grandes cidades amazônicas tem sido 
crescente. Muitos moradores ribeirinhos rurais se mudam para os centros urbanos em busca 
de melhorias para a qualidade de vida da família, como por exemplo, melhores condições de 
estudo, empregos, acesso à infraestrutura básica, saúde, entre outros. Uma parcela dessa 
população vai habitar as áreas periféricas das cidades, conhecidas como áreas periurbanas, 
pois ainda, nesses locais, as relações entre rural e urbano se misturam. Entretanto, na 
Amazônia, as áreas de várzea fazem parte das periferias das cidades, onde, esses locais sofrem 
fortes estresses em função da variação das marés e alteração do nível dos rios. A população de 
baixíssima renda, que na maioria das vezes depende dos benefícios e empregos do governo, é 
quem vai ocupar esses ambientes. Apesar da vida dura, motivada pela dinâmica das marés 
nessa região, a população que ocupa as várzeas já está habituada ao ritmo do local. Ainda que 
as cidades amazônicas possuam áreas de terra firme que possibilitem o assentamento humano, 
alguns moradores ribeirinhos optam por construir suas casas de palafitas nos ambientes de 
várzea. O crescimento urbano das cidades em direção às áreas de várzea tem transformado as 
paisagens da Amazônia. Desta forma, essa dissertação tem como objetivo investigar o por que 
dos moradores ribeirinhos do Bairro Carnapijó, localizado na pequena cidade de Ponta de 
Pedras, na Ilha do Marajó, optarem por construir suas casas sobre as águas ao invés de 
escolherem morar em terra firme. A população que ocupa o Bairro Carnapijó, em sua maioria, 
é composta por famílias numerosas que possuem baixos rendimentos e dependem dos 
benefícios do Governo, como o Bolsa Família. Mais da metade desses moradores nasceuno 
próprio município. O Poder Público informa que em um primeiro momento a área foi ocupada 
por decisões e interesses políticos. Porém, na atualidade as pessoas optam por morar nesses 
locais alagadiços em função de suas condições econômicas. Desta forma, a ocupação urbana 
está transformando a paisagem natural da várzea na cidade de Ponta de Pedras, correndo o 
risco de perda de serviços ambientais, tendo como responsáveis a Administração Pública e a 
população. Nesse sentido, compreender esse processo de crescimento urbano pode auxiliar a 
subsidiar ações que colaborem com o planejamento urbano das cidades amazônicas. 
 
 
Palavras-chave:Várzea; Amazônia; Paisagem; Espaço Urbano; Pequenas Cidades. 
 
  



 
 

 
 

SOCIETY AND NATURE – ANALYZES OF THE LANDSCAPE AND THE URBAN 
OCCUPATION IN FLOODPLAIN ENVIRONMENT OF A SMALL TOWN IN 
AMAZONIAN ESTUARY: PONTA DE PEDRAS – PA 

 

SUMMARY 
 

The urban expansion process in the small, medium and large Amazonian cities has been 
increasing. Many riverside rural citizens move to urban areas searching for better life quality 
for the family, such as, better studying conditions, jobs, access to basic infrastructure, health, 
among others. A share of this population inhabits the outer area of the cities, known as the 
rural outskirts, as even in these areas, the relation between rural and urban lives are mixed. 
However, in Amazon, the floodplain areas are part of the outskirts of the city, where, these 
places suffer  high stress due to the tide variations and changes in the river levels. The low 
income population, which mostly depends on benefits and jobs from the government, are the 
ones who will live in these environments. Despite the hard life, motivated by the tide´s flow 
in this area, the population which lives in these floodplains is used to the rhythm of the place. 
Even if the Amazonian cities have dry ground area which enables human living, some 
riverside citizens choose to build their dock houses in floodplain areas. The urban growth of 
the cities in the direction of the floodplain areas has transformed the Amazonian landscapes.  
So that, this dissertation has as its objective to investigate why the riverside citizens from 
Bairro Carnapijó, in the small town of Ponta de Pedras, in Ilha de Marajó, choose to build 
their houses over water instead of living on the ground. The population which lives in 
Carnapijó neighborhood, is mostly, of numerous families whichhave low income and depend 
on benefits from de Government, such as “Bolsa Família”. More than half of these citizens 
were born in the municipality. The govern informs that, at first the area was occupied due to 
political decisions and interests. However, currently people choose to live at this flood areas 
because of their financial situation. Thus, the urban occupation is transforming the natural 
landscape of the floodplain in the city of Ponta de Pedras, putting at risk the environmental 
services, and taking as responsible  the Public Administration and the population. With this in 
mind, comprehendingthe process of urban growth may help subsidize actions which cope 
with the urban planning of Amazonian cities. 
 
 
Key-words: Floodplain; Amazon; Landscape; Urban space; Small towns. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
No período colonial e durante o Império (séc. XVI ao XIX), a ocupação urbana no 

Brasil ocorreu ao longo do litoral (Saliente Nordestino, baías, estuários e baixadas costeiras). 

A mineração de metais e pedras preciosas incentivaram a interiorização do país, avançando 

um contingente populacional para as Minas Gerais (INSTITUTO DE PESQUISA 

ECONÔMICA APLICADA, 2001).  

O surgimento do trabalhador livre (abolição da escravatura), a Proclamação da 

República e a industrialização vinculada à produção de café (Sudeste), são fatores que 

influenciaram e estruturaram o processo de urbanização no Brasil entre os séculos XIX e XX 

(MARICATO, 2000). 

O processo de urbanização no Brasil se intensificou a partir de meados do século XX, 

no pós-guerra, quando parte da população deixou de ser predominantemente rural e vai 

habitar os centros urbanos. Nesse período, o Brasil possuía uma população urbana em torno 

de 19 milhões de habitantes e uma população rural de 33 milhões, aproximadamente (DEÁK; 

SCHIFFER, 1999).  

Também ocorre entre a década de 1930 até a década de 1960, um grande adensamento 

urbano no Brasil, motivado pelos impactos da industrialização nacional, que são 

caracterizados pelo avanço de frentes pioneiras entre o norte do Paraná e o centro de Goiás 

(marcha para o Oeste). Entre os anos 1960 e 1980, devido a interesses políticos, ocorrem os 

desmembramentos de municípios, objetivando o aumento das cotas no Fundo de Participação 

dos Municípios (Sertão nordestino e novos assentamentos pelos eixos que avançam na 

Amazônia). O processo de ocupação da Amazônia, se comparado ao Sudeste, pode ser 

considerado diferente, pois, devido à modernização (mecanização) do campo, sua densidade 

demográfica foi muito menor (IPEA, 2001). 

A modernização do campo foi um dos importantes agentes no processo de urbanização 

do Brasil, pois contribui com o desemprego no campo e consequente êxodo rural (TEIXEIRA, 

2005). As migrações internas, especialmente a rural-urbana, causaram grandes transformações 

estruturais na sociedade e na economia brasileira (BRITO; PINHO, 2012). 

Entre os anos 1980 e 1993, são estabelecidas novas áreas urbanas nos estados de 

Rondônia, Mato Grosso e Tocantins, configurando um padrão de ocupação diferente das 

frentes pioneiras da década de 1930. Nesses estados, o processo de urbanização ocorre de 
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forma esparsa e em grandes dimensões (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA 

APLICADA, 2001). 

Na atualidade, o Brasil possui mais de 160 milhões de habitantes vivendo em centros 

urbanos e pouco menos de 30 milhões vivendo no campo (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). Contudo, isso não torna o país completamente 

urbanizado, mas com certeza é um país de caráter urbano (DEÁK; SCHIFFER, 1999).  

Esse processo crescente de urbanização afetou todo o Brasil, mas nas últimas décadas 

tem atingido em particular a Amazônia (COSTA; BRONDIZIO, 2009). 

De acordo com Amaral, Câmara e Monteiro (2001, p.2), o " processo histórico de 

ocupação humana e urbanização da Amazônia não se deu linearmente". A formação territorial 

da região amazônica teve início por meio de apropriação lenta e gradativa do território 

(BECKER, 2007), e da prática de exportação das drogas do sertão (CASTRO, 2008). Na 

sequência, ocorreu a internacionalização do grande rio (MACHADO, 1999), o "boom" da 

borracha (COSTA; BRONDIZIO, 2011), e a definição dos limites da região (BECKER, 

2007).  

Segundo Becker (2007), os períodos de formação regional que contribuíram para a 

ocupação e urbanização da Amazônia foram a Formação Territorial (1616-1930), o 

Planejamento Regional (1930-1985), a questão da Fronteira Socioambiental (1985-1996) e as 

Tendências Atuais. Ainda de acordo com a autora (1974), no período do Planejamento 

Territorial, houve implantação de rodovias, que contribuíram com a migração de excedente 

populacional de outras regiões brasileiras deprimidas para a Amazônia. A ocupação da região 

aconteceu de maneira dispersa em área muito extensa, e na maior parte ao longo dos rios, mas 

com contingente populacional reduzido.  

As cidades Amazônicas foram surgindo e crescendo sempre aliadas aos recursos da 

floresta, no qual se baseava no processo de escravização e catequização das tribos indígenas 

(séc. XVI), além, da organização da economia de extrativismo e transporte de mercadorias. 

Na atualidade, parte da população que habita as cidades Amazônicas mantém processos de 

trabalhos extrativistas, fazendo uso de produtos da floresta, como por exemplo, a madeira, 

frutas, ervas e sementes (CASTRO, 2008).  

Entretanto, o modelo de desenvolvimento da Amazônia, atualmente, visa lucro 

imediato, pois a extração e exploração dos recursos naturais são feitos de forma insustentável 

(GUTBERLET, 2002). De acordo com a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia 
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(2014), devido à fragilidade econômica extrativista da Amazônia, os períodos de progresso e 

ruína sempre foram acompanhados da entrada e saída de contingente populacional. 

Uma das estratégias utilizadas pelo governo para a ocupação em definitivo da 

Amazônia foi o favorecimento da expansão da agropecuária, que teve início no Sudeste, e que 

auxiliou na implantação de núcleos urbanos na Região Norte (BECKER, 2013). Outro aspecto 

que contribuiu com o processo de ocupação da Amazônia está relacionado ao relevo da 

região, pois, influenciou na distribuição populacional, condicionando moderadamente a 

estruturação da rede viária e as atividades econômicas, causando reflexos na circulação de 

mercadorias e de riquezas (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 

2003). 

De acordo com Trindade Junior et al. (2011), nas cidades da Amazônia, o padrão 

espacial de ocupação ocorre de diferentes formas, como por exemplo, o padrão ribeirinho 

(direcionado pelo rio), o padrão espontâneo (construção aleatória devido a interesses de 

apropriação espacial), rodoviário (direcionado pela circulação rodoviária), e padrão pré-

definido (na maioria das vezes, loteamentos privados ou públicos1

No que diz respeito à economia e sociedade local, houve consolidação no processo de 

concentração fundiária e ocorrência de conflitos, intenso fluxo migratório inter-regional nas 

décadas de 1950 a 1980, inchaço  urbano de  núcleos  antigos e novos, e aumento da pobreza 

urbana e rural (TAVARES, 2011). 

). 

As novas oportunidades oferecidas pelos centros urbanos, como por exemplo, 

emprego e acesso a bens e serviços, incentivam parte da população a migrar do campo para a 

cidade, contribuindo com o processo de urbanização (WANDERLEY, 2009). Ocorre o 

surgimento de novas possibilidades de trabalho, mercado e acesso a infraestrutura nas cidades 

(CASTRO, 2008).  

Conforme ocorre o crescimento populacional na Amazônia, surgem também os 

problemas urbanos, pois, há carência de infraestrutura, serviços e emprego. Em função da 

aglomeração urbana, tem aumentado os problemas relacionados à favelização e poluição. 

Essas cidades grandes, médias ou pequenas, que surgiram na Amazônia não oferecem 

serviços públicos adequados, mesmo assim continuam a crescer (COSTA; BRONDIZIO, 

2009). Na atualidade, aproximadamente 73% da população amazônica vivem em áreas 

urbanas (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). 

                                                            
1 Urbanização direcionada por companhias privadas e pautada no modelo de urbanismo rural do INCRA.  
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Da mesma maneira que a revolução industrial, a urbanização da atualidade segue 

características semelhantes, pois, ambas contribuem com o surgimento de centros e 

aglomerados urbanos sem estrutura, carência de saneamento básico, e até moradias em 

condições insalubres. O urbano da atualidade está relacionado às transformações 

socioespaciais que ocorrem em várias cidades do mundo (globalização), enquanto que, a 

urbanização do período da revolução industrial está relacionada ao local do grande capital e à 

concentração de riqueza e bens de consumo (BELLO; HÜFFNER, 2012). Porém, para Deák e 

Schiffer (1999), a industrialização e a urbanização são um só processo. 

Na Região Norte do país, desde a década de 1970, existe uma predominância urbana 

nas áreas de várzeas Amazônicas e estuarinas dos municípios, sendo que, essa expansão 

urbana foi contínua nos anos seguintes (1980 e 1990), atingindo um nível de urbanização em 

torno de 80%, no ano de 2000, enquanto que, toda a região totalizou 64% de urbanização 

(COSTA; BRONDIZIO, 2011). Foi nestas áreas onde começou a expansão da colonização 

européia na Amazônia, e o início das transformações da paisagem em ambientes de várzea em 

função das intervenções culturais, políticas e econômicas (PEREIRA; WITKOSKI, 2012).  

Os ambientes de várzea do estuário amazônico são áreas inundadas periodicamente, 

pois estão sujeitas à variação do nível dos rios duas vezes ao dia e em períodos específicos do 

ano (sazonalmente), devido às mudanças no regime pluviométrico da Região (ABREU; 

OLIVEIRA, 2012). O acesso à infraestrutura urbana nesses locais é precário (RODRIGUES 

et al., 2012). De acordo com os autores (2012, p.2), "as peculiaridades  do  sítio natural de  

várzea fazem com  que  tais áreas sejam ainda mais  sensíveis  à ocupação humana  

adensada".   

Apesar da pouca acessibilidade a serviços e equipamentos urbanos, dependência de 

benefícios do governo federal e fragilidade da economia, as áreas urbanas oferecem 

oportunidades que não se encontram na área rural (COSTA; BRONDIZIO, 2009). De maneira 

semelhante a outras cidades amazônicas ribeirinhas, a cidade de Ponta de Pedras, localizada 

no estuário amazônico, apesar de possuir áreas de terra firme, tem intensificado também sua 

expansão urbana em ambientes de várzea. 

Parte dessa população rural que se direciona para os centros urbanos vai habitar as 

áreas periféricas de terra firme ou de várzea. De acordo com Santos, M. (1998), a periferia é o 

destino dos pobres na maioria das cidades brasileiras. Segundo Hogan e Marandola Jr. (2007), 

a população de menor poder aquisitivo está mais sujeita a sofrer desastres ambientais por 
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habitar as áreas de risco. A várzea urbana de Ponta de Pedras expressa essas situações com 

relação aos riscos ambientais e às condições socioeconômicas dos moradores. 

Entretanto, existe um grande vínculo entre a população ribeirinha e a floresta, havendo 

a necessidade de melhores reflexões que estejam fundamentadas nos tipos de estratégias de 

apropriação dos recursos naturais desenvolvidos por essa população (SILVA et al.,2007). 

De acordo com Pereira, H. (2007), a ocupação humana em ambiente de várzea ocorre 

devido às estratégias adaptativas de uso do solo desenvolvidas pelas famílias, que são 

passadas de geração a geração. O autor afirma ainda que (2007, p. 29), "a várzea é 

provavelmente um ambiente a continuar sendo ocupado exclusivamente pela agricultura 

familiar e para onde políticas públicas específicas devam ser direcionadas." 

Os ambientes de várzea são utilizados de formas estratégicas pelos ribeirinhos, 

assegurando sua sobrevivência (VÁSQUEZ et al., 2008). Nesse sentido, é possível que o 

conhecimento das estratégias de sobrevivência influencie a população rural ribeirinha a 

procurar áreas de várzea urbana para montar assentamento. 

Nas cidades ribeirinhas Amazônicas, observa-se que os ambientes de várzea são os 

locais onde parte da população constrói suas moradias, embora esses locais sejam os mais 

propensos a sofrer com riscos ambientais em função da variação no nível das águas 

(PEREIRA, H., 2007), mudanças climáticas, saneamento, insalubridade, e perda de serviços 

ambientais2

A paisagem é alterada naturalmente, entretanto, em função de seus interesses, o ser 

humano também transforma a paisagem por meio de suas ações sobre o meio ambiente. A 

possibilidade de ocorrer alterações na paisagem, é influenciada pelas mudanças e inovações 

tecnológicas da evolução humana (LUI, 2008). 

 pela destruição de ecossistemas importantes transformando assim a paisagem 

local (LUI; MOLINA, 2009). Porém, apesar da variação das marés, a população já está 

adaptada (ABREU; OLIVEIRA, 2012). 

De acordo com Dollfus (1978), o ambiente natural é transformado pelo homem no 

decorrer da sua história. A ocupação humana tem transformado os ambientes de várzea 

amazônica e estuarina. Desta forma, alterações representativas na paisagem ocorrem devido à 

ocupação humana, o que demanda algumas intervenções locais. Sendo assim, compreender 

como se deu a ocupação desses ambientes de várzea e suas transformações, é um dos 

objetivos de estudo dessa pesquisa.  
                                                            
2 Serviços ambientais são processos gerados pela própria natureza através dos ecossistemas, com a finalidade de 
sustentar a vida na Terra. Os serviços ambientais são responsáveis pela manutenção da biodiversidade, o que 
permite a geração de produtos como a madeira, fibra, peixes, remédios, sementes, combustíveis naturais, etc., 
que são consumidos pelo homem. 
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A paisagem é um dos objetos de análise da Geografia, e, é constituída a partir das 

relações que o homem exerce sobre a natureza. Para Santos, M. (2008, p.73), "uma paisagem 

é uma escrita sobre a outra, é um conjunto de objetos que têm idades diferentes, é uma 

herança de muitos diferentes momentos". Sua análise é muito importante, pois descreve as 

relações sociais firmadas em um determinado local, onde cada indivíduo seleciona as imagens 

mais relevantes no seu ponto de vista.  

De acordo com Emmanuel Santos (2002, p.189), paisagem significa a "imagem que 

podemos ver e perceber num lance de olhos, querem exprimir que os objetos têm uma forma 

que pode ser percebida e que esta forma é construída segundo princípios sócio culturais e 

técnicos e às quais podem ser atribuídos valores". Desta forma, diferentes pessoas enxergam 

paisagens de modos diferentes.  

Entender a dinâmica das áreas de várzea e, compreender  as transformações que 

ocorrem nesses locais em função da ocupação urbana também contribuirão com a pesquisa. 

Sendo assim, está ocorrendo transformações na paisagem de várzea da pequena cidade 

de Ponta de Pedras, em função da expansão urbana. Nesse sentido, quais são os motivos que 

fazem com que moradores desse município procurem as áreas de várzea urbana para construir 

suas moradias, ao invés de optarem pelas áreas de terra firme? 

 

1.1 Apresentação das Hipóteses 

 

Essa pesquisa foi desenvolvida tendo estabelecido as hipóteses elencadas a seguir: 

b) Atualmente, os moradores das comunidades ribeirinhas rurais da Amazônia 

que migram para os centros urbanos, vão construir suas casas em áreas de 

várzeas. A condição financeira desse cidadão é a principal influência para a 

escolha pelo local alagadiço, pois, além da desvalorização do terreno, por 

inexistência de infraestrutura básica, essa área ainda não interessa ao mercado 

imobiliário. Isso faz com que a propriedade tenha baixo valor e, possibilite a 

compra pelas famílias rurais ribeirinhas de baixa renda; 

 

b) A população ribeirinha que vai ocupar a área da várzea faz essa opção, pessoal 

ou familiar, por uma questão cultural e em função dos recursos naturais ali 

encontrados. Esses moradores escolhem as áreas com características semelhantes 

à moradia anterior, onde podem ter a mesma rotina que possuíam na área rural, 
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além de fazer uso dos mesmos recursos naturais na várzea urbana, devido à sua 

multifuncionalidade. 

 

1.2 Modelo Conceitual e Abordagem Teórica 

 

A literatura menciona que a população amazônica que migra do campo para os centros 

urbanos vai em busca de melhor qualidade de vida, acesso à educação, emprego, saúde e 

infraestrutura básica (CASTRO, 2008).  Parte dessa população opta por construir suas 

moradias nos ambientes de várzeas. A escolha pelo local pode ser influenciada pelo aspecto 

cultural, optando por áreas semelhantes à moradia anterior, ou, aspectos socioeconômicos, por 

exemplo poder de compra da terra ou multifuncionalidade da várzea (LUI; MOLINA, 2009). 

O Governo contribui com esse processo quando se faz atuante no aspecto Estrutural, fornece 

infraestrutura básica e aspecto Institucional, por meio da regularização fundiária e benefícios 

(COSTA; BRONDIZIO, 2011). Nesse sentido, o uso e ocupação do ambiente de várzea pelo 

indivíduo altera a paisagem devido à formação de aglomerados urbanos nesses locais. Com 

relação ao Governo, o mesmo fornece instrumentos de infraestrutura que contribuam para 

uma condição mínima de vida desses indivíduos (COSTA; BRONDIZIO, 2011). O resultado 

dessa produção social do espaço irá gerar transformações e formações da paisagem no 

ambiente de várzea que acarretarão algumas implicações socioambientais (SILVA; BARROS, 

2003). 

O modelo conceitual a seguir sintetiza essa ideia e apresenta as variáveis que podem 

influenciar a tomada de decisão das famílias em relação a opção por residir em áreas de 

várzea (Figura 1). Essa pesquisa assumiu esse modelo conceitual como estruturação da 

pesquisa e linha de análise. 
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Produção Social do Espaço em Várzea Urbana 
 

Figura 1: Produção Social do Espaço em Várzea Urbana (Modelo Conceitual). 

 
Fonte: Produzido pelo Autor (2014). 

 

1.2 Objetivos 

 

Considerando essa discussão, essa pesquisa teve como objetivo geral compreender 

qual motivação leva os moradores a residirem em áreas de várzea ao invés de ocupar áreas de 

terra firme na pequena cidade de Ponta de Pedras, PA. Pretendeu-se também fazer uma 

análise geográfica de paisagem da várzea urbana e das intervenções realizadas por agentes 

estruturantes do espaço. Para se alcançar os objetivos gerais se fez necessário determinar os 

objetivos específicos, que conduziram à finalização da pesquisa: 

1 – Entender o perfil do morador da várzea urbana, sua origem, tempo de 

residência no local, como se estabeleceu em sua propriedade, sua percepção sobre 

a paisagem de várzea e os usos do solo que insere nessa área; 

2 – Analisar a visão do Poder Público em relação à ocupação da várzea, tentando 

resgatar o histórico dessa visão; 

3 – Compreender a relação entre a dinâmica das marés e a sua interferência na 

vida dos moradores de várzea; 

4 – Levantar as transformações realizadas pela população e o Poder Público na 

paisagem da várzea urbana e qual sua relevância para a população. 
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Espera-se que a partir das análises e discussões dessa pesquisa, seja possível contribuir 

para o estudo das pequenas cidades Amazônicas, e fornecer subsídios para elaboração de 

novas pesquisas a respeito do tema, além de contribuir para o estabelecimento de ações 

futuras com relação ao planejamento urbano das pequenas cidades amazônicas. 

 

1.4 Justificativa 

 

Em algumas cidades da Amazônia, nos ambientes de várzea amazônica e estuarina, o 

tipo de economia extrativista, a posição geográfica, o sistema de transporte e a proximidade 

com grandes centros urbanos faz com que essas áreas possuam uma variabilidade significativa 

para a dinâmica do contingente populacional. Apesar da população rural de alguns municípios 

na Região Amazônica estar em queda, nos últimos dez anos, as populações rurais das 

planícies aluviais do estuário continuam a crescer, influenciados pelo valor econômico dos 

recursos da várzea, aliados à regularização fundiária, entre outros, tornando-os mais ligados às 

economias urbanas (COSTA; BRONDIZIO, 2011). Entretanto, o desenvolvimento urbano 

nesses locais não ocorre de maneira homogênea entre a população. A expansão da malha 

urbana nessas áreas não tem significado melhoria na qualidade de vida dos cidadãos (COSTA; 

BRONDIZIO, 2011; BELLO; HÜFFNER, 2012). 

Na cidade de Ponta de Pedras, situada no estado do Pará, a qual, objeto empírico desse 

estudo, também é possível observar essa situação, onde, o acesso a oportunidades econômicas 

(emprego formal e informal em função da produção de açaí) foi fundamental para que as 

famílias sem terras (ex-meeiros) que habitam áreas rurais pudessem investir em residência 

urbana, além do acesso à educação e melhoria na qualidade de vida (MONTOIA et al., 2013). 

Independente dos parcos serviços e moradias disponíveis, a cidade ainda é muita atrativa, 

especialmente, pelo fato da vida urbana representar certa modernidade (MONTOIA, 2010). 

Desta forma, no ambiente da várzea urbana muitos encontram o espaço ideal para fixar sua 

residência. 

Compreender quem é morador das áreas de várzeas, o que pensam sobre o ambiente, 

sobre paisagem, sua percepção das interferências das variações sazonais em suas vidas pode 

não só ajudar a contribuir com os conhecimentos sobre a urbanização nas pequenas cidades da 

Amazônia mas também contribuir para entender o processo de ocupação da cidade de Ponta 

de Pedras e dar subsídios para elaboração de políticas públicas. Espera-se que essas políticas 

possam preservar esses ambientes tão frágeis e sujeitos às variações sazonais e climáticas. 
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1.5 Metodologia 

 

A metodologia adotada para o desenvolvimento dessa pesquisa seguiu as etapas 

metodológica apresentadas no fluxograma de atividades da figura 2. 

 
Figura 2: Fluxograma de Atividades. 
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1.5.1 Definição do tema 

 

O desenvolvimento deste projeto foi definido com a finalidade de cumprir os objetivos 

inicialmente propostos, segundo o qual foi desenvolvida uma análise do processo de ocupação 

urbana em ambiente de várzea e as transformações da paisagem do Bairro Carnapijó, na 

cidade de Ponta de Pedras - PA. 

A princípio esse projeto de pesquisa está ligado a um projeto maior, intitulado, "A 

IMPORTÂNCIA DAS CIDADES PEQUENAS NA REDE URBANA DA AMAZÔNIA: 

CRESCIMENTO URBANO, RELAÇÕES SOCIAS E POLÍTICAS PÚBLICAS", que teve 

início no ano de 2008. Os trabalhados acadêmicos e artigos sobre a cidade de Ponta de Pedras, 

produzidos pelo Laboratório de Estudos das Cidades (IP&D / UNIVAP), são referentes ao 

período do ano de 2009 a 2014. Entretanto, pretende-se aprofundar os conhecimentos a 

respeito da população que foi habitar a área de várzea urbana do município a partir de 1990.  

O Laboratório de Estudo das Cidades (IP&D / UNIVAP), já desenvolveu várias 

pesquisas na pequena cidade de Ponta de Pedras - PA, por meio de monografia, dissertações, 

publicações em revistas, artigos para congressos, abordando vários temas, como por exemplo, 

planejamento participativo, programas do governo (Minha Casa Minha Vida), crescimento 

urbano, fluxo econômico, informalidade, mercado do açaí, saúde, entre outros. Nesse sentido, 

o objetivo principal dessa dissertação é contribuir com esses projetos, onde a pesquisa se 

delineara para identificar o porque das pessoas preferirem construir suas casas sobre a água, 

quando podem construir em terra firme, e estarem sujeitas aos riscos apresentados 

anteriormente. Este estudo a respeito da ocupação e transformação da paisagem nos ambientes 

de várzeas do estuário contribuirá para a melhorar os conhecimentos sobre a urbanização nas 

pequenas cidades da Amazônia e com as pesquisas feitas pelo Laboratório de Estudo das 

Cidades.  

 

1.5.2 Definição da área de estudo 

 

Ponta de Pedras pertence ao conjunto dos municípios considerados pequenos em 

termos demográficos. O município está localizado na Ilha de Marajó, na região estuarina do 

rio Amazonas, aproximadamente a 60 km da capital do estado do Pará, Belém. As paisagens 

predominante nesse município são as florestas de açaí.  
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Desta maneira, não somente a floresta de açaí , mas também, o processo de ocupação 

urbana têm feito parte das paisagens nas várzeas amazônicas, inclusive na cidade de Ponta de 

Pedras. Mais de um terço da área urbana da cidade está assentada sobre área de várzea, 

estando localizada nos setores censitários 1, 2, 4, 5 e 22, os quais encontram-se nas margens 

do rio Armazém e rio Marajó-Açu, além dos igarapés. São áreas que sofrem a ação das marés 

periodicamente. Esses setores correspondem ao bairro do Carnapijó, objeto empírico desse 

estudo, que será explicado em detalhes nessa dissertação. 

 

1.5.3 Coleta de dados 

 

O primeiro passo do projeto ocorreu a partir de um trabalho de campo prospectivo, 

realizado em julho de 2013, identificando e selecionando a área onde seria desenvolvida a 

pesquisa. Inicialmente, foi constatado que os setores censitários 1, 2, 4, 5 e 22, pertencem a 

áreas de várzea. Contudo, optou-se pela escolha dos setores censitários classificados por 2, 5 e 

22 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010), pois os mesmos 

ainda mantém características de ambiente de várzea, além de, ocorrer ocupação humana.  

A partir da prospecção, iniciaram-se as pesquisas bibliográficas relevantes ao tema do 

projeto. Em paralelo com as pesquisas bibliográficas iniciou-se a leitura das pesquisas 

desenvolvidas anteriormente pelo Laboratório de Estudo das Cidades sobre a área de estudo, 

fundamental para dar suporte às futuras análises sobre a cidade de Ponta de Pedras - PA. 

Nesse sentido, as revisões bibliográficas foram direcionadas a autores que discutem temas 

sobre Amazônia, várzea, urbanização, paisagem, vulnerabilidade, espaço, sociedade e 

planejamento. 

Com relação à pesquisa de campo, em janeiro de 2014, foram aplicados 111 

formulários nos setores censitários 2, 5 e 22, correspondendo a mais de 10% de um universo 

de 981 domicílios urbanos (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2010). A aplicação dos formulários foi aprovada em 25/10/2013, pelo 

Comitê de Ética, da Universidade do Vale do Paraíba - UNIVAP, processo no. 

17300213.9.0000.5503. Os formulários foram aplicados de forma aleatória, utilizando 

amostragens somente para domicílios dos três setores censitários, obedecendo o número de 

domicílios urbanos por setor definido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(2010). Ou seja, a aplicação de formulários ocorreu somente no Bairro Carnapijó, onde as 
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áreas estão separadas nos bairros Campinho (setor 2), Carnapijó (setor 5) e Armazém (setor 

22).  

O objetivo dos formulários foi identificar o perfil socioeconômico do morador (gênero, 

idade, estado civil, origem, profissão e fonte de renda familiar), perfil de cidadania ambiental 

(questões referentes à percepção ambiental) e levantamento de dados sobre paisagem, uso do 

solo e qualidade de vida.  

Objetivou-se levantar informações sobre a motivação dos moradores para ocupação da 

área de várzea, considerando as condições econômicas do morador e as estratégias de 

sobrevivência. Outras variáveis poderiam ter sido consideradas, entretanto, em função das 

hipóteses elencadas, optou-se trabalhar com essas variáveis. 

Foram utilizadas também algumas informações de formulários aplicados nos 

domicílios urbanos dos setores censitários 2, 5 e 22, de anos anteriores (a aplicação dos 

formulários foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade do Vale do Paraíba, sob o 

número H120/CEP/2009, em outubro de 2009, referente ao ano de 2010 e 

17300213.9.0000.5503, em 17/10/2013, referente ao ano de 2013).  

Ao longo dos trabalhos de campo, além das aplicações de formulários, aconteceram 

alguns diálogos com os moradores da área de estudo, com o objetivo de coletar mais 

informações à respeito da pesquisa, e identificar as estratégias cotidianas de reprodução social 

dessa população. Ocorreram alguns diálogos na Prefeitura Municipal com os representantes 

do Poder Público Municipal. Em julho de 2014, foram realizadas entrevistas com 

representantes do Poder Público (Prefeita Municipal Consuelo Maria da Silva Castro; 

Secretario Municipal de obras e transporte Ricardo Volgran; Secretario de urbanismo), para 

investigar qual a interpretação do Poder Público local com relação à ocupação urbana do 

Bairro Carnapijó. Aconteceu também uma entrevista com Milton Ribeiro Boulhosa Malato, 

Ex-Prefeito do município de Ponta de Pedras no período de 1989-1992, momento em que se 

inicia a expansão urbana para essa área de várzea. Nesse novo trabalho de campo foram 

aplicados mais 111 formulários, pois chegou-se a conclusão que o formulário aplicado 

anteriormente não contemplava todas as dúvidas com relação aos motivos dessa população 

ocupar este local, onde, a abordagem principal havia sido à respeito do assunto paisagem. 

Nesse sentido, faltavam algumas informações com relação ao período de residência dos 

moradores ribeirinhos nesse bairro, sobre a origem, maneira que adquiriram a propriedade,  

motivos para construir suas casas em áreas alagadas, sentimento com relação à morar nesse 

local ou mudar-se. A questão com relação ao  tipo de uso do solo urbano não estava completa, 



28 
 

 
 

havendo a necessidade de refazê-la no bairro. Desta vez, para compreender melhor a rotina 

diária dos moradores ribeirinhos do Bairro Carnapijó, foram acrescentadas questões 

relacionadas à pratica da pesca. Foram analisados alguns dados secundários junto ao IBGE, 

Arquivo Público do Pará, Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras, Cartório de Registro de 

Imóveis, com o intuito de auxiliar nas pesquisas. Todos os trabalhos de campo ocorreram em 

um período máximo de até dez dias e no mínimo uma semana. Tempo ideal para a aplicação 

dos formulários, entrevistas e visitas aos órgãos públicos. 

 

1.5.4 Análise de dados 

 

Após todos os formulários serem aplicados, as informações coletadas foram 

trabalhadas no laboratório, por meio de tabulação dos dados no ambiente Excel, e 

posteriormente, cruzando algumas informações para a produção dos gráfico e tabelas. Os 

gráficos produzidos estão divididos entre os três setores do Bairro Carnapijó, e para uma 

melhor compreensão do leitor, optou-se em nomear esses setores por Campinho (2), 

Carnapijó (5) e Armazém (22).  Foi utilizado software de geoprocessamento (ArcGis) na 

produção de mapa de migração (origem do morador), e expansão urbana temporal para os 

setores censitários escolhidos, entre outros mapas necessários. Foi utilizado o Google Earth 

para coleta de imagens, e outras ferramentas do Windows (Paint Brush; Power Point; 

Microsoft Office Picture Manager; AutoCad)  para trabalhar melhor as imagens produzidas. 

Os dados tabulados foram separados em seções diferentes, para facilitar a análise de cada 

setor censitário escolhido. Após a produção da tabulação de dados, foram gerados os gráficos, 

onde delineou-se uma discussão pertinente aos mesmos, discorrendo sobre o objeto de estudo. 

Esses dados foram devidamente tabulados e analisados, de forma a alcançar os objetivos 

estabelecidos. 
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2 CATEGORIAS ESPACIAIS: ESPAÇO, PAISAGEM E A CIDADE 
 

2.1 Espaço Geográfico e paisagem: considerações teóricas 

 

De acordo com Corrêa (1990), o espaço geográfico faz parte das discussões e 

preocupações de diversas áreas (História, Antropologia, Economia, Geografia e Sociologia). 

Para Santos, M. (2008), o espaço geográfico é visto tanto como um produto histórico das 

relações entre o homem e o meio (arranjo social, espacial e territorial), quanto um processo 

histórico (como a sociedade imprime seu modo de produção na natureza).  

É necessário considerar o espaço como uma totalidade, onde os elementos que o 

compõem são identificados por: homens, firmas, instituições, meio ecológico e 

infraestruturas, como por exemplo, a própria sociedade que lhe dá vida (SANTOS, M., 1985). 

Nesse sentido, o espaço geográfico é a expressão das relações sociais (SANTOS, M., 

1985) e as relações existentes entre a sociedade e a natureza, onde ocorrem modificações a 

ambas, pois, natureza e sociedade são realidades objetivas (GOMES, 1990).  

O ser humano é social por natureza (GOMES, 1990), e faz uso de qualquer espaço em 

que as condições naturais permitam o processo de organização ou desenvolvimento de vida 

comunitária (DOLLFUS, 1978; GOMES, 1990).  

A organização espacial vai sendo modificada constantemente pelo acúmulo de 

trabalho desenvolvido socialmente pelo homem, onde o espaço geográfico é produzido no seu 

cotidiano (CORRÊA, 1990; GOMES, 1990).  

Certamente, haverá sempre a necessidade de uso e divisão de espaços com outras 

pessoas, para que o processo de vida comunitária seja contínuo. 

Na organização espacial, todo indivíduo possui um diferente papel dentro da 

totalidade, que se modifica a cada instante (SANTOS, M., 1985). Essa afirmação ganha 

importância quando o autor, em sua análise, afirma que o espaço é uma instância social: 

 

Consideramos o espaço como uma instância da sociedade, ao mesmo título 
que a instância econômica e a instância cultural ideológica. Isso significa 
que, como instância, ele é contido pelas demais instâncias, assim como cada 
uma delas o contém e é por ele contida. A economia está no espaço, assim 
como o espaço está na economia. O mesmo se dá com o político-
institucional e o ideológico-cultural. Isso quer dizer que a essência do espaço 
é social (SANTOS, M., 1985, p.1). 
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Sendo assim, a sociedade se expressa inteira no espaço geográfico, por meio de uma 

imensidão de relações sociais, políticas e econômicas, estabelecidas entre as pessoas e esse 

mesmo espaço. Essas relações acontecem em todo lugar e a todo instante, continuamente, 

exercendo papéis próprios no processo produtivo do espaço urbano (SANTOS, M., 1985).  

Para identificarmos os agentes estruturadores do espaço, e avaliarmos a velocidade das 

evoluções e a importância dos legados, precisamos fazer uma análise do espaço geográfico, 

tendo como ponto de partida o que nos é visível e evidente. Nesse sentido, devemos fazer uma 

análise da paisagem (DOLLFUS, 1978).  

De acordo com Santos, M. (2008), geralmente, há situações em que a palavra 

paisagem é utilizada para denominar espaço. Contudo, há diferenças entre paisagem e espaço.  

Pode-se afirmar que a paisagem é uma concretização de um dado momento ocorrido 

na sociedade, que se pode alterar ao passar do tempo, enquanto que o espaço é resultado da 

união da sociedade com a paisagem. A paisagem é a parte visível do espaço, que pode ser 

descrita através dos elementos naturais e elementos socioculturais construídos ou elaborados 

pelo homem, ou objetos que a compõem (SANTOS, M., 2008). Em outras palavras, para 

Santos (2008, p.78), "a paisagem é materialidade, formada por objetos materiais e não 

materiais". 

Para Renata Rogowski Pozzo e Leandro Moraes Vidal (2010), ao longo do tempo, é 

possível observar a evolução ou transformação da paisagem em função da ação das forças 

naturais ou da ação das forças humanas. Segundo os autores (2010, p. 153), a paisagem "é a 

Natureza existindo de outro modo, é uma imagem e representação afastada de uma fração do 

espaço pensado de forma teórica. Pozzo e Vidal afirmam ainda que,  

 

a  paisagem  é  feita  também  de inúmeros  fatores  invisíveis  e  na  verdade  
inapreensíveis,  que  são  as  múltiplas  relações entre seus elementos; e que 
os próprios valores culturais são fruto de relações materiais concretas 
(POZZO; VIDAL, 2010, p. 118). 
 

Há mais de trinta anos, Dollfus (1978), já afirmava que poderíamos considerar as 

paisagens como sendo reflexos do espaço geográfico. Para o autor, as paisagens são 

classificadas em três tipos, segundo as modalidades determinadas pela ação antrópica: 

1) Paisagem Natural: constitui a expressão do visível de um meio que não sofreu à 

ação do homem; 

2) Paisagem Modificada: é aquela transformada pela ação antrópica;  
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3) Paisagem Organizada: representa o resultado de uma ação consciente 

(organização do espaço em função do seu sistema econômico, estrutura social e 

das técnicas que dispõe); ação combinada (resulta da ação conjunta de uma 

sociedade determinada a atingir certos objetivos); ação contínua sobre o meio 

natural (ação exercida em função de um resultado mais ou menos distante e que 

exige esforços escalonados no tempo).  

Para Corrêa (1990, p.67), paisagem "é o resultado do trabalho social que transforma 

diferencialmente a natureza primitiva, criando formas espaciais diversas sobre a superfície da 

Terra". Nesse sentido, a natureza primitiva é modificada, alterando assim, a paisagem local, 

por meio de objetos geográficos artificiais construídos pelo homem. 

É possível a criação de paisagens devido ao desenvolvimento de técnicas próprias de 

organização do meio, que auxiliem a ocupação do espaço pelo ser humano e que o anime a 

viver em coletividade. Segundo Dollfus (1978), 

 

Uma paisagem geográfica surge devido à repetição, numa determinada 
superfície, de certos elementos produzidos por combinações de formas e que 
tanto podem ser físicos como humanos ou provir do encontro de um meio 
cultural e de uma comunidade humana, conferindo a essa porção do espaço 
uma individualidade distinta com relação aos setores vizinhos. Pode ser 
constituída por uma "região natural" como a floresta amazônica, mas 
também pode se tratar de uma região cuja individualidade deriva do cunho 
impresso ao meio por um tipo de ocupação agrícola e de organização do 
espaço (DOLLFUS, 1978, p.101). 
 

Segundo Barbosa e Nascimento Junior (2009), a paisagem revela o desequilíbrio em 

diversos ambientes, que surgem em função do reflexo materializado no urbano. 

De acordo com Emmanuel Santos (2002), a paisagem pode ser considerada um 

elemento fundamental de auxilio ao planejamento e organização do espaço urbano, além de 

contribuir com o entendimento dos modos de ocupação e modificação desses espaços.  

Para compreender o espaço urbano se faz necessário analisar e entender todo o 

processo de evolução ou modificação da paisagem. Essa afirmação demonstra importância 

quando Miura e Costa (2010) descrevem que: 

 

A investigação da paisagem urbana e de seus significados pode parecer, em 
princípio, uma atividade tão simples como as rotinas que se desenvolvem no 
cotidiano das pessoas. Entretanto, quando essa atividade é realizada de 
forma criteriosa, observando-se os diversos aspectos que a envolvem, pode 
converter-se em um importante levantamento sociocultural, contribuindo 
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para os diversos setores que atuam na organização espacial das paisagens 
urbanas (MIURA; COSTA, 2010, p.71). 
 

Nesse sentido, o planejamento da paisagem para Ferreira, Nucci e Valaski (2014), 

 

apresenta-se  como  um instrumento  capaz  de  promover  a  conservação  da  
natureza,  em  áreas urbanizadas ou não, fornecendo um consistente suporte 
à tomada de decisão e estruturação  territorial.  Compreender  a  paisagem  
torna-se  essencial  ao entendimento  dos  processos  que  permeiam  a  
apropriação  e  modificação  do território.  Assim,  a  classificação  e  
interpretação  da  paisagem  tornam-se relevantes, fornecendo uma base 
científica capaz de contribuir aos estudos  de paisagem  em  ambientes  
urbanos,  além  de  fomentar  novos  estudos  acerca  de tais questões 
(FERREIRA; NUCCI;VALASKI, 2014, p. 183). 

 

O homem, toma por propriedade a natureza, e fazendo uso de técnicas a altera em 

variadas proporções (FERREIRA; NUCCI; VALASKI, 2014). Devido a ação do homem, a 

paisagem se modifica de diversas maneiras com o passar do tempo, contudo, reflete uma parte 

do espaço que foi produzido no passado, mantendo assim sua permanente história no presente 

(DOLLFUS, 1978; KAIMOTI, 2010).  

Para Santos, M. (2008, p.87), "a capacidade de mobilizar uma massa no espaço é dada 

exatamente pelo poder econômico, político ou social - poder que, por isso, é maior ou menor 

segundo as firmas, as instituições e os homens em ação". O autor  (2008) afirma ainda que, o 

indivíduo que não tiver condições que contribua com sua mudança para outro local, 

provavelmente, verá seu trabalho e produtos serem desvalorizados mais rapidamente.  

No intuito de organizar o espaço mesmo que parcialmente, em função de interesses, o 

Estado faz uso de ações coordenadoras e repressoras via planejamento territorial, ou, por meio 

de alianças com grandes corporações capitalistas (CORRÊA, 1990; MARICATO, 2002). 

Entretanto, nessas disputas de interesses, as grandes empresas e o Estado, conseguem por 

meio de movimentos políticos e econômicos mudar toda dinâmica de uma área.3

É possível observar essa situação ao analisar o poder que um megaevento, como por 

exemplo, a Copa do Mundo ou as Olimpíadas, tem em mobilizar a população em função do 

mesmo, e até causar um deslocamento de moradores de classes de menor poder aquisitivo em 

determinadas áreas da cidade, alterando assim o tipo de uso do solo.  

 

Milton Santos (1998, p.43) menciona que, "deixado ao quase exclusivo jogo do 

mercado, o espaço vivido consagra desigualdades e injustiças e termina por ser, em sua maior 

                                                            
3 Ação de reintegração de posse realizada referente a uma ocupação irregular, que ocorreu em janeiro de 2012 na 
comunidade do Pinheirinho, localizada no município de São José dos Campos, SP. 
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parte, um espaço sem cidadãos", onde  quem se faz presente é somente o Estado ou os 

empresários. 

Há, também, casos como o dos grandes empreendimentos que determinam remoções 

de habitações e ou modificam completamente a paisagem local, causando migrações de parte 

da população, alterando a organização espacial. Milton Santos (1998) afirma que, 

 

As migrações brasileiras, vistas pelo ângulo da sua causa, são verdadeiras 
migrações forçadas, provocadas pelo fato de que o jogo do mercado não 
encontra qualquer contrapeso nos direitos dos cidadãos. São freqüentemente 
também migrações ligadas ao consumo e à inacessibilidade a bens e serviços 
essenciais (SANTOS, M., 1998, p.44). 

 

De acordo com Cunha (2005), para compreender a dinâmica demográfica atual e 

prever suas tendências futuras, se faz necessário o correto conhecimento dos variados tipos e 

etapas da migração, dando atenção às suas características, bem como, seus significados e 

condicionantes. 

 

2.2 O espaço e cidadania: uma abordagem de Milton Santos 

 

Para muitos cidadãos de menor, ou nenhum poder aquisitivo, a única opção de local 

para moradia que lhes resta é a periferia e áreas não desejadas pelo mercado imobiliário. De 

certa forma, esses cidadãos ficam à mercê das administrações públicas, no que diz respeito à 

qualidade de serviços sociais que utilizarão de forma precária, ou até mesmo, os serviços que 

não terão acesso (SANTOS, M., 1998). De acordo com o autor, 

 

Por mais simples que seja o exame das características relativas à distribuição 
da população segundo seus diversos estratos e à repartição dos serviços 
públicos, dos tipos de comércio, dos preços e das amenidades, pode-se 
inferir a existência de uma correlação entre a localização das pessoas e o seu 
nível social e de renda (SANTOS, M., 1998, p.83). 

 

É possível considerar que a localização do homem no território, ou no espaço, é o que 

pode torná-lo mais ou menos cidadão. Porém, não somente o homem, mas também o Capital 

possui seu valor em função de sua localização, onde, na maioria das vezes, ambos são 

produtos de um arranjo entre forças de decisões de governo e mercado (SANTOS, M., 1998). 

Essa afirmação torna-se mais evidente quando o autor comenta que, 
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Indivíduos que disponham de uma soma de capital, formação cultural e 
capacidade física equivalente, ocupados num mesmo tipo de atividade - para 
não falar senão dessas qualidades comuns - são, sem embargo, dotados de 
possibilidades efetivas sensivelmente desiguais conforme os diferentes 
pontos do espaço em que se localizam (SANTOS, M., 1998, p.82). 

 

Isso quer dizer que se o homem não possuir nenhuma dessas qualidades destacadas 

pelo autor, muito provavelmente, ele não conseguirá utilizar o espaço que pretendia, quiçá 

usar o seu entorno (SANTOS, M., 1998).  

Quando o indivíduo não dispõe de recursos, vai residir em locais mais desprovidos de 

serviços, o que ocasiona um custo maior nos produtos de consumo, devido à distância das 

áreas centrais da cidade. Essa situação irá contribuir ainda mais para o aumento da sua 

pobreza, impossibilitando-o de se mudar para outro local. Qualquer cidadão que não consiga 

locomover-se de um local a outro, provavelmente pagara mais caro por alguns produtos, ou 

até mesmo renunciará a eles, enquanto os que são capazes de locomoção tem acesso fácil 

(SANTOS, M., 1998).  

O processo produtivo é quem determina o funcionamento da economia, excluindo 

pessoas e seus direitos à cidade e até mesmo seu entorno. O processo produtivo funciona em 

função do capital e contribui para a divisão das classes sociais. Quem possui esse capital é 

detentor de poder. A divisão espacial das classes sociais é um fenômeno urbano, sendo 

observada em cada região no espaço total do país (SANTOS, 1998). O autor (1998) reforça 

sua afirmação ao dizer que, 

 

Sendo um resultado, o espaço também contribui para que, no sistema 
capitalista, o desenvolvimento das forças produtivas e a expansão da divisão 
do trabalho sejam paralelos à formação de uma estrutura de classes que 
separa, de um lado, os proprietários dos bens de produção, e, de outro, os 
portadores da força de trabalho e, igualmente, os que se beneficiam da mais-
valia coletivamente realizada dos que, com menos recompensa, a realizam 
(SANTOS, M., 1998, p.91). 

 

Desta forma, obviamente, as regras do capitalismo vão de encontro à cidadania, ou o 

direito dos menos privilegiados serem considerados cidadãos. A cidadania é uma lei da 

sociedade que dá o direito a todos de se verem respeitados contra a força, independente da 

condição sócio-político-econômico que se encontre. Na interpretação de Santos, M. (1998), 

 

O simples nascer investe o indivíduo de uma soma inalienável de direitos, 
apenas pelo fato de ingressar na sociedade humana. [...] Direito a um teto, à 
comida, à educação, à saúde, à proteção contra o frio, à chuva, as 
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intempéries; direito ao trabalho, à justiça, à liberdade e a uma existência 
digna (SANTOS, M., 1998, p.82). 

 

Infelizmente no Brasil, morar na periferia parece ser o destino da população pobre na 

maioria das cidades (SANTOS, M., 1998). De acordo com Oliveira e Schor (2008, p. 92), "os 

pobres da cidade são, ontem como hoje, ninguém." 

Entretanto, essa situação não é exclusiva do Brasil, pois ocorre em diversas escalas e é 

observada pelo mundo todo (ESTIVILL, 2003). Acontece tanto nas grandes capitais 

mundiais, como, em pequenos municípios de menor expressão e que estão mais afastados. Rio 

de Janeiro e São Paulo são as capitais de maior destaque por serem os principais centros 

econômicos do Brasil. Porém, cabe destacar a região Norte do país, onde está localizada uma 

grande população que vive à margem da sociedade brasileira. Os cidadãos de baixa renda ou 

nenhuma, moradores das pequenas cidades amazônicas, como por exemplo, Ponta de Pedras 

no Pará, vivenciam constantemente essa situação de esquecimento ou descaso pelo poder 

público e privado.  

Desta forma, a partir do processo de ocupação e urbanização, as paisagens estão sendo 

transformadas continuamente. Podemos citar a cidade de Ponta de Pedras como exemplo 

dessas transformações, onde, existem locais em que a paisagem dos ambientes de várzea 

estuarina vem sofrendo alteração com o processo de urbanização. 

 

2.3 Espaço Urbano e a Adaptação da Sociedade 

 

Uma das formas do espaço geográfico ser representado é por meio do espaço urbano, 

que é a expressão mais visível de como a sociedade está organizada (CORRÊA, 1989). É o 

local destinado às cidades ou aglomerações (DOLLFUS, 1978), onde ocorrem as relações 

sociais de comportamentos e práticas heterogêneas (CASTRO, 2008).  

Devido às vantagens da posição e do equipamento aí encontrado, além de sua 

escassez, o espaço urbano pode ser considerado um espaço caro (DOLLFUS, 1978). De 

acordo com Santos, C. (2009, p.181), "o espaço urbano e a utilização do solo urbano são 

destinados a poucos atores, gerando uma crescente massa de excluídos sociais". 

A forma do espaço urbano é a materialização do desenvolvimento contínuo do 

capitalismo com diferentes proprietários dos diversos tipos de capital (CORRÊA, 1990; 
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GOTTDIENER, 1993). Assim, os traços distintivos da morfologia espacial urbana estão 

dialeticamente relacionados com as mudanças estruturais na organização social. 

O espaço urbano ou espaço habitado deve ser discutido a partir do entendimento de 

como se dá o processo de adaptação do homem ao meio, enfrentando as mais diversas 

condições naturais. Segundo Santos, M. (2008), apesar de haver espaços em que as condições 

naturais não são apropriadas para se viver em sociedade, não torna isso uma barreira ou 

limite. O ser humano, por meio de técnicas desenvolvidas ao longo dos anos, ocupa áreas que 

possuem características físicas de difícil acesso, além de ser um complicador para a edificação 

de moradias. Para o autor, 

 

A teoria de Vidal de la Blache concebia o homem como hóspede antigo de 
vários pontos da superfície terrestre, que em cada lugar se adaptou ao meio 
que o envolvia, criando, no relacionamento constante e cumulativo com a 
natureza, um acervo de técnicas, hábitos, usos e costumes que lhe 
permitiram utilizar os recursos naturais disponíveis (SANTOS, M., 2008, 
p.69). 

 

Desta forma, as habilidades físicas e técnicas desenvolvidas pelo homem auxiliaram 

na ocupação do terreno e organização espacial.  

De acordo com Corrêa (1990, p. 60), "a organização espacial é o resultado do trabalho 

humano acumulado ao longo do tempo." Contudo, se o homem ainda não é capaz de usar 

certos lugares, provavelmente, esses locais serão futuramente objeto de interesses políticos e 

econômicos (SANTOS, M., 2008). Ou seja, são locais passíveis de uso e ocupação antrópica, 

desde que haja interesse de agentes estruturantes do espaço envolvidos nesse processo. Para 

Santos, M. (2008, p.71), "tudo hoje se situa no campo de interesse da história, sendo, desse 

modo, social". 

Existe uma dinâmica de práticas sociais exercidas sobre a dinâmica da natureza, que 

ao, se apropriar dessa mesma natureza, fazendo uso de técnicas de que dispõe, a transforma, 

criando ou produzindo espaço geográfico (DOLLFUS, 1978). Sendo assim, o espaço 

geográfico é a expressão visível de como se organiza a sociedade devido às normas 

estabelecidas, e a transforma dialeticamente. 
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3 PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO E O AMBIENTE 
 

3.1 Paisagem e Cidades: a ocupação de ambientes vulneráveis 
 

Ao longo dos anos os grupos humanos desenvolveram técnicas que auxiliaram no 

processo de ocupação de diversas áreas da natureza, possibilitando seu assentamento em 

locais praticamente impróprios para se habitar (SANTOS, M., 2008). Segundo o autor (2008, 

p.96), "a relação entre o homem e o seu entorno é um processo sempre renovado, que 

modifica tanto o homem quanto a natureza". Sendo assim, apesar dos grupos humanos 

alterarem de alguma maneira a natureza, esta obriga-os a se adaptarem à ação de suas forças 

naturais. 

A partir do momento em que se ocupa uma área ainda não habitada, os indivíduos 

tentam se adaptar de alguma forma ao ambiente local, pois, segundo Santos, M. (2008), nem 

todas as áreas da superfície terrestre podem abrigar naturalmente o homem. Contudo, em 

algumas situações, o ambiente é transformado para suprir as necessidades de moradia desses 

indivíduos.  

De acordo com Milton Santos (2008), o espaço habitado deve ser discutido como um 

conceito de sobrevivência do ser humano, onde o indivíduo ao se deparar com as mais 

diversas dificuldades, impostas por geleiras, massas oceânicas, desertos e montanhas 

elevadas, consegue se adaptar. Desta forma, por meio de técnicas o homem consegue habitar 

locais inimagináveis, ultrapassando seus limites, como por exemplo, a possibilidade de 

habitar outros planetas.  

Porém, como sugeriu Santos, M. (2008), quando diz que o homem pode modificar o 

meio e sofrer adaptações em função do mesmo, é ideal destacar que, devido a essas ações, 

existem os riscos com relação a impactos ecológicos e sociais. Entretanto, o espaço urbano 

não é atingido da mesma forma por estes impactos. Os espaços físicos onde as classes de 

baixa renda constroem suas moradias são muito mais atingidas por problemas sociais e 

ambientais, do que os espaços destinados à classe de alta renda (COELHO, 2001). 
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3.2 Vulnerabilidade ambiental (riscos e desastres) 

 

No final do século XX, as pesquisas a respeito de vulnerabilidade ganharam maior 

atenção (GRIGIO, 2008).  O tema vulnerabilidade passa a ser discutido não somente sobre os 

perigos naturais, mas também os perigos sociais e tecnológicos4

A vulnerabilidade pode ser descrita pelo processo de indução de um desequilíbrio no 

meio ambiente, que acarretará uma reação que ocorrerá de maneiras adversas em função dos 

aspectos locais naturais e humanos. A vulnerabilidade ambiental de uma área pode ser medida 

por meio de estudos e pesquisas, onde serão analisadas as relações existentes entre o meio 

ambiente, o evento induzido e os efeitos adversos (SANTOS, R., 2007). 

. Nesse momento, os perigos 

naturais passam a ser vistos como perigos ambientais (MARANDOLA JUNIOR; HOGAN, 

2005).  

Segundo o glossário de Defesa Civil do Ministério de Integração Nacional (BRASIL. 

MINISTÉRIO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2014), vulnerabilidade significa a 

"probabilidade de uma determinada comunidade ou área geográfica ser afetada por uma 

ameaça ou risco potencial de desastre, estabelecida a partir de estudos técnicos.” 

De acordo com o Art. 2º  da Lei Nº 12.608, de 10 de abril de 2012, é dever da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios adotar as medidas necessárias à redução 

dos riscos de desastre. 

O Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) é responsável pela 

Proteção e Defesa Civil no Brasil. O SINPDEC é composto por vários órgãos, tendo como a 

Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC) como órgão central desse sistema, 

responsável por coordenar as ações de proteção e defesa civil em todo o território nacional.5

 

 

Para o Ministério da Integração Nacional,  

A realidade brasileira, neste contexto de desastres, pode ser caracterizada 
pela frequência dos desastres naturais cíclicos, especialmente as inundações 
em todo o País, seca na região Nordeste e um crescente aumento dos 
desastres humanos, devido ao crescimento urbano desordenado, às 
migrações internas e ao fenômeno da urbanização acelerada sem a 
disponibilidade dos serviços essenciais (BRASIL. MINISTÉRIO DA 
INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2014).  

 

                                                            
4 Interação natureza-sociedade-tecnologia, integrado às análises e diferentes níveis de vulnerabilidade. 
5A atuação da proteção e defesa civil tem o objetivo de reduzir os riscos de desastre e compreende ações de 
prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação, e se dá de forma multissetorial e nos três níveis de 
governo federal, estadual e municipal - com ampla participação da comunidade. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.608-2012?OpenDocument�
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De acordo ainda com o MIN (BRASIL. MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO 

NACIONAL, 2014), os desastres naturais que ocorrem no Brasil estão distribuídos pelas 

regiões, da seguinte maneira: a) Região Norte (incêndios florestais e inundações); b) Região 

Nordeste (secas e inundações); c) Região Centro-Oeste (incêndios florestais); d) Região 

Sudeste (deslizamento e inundações); e) Região Sul (inundações, vendavais e granizo). 

É de responsabilidade do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres  

(CENAD)6

Segundo a Secretaria de Estado da Ordem Pública e Social do Distrito Federal 

(DISTRITO FEDERAL, 2014), as áreas passíveis de transformações por processos ecológicos 

ou áreas de risco são regiões onde se recomenda que não haja construção de casas ou 

instalações, em função de sua exposição aos desastres naturais, como inundações e 

desabamentos. As áreas vulneráveis estão sujeitas a riscos naturais ou podem sofrer 

consequências da ação antrópica, como por exemplo, a ocupação de áreas com declividade 

acentuada (encostas ou topos de morros), onde há risco de desmoronamento ou deslizamento 

de terra, nas margens de rios sujeitas à inundação, florestas sujeitas a incêndios, áreas 

contaminadas por resíduos tóxicos, etc. 

, a consolidação das informações e dados à respeito de áreas de riscos 

(deslizamentos, inundações, desastres naturais e tecnológicos) permitindo auxiliar com ações 

de prevenção e mitigação em todos os municípios e estados no Brasil. 

As inundações, erosões, escorregamentos, terremotos, estiagem e tempestade, entre 

outros, são considerados fenômenos naturais. Esses fenômenos quando atingem locais onde o 

homem habita e causam danos, abrangendo em grande extensão de perdas humanas, 

econômicas, materiais ou ambientais, são considerados desastres naturais. Nos últimos 

anos,os fenômenos naturais pelo mundo tem sido mais intenso. Porém, não só a intensidade 

dos fenômenos naturais, mas também o processo de ocupação urbana que vem ocorrendo 

tanto no Brasil, como em outros países, influenciou o aumento de áreas das cidades 

classificadas como impróprias para ocupação, contribuindo, desta forma, com as 

circunstâncias de riscos e desastres ambientais. O crescimento mundial das populações em 

risco está em torno de setenta a oitenta milhões de pessoas por ano (TOMINAGA; 

SANTORO; AMARAL, 2009). 

De acordo com Hogan e Marandola Jur. (2007), não só os países mais pobres, com 

suas deficiências na previsão e resposta aos perigos naturais são os mais vulneráveis, mas 

também uma parcela da população de baixa renda dos países ricos.  
                                                            
6O CENAD foi criado pelo Decreto Nº 5.376, de 17 de fevereiro de 2005, pertence ao Ministério da Integração 
Nacional e é coordenado pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. 
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Em muitos casos, é para as áreas urbanas mais vulneráveis que a população de menor 

poder aquisitivo vai habitar, pois o destino dessa população, na maioria das cidades brasileiras 

e no mundo, é morar na periferia, onde o acesso às infraestruturas é quase nulo, e os riscos e 

desastres ambientais são mais evidentes (SANTOS, M., 1998). 

Em certas circunstâncias há ocorrência de tragédias devido à ocupação em locais com 

maior vulnerabilidade ambiental. Nas palavras de Maricato (1997),  

 

As tragédias frequentes que nos atingem direta ou indiretamente, como 
enchentes, desabamentos de morros, crescimento geométrico de favelas, 
índices altos de acidentes de tráfego, poluição do ar e dos rios, epidemias, 
entre outras, participam do cotidiano da sociedade, embora ela não se dê 
conta do fio que liga todos esses fatos e que está na base do processo de 
crescimento urbano brasileiro (MARICATO, 1997, p.3). 
 

Essas tragédias, mais a sociedade, contribuem com os impactos socioambientais, e 

toma destaque quando Coelho (2001) afirma, e acrescenta que,   

 

[...] os seres humanos, ao se concentrarem num determinado espaço físico, 
aceleram inexoravelmente os processos de degradação ambiental, onde, [...] 
a degradação ambiental cresce na proporção em que a concentração 
populacional aumenta (COELHO, 2001, p.20). 

 

Segundo Hogan e Marandola Jr. (2007), na relação população e ambiente sempre 

houve a presença dos riscos e perigos naturais. De acordo com os autores (p.76), "em termos 

de sua distribuição espacial, os perigos naturais afetam de maneira diferente os grupos 

sociais”, sendo que, tempestades em geral, secas e terremotos podem afetar todos os grupos, 

enquanto, deslizamento de terra e inundações afetam grupos que habitam áreas mais expostas 

a esses perigos, devido à sua condição social. 

As vulnerabilidades socioambientais ocorrem em diversos locais com diferentes 

indivíduos (TORRES, 2000; HOGAN; MARANDOLA JR., 2007), onde fatores espaciais, 

políticos, institucionais, econômicos e culturais contribuem para esse aspecto (HOGAN; 

MARANDOLA JR., 2007). Isto significa que determinadas áreas são propensas a sofrer 

algum tipo de risco ambiental com mais frequência que outras. Áreas que são 

impermeabilizadas e que possuem alta declividade apresentam maiores riscos para ocupação. 

Para o Geógrafo Carpi Junior (2012), é possível afirmar que, 

 

Nas áreas urbanizadas a extensão de terrenos impermeáveis favorece o 
escoamento superficial da água, propiciando maiores riscos de enchentes, 
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tanto na própria cidade, como também nos trechos fluviais localizados em 
áreas rurais. Nas grandes cidades tal situação é agravada com esse intenso 
processo de impermeabilização, e com maiores contingentes humanos 
convivendo nas áreas de risco, geralmente composta pela parcela da 
população mais carente (CARPI JUNIOR, 2012, p.37). 

 

Infelizmente, muitas pessoas ainda passarão por estes problemas, pois, de certa forma, 

é a cidade que cria condições para o empobrecimento da sua população, obrigando-a a habitar 

os locais mais suscetíveis a riscos e perigos naturais, onde poucos terão chance de mudar para 

locais melhores. Segundo Milton Santos (1998, p.85), "... se uma cidade [...] cria condições 

para o empobrecimento da sua população, a esse empobrecimento escapam unicamente os que 

forem capazes da mobilidade social ou mobilidade geográfica". 

Alguns eventos relacionados a desastres naturais tomaram manchete nos jornais nos 

últimos anos, como por exemplo, a catástrofe em Angra dos Reis (2010), as enchentes e 

deslizamentos na região serrana do Rio de Janeiro (2011), e atualmente, a cheia dos rios na 

Amazônia (2014), sendo que, no último caso o evento é sazonal, havendo variação 

anualmente no nível dos rios. Considerando esse aspecto, torna-se de fundamental 

importância estudos que considerem a ocupação urbana em ambientes vulneráveis, como o 

das várzeas amazônicas. 
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4AMAZÔNIA BRASILEIRA, AMBIENTE E SUAS CIDADES 
 

4.1 A Amazônia  

 

A Amazônia Internacional ou bacia Amazônica, possui 7 milhões de quilômetros 

quadrados de área, onde está inserida a área total da Guiana, Guiana Francesa e Suriname, e 

também, parte da Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela, além da totalidade da 

Amazônia brasileira (LIMA, W. et al., 2012). De acordo com Aziz Ab’Sáber (BORELLI, 

2005, p.8) "a Amazônia é uma parte de notável originalidade e extensão." 

A Amazônia brasileira ou bioma Amazônico, com seus mais de cinco milhões de 

quilômetros quadrados, é a maior floresta tropical do mundo (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2003). A Amazônia brasileira possui diferentes tipos de 

ecossistemas, representados em diversos tipos de vegetação, clima e solos. Nessa região há 

presença de vegetação de florestas ombrófila densa e aberta, e também vegetação de cerrado 

(MARTHA JÚNIOR, CONTINI; NAVARRO, 2011). De acordo com a SUDAM (2014), é 

possível observar três tipos de vegetação na Amazônia, sendo a Floresta Ombrófila Densa 

(Floresta Tropical Pluvial), separações da Savana Estépica (campo do alto do rio Surumu) e 

separações da Campinarana (Campinas), com antropismo acentuado.  

A região Amazônica é de clima predominante Equatorial úmido, gerando altas taxas 

de precipitação (cerca de 2.500mm anuais), com temperatura aproximada de 25ºC 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2003), sendo que, 52%  

da  área  possui estação seca  bem  definida, enquanto que, 28% da região é de clima tropical 

chuvoso com até 90 dias de período seco, e os 20% restante tem predomínio de clima tropical 

chuvoso sem estação seca bem definida. Normalmente o período das chuvas ocorre entre os 

meses de novembro a junho, e no restante do ano as precipitações são menores (MARTHA 

JÚNIOR; CONTINI; NAVARRO, 2011). 

Nas planícies fluviais dos rios Amazonas e Araguaia, e das depressões, o relevo da 

Amazônia brasileira é de baixa altitude na sua maioria (I INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2003). Aproximadamente,  70%  a  75%  dos  solos  

dominantes na Amazônia são os Oxissolos e Ultissolos, sendo em grande parte de baixa 

fertilidade química natural e de textura média-argilosa (MARTHA JÚNIOR; CONTINI; 

NAVARRO, 2011). 
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Nas palavras de Miranda Neto (2005, p.28), "a Amazônia, de um modo geral, é 

formada por uma vasta área sedimentar onde as terras firmes, mais antigas, completam-se 

com as várzeas, mais recentes." Essas informações ganham importância e despertam interesse 

mundial na análise de Bertha Becker (1996), quando a mesma afirma que: 

 

A Amazônia é um dos últimos grandes e ricos espaços pouco povoados do 
planeta e a grande reserva territorial da sociedade brasileira, mas a 
biodiversidade e o delicado equilíbrio ecológico regionais tornam o seu 
desenvolvimento uma incógnita e um desafio às ciências mundial e nacional 
(BECKER, 1996, p.223). 

 

Na Amazônia, a oposição de interesses centralizados inibem ações e decisões quanto a 

seu futuro, propagando aos olhos do mundo uma imagem de região com problemas e 

fragilidades significativas  (BECKER, 2013).  

 

4.2 Amazônia Legal 

 

A partir da criação da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), 

em 1966, foi definido, por questões de governança e economia, que no Brasil a Amazônia 

seria delimitada por uma área denominada Amazônia Legal7

                                                            
7Através da Lei 1.806, de 06.01.1953, a Amazônia Brasileira passa a ser chamada de Amazônia Legal, 
objetivando o planejamento e promovendo o desenvolvimento da região pelo Governo.Em 1966, pela Lei 5.173 
de 27.10.1966, o conceito de Amazônia Legal é reinventado para fins de planejamento, tendo seus limites ainda 
mais estendidos (artigo 45 da Lei complementar nº 31, de 11.10.1977). 

 (TAVARES, 2011). Segundo 

LIMA, W. et al. (2012, p.16) "a parte amazônica que pertence ao Brasil, denominada 

'Amazônia Legal' tem 16 mil quilômetros de fronteira com a Colômbia, o Peru e a Bolívia". 

De acordo com Martha Júnior, Contini e Navarro (2011), a Amazônia Legal possui uma área 

territorial de 5.217.423 km², correspondendo a cerca de 61% do território nacional (8.514.877 

km²). Para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010), a Amazônia Legal está 

dividida em 771 municípios, distribuídos pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato 

Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins (98% da área do estado), Maranhão (79%) e 

Goiás (0,8%), onde vivem cerca de 24 milhões de pessoas (Figura 3). 
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Figura 3: Amazônia Legal 

 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2015) 
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4.3 O Ambiente de Várzea Amazônica 

 

De acordo com Adams (2002), a várzea e a terra firme são os dois grandes 

ecossistemas que dividem a planície amazônica. Para Benatti (2005), nem toda a área 

marginal das correntes de água é considerada várzea, pois também há terra firme não 

inundada pelas cheias do rio Amazonas. De modo geral, os terrenos da terra firme estão 

dispostos a partir da várzea, sucedendo as áreas de baixos níveis. 

Para Ribeiro, N. (2007), a várzea é um dos ecossistemas mais ricos da Bacia 

Amazônica em termos de produtividade biológica, biodiversidade e recursos naturais, e ocupa 

mais de 300 mil km², ao longo da calha dos rios Solimões e Amazonas e seus principais 

tributários. As várzeas são áreas úmidas inundadas periodicamente pelo transbordamento 

lateral dos rios e lagos. Para Surgik (2005), as várzeas são áreas alagadas regularmente por 

influência da maré ou transbordamento fluvial devido ao excesso de chuvas. 

Segundo Camarão, Souza Filho e Marques (2006), nas regiões do Baixo e do Médio 

Amazonas há ocorrência das várzeas amazônicas, e também, na região do estuário amazônico 

(Ilha do Marajó no Estado do Pará, e no Estado do Amapá) existem áreas de várzea de 

grandes dimensões. 

A economia de várzea é baseada na pesca, exploração madeireira, pecuária e 

agricultura. Sua vegetação é de florestas inundáveis e macrófítas8

 Segundo o IBAMA (2001), pode-se considerar que há três tipos de vegetação 

de várzea:  

 nos lagos, fornecendo 

alimentação e abrigo para a vida aquática e terrestre, além de pastos naturais. Possuem solos 

férteis, em função do sedimento trazido e depositado pelo pulso de inundação, apresentando 

potencial para agricultura de pequeno porte, mas com limitações ambientais para práticas 

extensivas. Cerca de 1,1 milhão de habitantes, excluindo áreas urbanas de Manaus e do 

estuário, vivem em áreas de várzea. (RIBEIRO, N., 2007)  

a) várzea sem canarana: não possui gramíneas altas, sendo vegetação típica do alto 

Amazonas. Na várzea sem canarana, a floresta é continua, ou sua interrupção 

ocorre somente por ocorrência de lagos;  

b) várzea de canarana: ocorre no baixo Amazonas, onde o rio é muito largo. A 

floresta nessa região se apresenta nos terrenos mais altos, em estreitas faixas, onde 

os brejos de canarana surgem por trás da floresta;  

                                                            
8 Designação geral para os vegetais que habitam desde brejos até ambientes totalmente submersos. 
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c) várzea estuarina: este tipo de vegetação é característico na Ilha do Marajó e 

também abaixo do encontro do rio Xingu com o rio Amazonas. Nessa área, as 

palmeiras existem em abundância, porém, com poucas espécies. O movimento das 

marés é o fator principal da ocorrência dos alagamentos na região do estuário 

amazônico, que acontece duas vezes por dia. O alagamento nessa região não sofre 

tanta influência das chuvas, pois os rios são muito largos e próximos do oceano. 

Esse tipo de várzea faz parte da paisagem do município de Ponta de Pedras. 

De acordo com Surgik (2005),com relação ao relevo, as várzeas são classificadas da 

seguinte maneira: várzea alta (no ponto mais alto da cheia é inundável por um pequeno 

período) e várzea baixa (a inundação ocorre por um período mais longo). 

No tocante aos períodos de inundação9

a) enchente: subida das águas (ocorre entre os meses de fevereiro a abril, devido a 

ocorrência de chuvas, sendo considerado período de inverno);  

, para Pereira, H. (2007), devido a falta de 

sincronia entre o regime pluvial (inverno e verão) e o regime fluvial (enchente, cheia, vazante 

e seca), há diferenças na variação do nível das marés de várzea. Essas variações são 

classificadas da seguinte maneira:  

b) cheia: nível máximo das águas (ocorre entre os meses de maio a julho, 

mantendo submersa parte das áreas cultiváveis); 

c) vazante: descida das águas (ocorre entre os meses de novembro a dezembro, 

com estação mais amena, e condições propícias para o desenvolvimento das 

espécies agrícolas); 

d) seca: nível mais baixo das águas (ocorre entre os meses de agosto a outubro, 

sendo considerado período de verão, com mínimas de precipitação, contribuindo 

com o aumento de áreas cultiváveis). 

 

4.4 A Amazônia urbana 

 

Segundo Becker (2013), as maiores taxas de crescimento urbano entre os anos 1970 e 

2000 registrados no país aconteceu na região da Amazônia, sendo que a população teve um 

aumento progressivo de 35% em 1970, 40% em 1980, 61% em 1996, 69% em 2000, 72% em 

2007 e 99,5% em 2010. Nas cidades de Belém e Manaus, no Território de Rondônia, Sul do 

Pará entre outros, este crescimento populacional foi mais evidente (COSTA et al., 2012).  

                                                            
9 O nível das águas leva cerca de oito meses par atingir o auge da cheia, e vazam em apenas quatro meses. 
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De acordo com Silva (2007), para compreender a urbanização da região norte é 

preciso criar indicadores capazes de identificar as relações entre aqueles que vivem nas 

cidades e os que vivem em áreas de caráter mais rural, mais no entorno. Para Castro (2008, 

p.9), "a Amazônia precisa ser lida enquanto uma região cada vez mais urbana, com quase 

70% de sua população vivendo nas cidades, ainda que essa estatística possa ser questionada 

em função das estruturas rural-urbanas ali existentes". 

A rede urbana Amazônica ainda está em transformação, "pois a fronteira, até hoje, está 

em processo de integração à economia nacional" (RIBEIRO, M., 1997, p.70), o que 

caracteriza essa dinâmica populacional e heterogênea. De acordo com Nunes (2008), o urbano 

na Amazônia pode ser considerado heterogêneo, pois, é uma região onde a vida do campo se 

mistura com a vida nas áreas periurbanas das cidades, sendo acentuada pela variada 

composição de produtos de extrativismo distribuídos pelo meio urbano. Desta maneira, a rede 

não está finalizada, existindo a possibilidade de surgimento de novos núcleos urbanos, além 

de, ocorrer algumas revitalizações e até mesmo a estagnação ou desaparecimento de outros 

núcleos (RIBEIRO, M., 1997).  

Contudo, deve-se tomar o devido cuidado para não negligenciar os sistemas da 

economia e dos meios de subsistência com uma visão dicotômica, simplificando-a como 

urbano/rural, e ignorando sua importância na rede urbana (COSTA et al., 2012). Segundo os 

autores, apesar das transformações dos últimos 30 anos, a formação urbana das cidades desta 

região, compreendem 300 anos de história, onde os recursos naturais da floresta são o grande 

norteador da economia.  

De acordo com Nunes (2008), uma parcela dos moradores desta região residem em 

áreas não urbanas, apesar de a população ser considerada urbanizada em sua maior parte. O 

autor afirma ainda que, "muitas vezes esses moradores urbanos habitam pequenas cidades, 

cujo ambiente aproxima-se mais das características de povoados do que de cidades no sentido 

mais usual do termo" (NUNES, 2008, p.49). 

Desta forma, parte da população que vive em áreas urbanas, principalmente nos locais 

de várzea, possuem um modo de vida rural devido à prática de extrativismo, caracterizando o 

rural no urbano e vice-versa.  

Várias cidades amazônicas estão situadas no meio da selva, localizadas às margens de 

grandes rios e drenadas por inúmeros pequenos cursos d'água interiores (CASTRO, 2008). 

Alguns desses núcleos urbanos crescem de costas para os rios, aterram seus igarapés ou 

utiliza-os como canais para drenagem de esgotos, e parte da população mal tem acesso à água 
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potável. A vida da população urbana nas cidades Amazônicas está ligada a floresta e ao rio 

(OLIVEIRA, 2004). 

Muitas áreas da floresta Amazônica, na década de noventa, se transformaram e deram 

lugar a muitas casas de baixo padrão construtivo, com um grande contingente populacional. 

Grande parte dessa população é na maioria das vezes crianças, mães domésticas e pais que 

vivem no subemprego (PEREIRA, J., 2008). Essa situação é observada em muitos municípios 

da Amazônia, que cresceram sem a atenção devida do Estado, inclusive na cidade de Ponta de 

Pedras, objeto empírico dessa pesquisa. 

Devido ao novo arranjo institucional resultante da Constituição de 1988, até o ano de 

2000, foram criados 1.438 municípios, sendo que, no caso da região norte, o número de 

municípios quase triplicou (SILVA, 2007). De acordo com o Censo Demográfico de 2010, o 

número total de municípios brasileiros, totaliza 5.565, sendo que, na região Norte são 449 

municípios (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010).  

Para Becker (2013), apesar da baixa quantidade populacional e os poucos serviços que 

são oferecidos na região, municípios e sedes são criados pelo Estado brasileiro na Amazônia. 

 

3.5 Pequenas cidades Amazônicas 

 

Segundo Silva (2007), a partir do ano 1950, a população brasileira que vive em 

cidades pequenas e grandes passou de 36% para 81%. Na Amazônia Legal, as pequenas 

cidades são predominantes, sendo fundamental o seu papel e o das médias cidades na 

articulação do espaço regional. Segundo o Censo Populacional de 2000 (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2000), aproximadamente 85% das 638 

cidades-sedes dessa região foram contabilizadas com menos de 20.000 habitantes. Em 2010, 

64% do total das cidades-sedes representavam cidades com menos de  20 mil  habitantes 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). Com relação às 

cidades com até 20 mil habitantes, para Silva (2007),  

 

Embora abriguem menos de 20% da população nacional, representam 
72,96% do total de municípios. E é nestas localidades que estão os menores 
índices de desenvolvimento econômico-social,  as  maiores  dificuldades  de  
gestão e  um  acúmulo  contínuo  de  carências sociais (SILVA, 2007, p.6). 
 

De acordo com Silva (2007), o crescimento urbano da Amazônia Legal, na última 

década, foi o maior do país, atingindo uma média de 4,82%. Dos estimados 20 milhões de 
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habitantes da Amazônia, cerca de 14 milhões residem em pequenas cidades. Apesar de não 

haver uma definição absoluta para determinar o que sejam essas cidades na Amazônia, 

Oliveira (2004, p.2-3) cita algumas características que descrevem o perfil de uma pequena 

cidade: 

1) baixa articulação com as cidades do entorno; 

2) atividades econômicas quase nulas com o predomínio de trabalho ligado aos 

serviços públicos; 

3) baixa capacidade de oferecimento de serviços, mesmo os básicos ligados à 

saúde, à educação e à segurança; 

4) predominância de atividades caracterizadas como rurais. 

Enquanto os centros urbanos com mais de 20 mil habitantes possuem políticas 

públicas estruturadas pelo Estatuto das cidades10, os municípios com menos de 20 mil 

habitantes possuem amparo apenas do Fundo de Participação do Município (FMP)11

Nos municípios da região Amazônica, apenas 8% possuem coleta dos esgotos 

sanitários, o lixo é coletado apenas em 36% desses municípios, e em determinados casos o 

lixo e o esgoto sanitário são depositados a céu aberto ou em áreas alagadas (SILVA, 2007).  É 

possível acrescentar junto à essa problemática, as condições da educação, saúde e renda, que 

são extremamente precárias (LIMA, V. et al., 2012). Há quarenta anos, Becker (1974), 

afirmava que, 

, sendo 

que a verba destinada a esses municípios mal supre as demandas relacionadas a problemas 

socioeconômicos (SILVA, 2007). 

 

Em diferentes etapas do crescimento econômico do país modificou-se sua 
estrutura espacial, mas as forças  econômicas e políticas, que atuaram nesses 
quatro séculos, não conseguiram alterar substancialmente a face  da 
Amazônia, nem quebrar o seu isolamento  físico  e mental, do restante do 
País (BECKER, 1974, p.7). 
 

A população de menor ou nenhum poder aquisitivo, que habita a região Amazônica e 

suas áreas periféricas, principalmente nas pequenas cidades, está à margem da sociedade. A 

região vive um acúmulo de carências sociais, onde os índices de desenvolvimento 

socioeconômicos são os menores (SILVA, 2007). Contudo, essa situação não é exclusiva da 
                                                            
10LEI No 10.257, DE 10 DE JULHO DE 2001, estabelece normas de ordem pública e interesse social que 
regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem 
como do equilíbrio ambiental. 
11O Fundo de Participação dos Municípios é uma transferência constitucional (CF, Art. 159, I, b), da União para 
os Estados e o Distrito Federal, composto de 22,5% da arrecadação do Imposto de Renda (IR) e do Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.257-2001?OpenDocument�
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Região Amazônica. Outras localidades, como por exemplo, o Vale do Ribeira (SP e PR), e a 

Região Nordeste do país, também sofrem as mesmas carências socioeconômicas, entre outras. 

De certa forma, no contexto nacional, está explícita uma divisão de classes, na qual as 

pequenas cidades amazônicas acabam sendo uma das várias periferias do Brasil. Para os 

autores Oliveira e Schor (2008),  

 

A categoria área periférica não se restringe à dimensão espacial (distância); 
abrange também a dimensão socioespacial, caracterizada especialmente pela 
ausência do Estado e pela carência de cidadania, de saneamento básico, 
problemas que atingem predominantemente a população mais pobre 
(OLIVEIRA; SCHOR, 2008, p.90). 
 

A existência de uma divisão de classes sociais pode ser considerada um fenômeno 

urbano, pois é um fato que acontece em todas as regiões do país (SANTOS, M., 1998). Para o 

autor (1998, p83), "o espaço urbano é diferentemente ocupado em função das classes em que 

se divide a sociedade urbana."  

De acordo com José Pereira (2008), são as classes sociais que irão definir as formas 

dessa apropriação e transformação dos centros urbanos. Nesse sentido, quanto maior for o 

poder aquisitivo, maior será a apropriação e uso do solo urbano. Apesar dessa repartição 

espacial das classes sociais não ser uma característica exclusiva da Amazônia, ela não pode 

passar despercebida. 

Não bastassem todos os problemas socioeconômicos que a região passa, ainda tem que 

sofrer com a questão fundiária (MCGRATH; GAMA, 2005). Sendo assim, ainda há um 

esquecimento aparente para com a população que habita a região Amazônica. Além de todos 

os problemas citados anteriormente, a população, também conta com a dificuldade no acesso 

à moradia (MARICATO, 2002; RANGEL, 2011). Devido ao jogo do mercado imobiliário, a 

maior parte da população brasileira menos favorecida, quase sempre, vai habitar as áreas que 

são consideradas impróprias para ocupação, como por exemplo, as encostas e topos de 

morros, áreas contaminadas por resíduos tóxicos e margens de rios sujeitas à inundação 

(SANTOS, M., 1998; CARPI JUNIOR., 2012). Para Coelho (2001), 

 

Sendo a urbanização uma transformação da sociedade, os impactos 
ambientais promovidos pelas aglomerações urbanas são, ao mesmo tempo, 
produto e processo de transformações dinâmicas e recíprocas da natureza e 
da sociedade estruturada em classes sociais (COELHO, 2001, p.21). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Res%C3%ADduos_t%C3%B3xicos�
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No caso da região Amazônica, a ocupação de ambientes vulneráveis é constante, pois, 

o processo de urbanização da região se dá de forma crescente, não somente em terra firme, 

mas também nas várzeas. As áreas de várzea ocupam 6% da superfície da região da Amazônia 

Legal, possuindo uma área de 300.000 km² (RIBEIRO, N., 2007). 

De acordo com Pimentel et al. (2012), a população mais carente economicamente, 

geralmente vai ocupar as várzeas, e acaba contribuindo com surgimento de periferias e 

impactos socioambientais devido a esse processo de ocupação. Para Coelho (2001), 

 

Os impactos ambientais decorrentes de tais atividades são mais percebidos 
pelos setores menos favorecidos da população, que, confinados às áreas mais 
suscetíveis às transformações próprias dos processos ecológicos, porém 
aceleradas pelas ações humanas, não podem enfrentar os custos da moradia 
em áreas ambientalmente mais seguras ou beneficiadas por obras 
mitigadoras de impactos ambientais (COELHO, 2001, p.20-21). 

 

Sendo assim, a população que habita as áreas de risco está destinada a continuar 

nesses locais, e ser julgada e culpada por isso, pagando muitas vezes com a própria vida, sem 

realmente ter completa culpa.  

 

4.6 Ocupação urbana da várzea Amazônica 

 

Na Amazônia Legal Brasileira, a área de várzea ocupa 300.000 km² da região, 

equivalente a 6% da superfície (RIBEIRO, N., 2007). Para Cristina Adams (2002, p.18), "as 

várzeas, em geral, e a várzea amazônica, em particular, são áreas de transição entre a terra e a 

água, que alternam as fases aquática e terrestre com certa regularidade".   

Cerca de 1,5 milhão de habitantes, conhecidos como ribeirinhos sobrevivem em áreas 

de várzea, fazendo uso de seus recursos (COSTA; BRONDIZIO, 2011).  

No Estuário Amazônico, o alagamento, ocorre em função dos movimentos das marés 

ao invés do regime pluvial, e processa-se assim, duas vezes por dia (VALLES, 2013).  

Os ambientes de várzea são regiões submetidas frequentemente a fortes estresses, onde 

apresentam riscos para a ocupação humana como todos os outros ambientes, porém, variam 

quanto ao tipo, intensidade e previsibilidade (PEREIRA, H., 2007). 

Na Amazônia, as áreas de risco estão relacionadas com a ocupação das áreas de 

planície inundável ou várzea. O ambiente de várzea possui uma dinâmica extrema, com 

variações anuais das águas que contribuem com modificações no relevo, tornando difícil a 

ocupação humana (LIMA; ALENCAR, 2000). Para as autoras (2000, p.133), "o sistema 
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sazonal de cheia e seca dos rios e a modificação na geomorfologia fluvial limitam tanto o 

tempo de duração dos assentamentos quanto a exploração dos recursos naturais pelos seus 

moradores".  

Independente da alteração do nível dos rios na Amazônia, a população que habita as 

áreas de várzea se adaptou às características físicas locais, planejando e organizando sua vida 

em função da variação das marés (PEREIRA, H., 2007). Lima e Alencar (2000) reforçam essa 

ideia de adaptação quando afirmam que,  

 

A adaptação dos grupos humanos à várzea é regulada pela variação sazonal 
no nível da água e implica um calendário de atividades econômicas 
específico: plantio na vazante, pesca na seca, colheita agrícola na enchente e 
extração de madeira na cheia, para citar as mais importantes (LIMA; 
ALENCAR, 2000, p.133). 

 

Para Antonio Carlos Batista de Souza (2012, p.96), "constata-se que a  ocupação  da  

várzea  tem  sido  baseada  numa  estratégia  de  uso  múltiplo, envolvendo a agricultura, a 

pesca, o extrativismo de produtos florestais e a pecuária de pequena escala." Contudo, esse 

calendário não é usual de todos os moradores da várzea Amazônica, pois, uma parcela dessa 

população tem sua localização e permanência nesses locais devido a fatores sociais e 

ambientais que afetam a vida de sua população. Os fatores sociais, de natureza econômica, 

ideológica, política e a existência básica de infraestrutura e acesso à escolas, postos de saúde, 

entre outros, são fundamentais, e influenciam a ocupação urbana da várzea Amazônica. 

(LIMA; ALENCAR, 2000).  

Desta forma, tem ocorrido surgimento frequente de periferias no processo de ocupação 

das várzeas, intensificando a construção de casas em palafitas nas margens dos rios e igarapés 

(PIMENTEL et al., 2012), caracterizado pela vida difícil de seus moradores (MARICATO, 

2002). O uso do solo urbano tem sido feito de maneira que vai de encontro com as leis de 

preservação ambiental devido ao acentuado crescimento dessas aglomerações nas várzeas 

(RODRIGUES et al., 2012). Nas palavras de Pimentel et al.  (2012), além da relação 

ambiental, as áreas de várzea 

 

expressam claramente a segregação sócioespacial, visto por meio  do uso do 
solo urbano destinado a moradia. Todos os processos estruturadores da 
cidade, a saber: o processo de ocupação das baixadas, o processo de 
periferização da cidade, a verticalização acelerada, os vazios urbanos entre 
outros de caráter socioeconômico, estão na raiz da segregação sócioespacial. 
Fatores que contribuem para a concentração da população de baixa renda na 
periferia distante e nos terrenos de baixada,  que  representam  características  
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de  insalubridade,  dificuldade  de  acesso  e  localização desvalorizada 
(PIMENTEL et al., 2012, p.44). 
 

Segundo a Lima e Alencar (2000, p.151), "os fatores políticos que influenciam o 

padrão de assentamento atual referem-se à existência de uma organização comunitária que 

representa os interesses dos moradores dos assentamentos, e à maneira como essa liderança 

local se articula com o poder municipal."  

Contudo, a ocupação das áreas de várzea tem sido permanente. Em alguns casos, é 

possível que esse processo ocorra por conta da fácil acessibilidade e ocupação desses locais, 

além, da falta de fiscalização. Para Maricato (1997, p.43), "o acesso à moradia está ligado ao 

seu preço, que, por sua vez, depende da sua localização na cidade." Sendo assim, é possível 

que estes locais mais distantes também tenham baixo valor, ou sejam de fácil ocupação, 

facilitando o acesso à propriedade.  

Segundo a Lei12

De acordo com Costa et al. (2014, p.128), "esse crescimento urbano, apesar de suas 

peculiaridades, reproduz um padrão urbano muito usual às cidades brasileiras,  sendo  o  mais  

particular a  reprodução  da  irregularidade  fundiária  no  processo de ocupação". Essa 

situação de irregularidade fundiária está presente nas cidades Amazônicas, principalmente nas 

pequenas cidades, como é o caso de Ponta de Pedras - PA, onde está localizado a área de 

estudo desta pesquisa. 

, é de domínio da União todos os terrenos que fazem parte da várzea, 

contudo, do ponto de vista dos moradores, ex-moradores, descendentes e parentes, todos são 

proprietários (LIMA; ALECAR, 2000). Sendo assim, o morador se considera proprietário do 

local onde vive, independente se ele adquiriu o imóvel por meio de compra, herança, doação 

ou ocupação, contribuindo assim com o crescimento urbano das várzeas Amazônicas.  

  

                                                            
12 Artigo 20 da Constituição da República Federativa do Brasil - 1988. 
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5 A CIDADE DE PONTA DE PEDRAS E O CONTEXTO DE SUA VÁRZEA 

 

5.1 O Estuário do Rio Amazonas 

 

O estuário amazônico (Figura 4) é uma área influenciada pelas marés do oceano 

Atlântico, sendo constituída por ilhas grandes, médias, pequenas e microilhas, com presença 

de baias, rios dentro das ilhas, igarapés e furos, os quais interligam os rios   de águas brancas 

e pretas (SÁNCHEZ, 2005). 

É possível encontrar habitats mistos em função das águas serem salobras em alguns 

locais. Sua divisão se faz pelas águas barrentas do rio Amazonas, as águas brancas do rio 

Tocantins, as águas misturadas do rio Pará e as águas pretas dos rios Moju e Guamá. As 

formações mais recentes do estuário amazônico são as ilhas pequenas e médias, com 

aproximadamente 1000 anos de idade, que recebem influência constante das águas oceânicas. 

O estuário possui três tipos de geoforma, sendo a primeira, o litoral do estado de Amapá e a 

zona do Salgado Paraense, onde ocorre maior influência das marés do oceano Atlântico, 

gerando uma vegetação de mangue. O conjunto de ilhas de tamanho mediano a pequeno, é a 

segunda geoforma, onde os processos de sedimentação que produzem estes habitats são 

gerados a partir da confluência das águas de origem fluvial e marinho. A terceira, e não 

menos importante geoforma, é onde a água de origem fluvial é predominante na maior parte 

do ano, ocorrendo nas áreas de desembocadura de rios, quando acontece a mistura superficial 

das águas em períodos de maior ação oceânica diária e mensal, como no caso dos rios 

Tocantins e Xingu. Nesse local há ocorrência de ritmo das marés vivas e mortas, momento em 

que o nível da água no estuário é alterado de maneira diferente duas vezes por mês devido a 

oscilação da maré. Possivelmente essa variação sazonal no nível da água ocorra entre os 

meses de fevereiro e abril (SÁNCHEZ, 2005). 
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Figura 4: Estuário Amazônico 

 
Fonte: Rima,  Maciel e Uhl (1998) 
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O estuário amazônico possui aproximadamente uma área de 25.000 km² de florestas 

de várzea, no qual, fazem parte, as margens dos rios que compõem o estuário desde sua foz 

até o rio Xingu e as ilhas do arquipélago de Marajó. É uma região de clima quente, com 

umidade relativa superior a 80% quase sempre, com precipitação anual próximo de 2.300mm 

e temperaturas médias em torno de 25º C a 26º C. Possui uma rede fluvial densa, formada por 

rios e igarapés, facilitando o acesso às áreas por barco. A população vive da extração e 

manejo dos recursos da floresta e dos rios, além das pequenas áreas de agricultura (ARIMA; 

MACIEL; UHL, 1998). 

 

5.2 Arquipélago de Marajó 

 

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Territorial Sustentável do Arquipélago 

do Marajó (BRASIL, 2007), o Arquipélago do Marajó, está localizado no Estado do Pará, e 

pode ser considerado, em termos de recursos hídricos e biológicos, uma das mais ricas regiões 

do País. Um conjunto de ilhas forma o Arquipélago, o qual, segundo Miranda Neto (2005), 

constitui a maior ilha fluvio-marítima do mundo.  

Para Valente (2011), o arquipélago do Marajó possui uma área de 59.400 km², e a ilha 

de Marajó, sendo sua maior ilha, possui cerca de 50.000 km² de área, e onde, segundo 

Miranda Neto (2005), vivem mais de 300.000 pessoas. O arquipélago faz limite com a foz do 

rio Amazonas e o oceano Atlântico ao norte, pelo rio amazonas ao sul,  pela foz do rio 

Amazonas a oeste, e baía de Marajó a leste. É formado por duas microrregiões distribuídas 

em12 municípios (Figura 5):  

1. Microrregião do Arari (Cachoeira do Arari, Chaves, Muaná, Ponta de Pedras, 

Salvaterra, Santa Cruz do Arari e Soure),  

2. Microrregião Furos de Breves (Afuá, Anajás, Breves, Curralinho e São Sebastião 

da Boa Vista). 

A ilha  de  Marajó  é uma  ilha  continental  de  origem Quaternária. Para Miranda 

Neto (2005, p.27), "além de baixa e relativamente plana, Marajó apresenta os tesos, porções 

altas, geralmente não inundadas pela cheia, tendo por contraste as baixas, várzeas ou igapós, 

quebrando a extrema horizontabilidade do terreno". O autor afirma ainda que, na porção 

oriental da região a geologia do subsolo é diferente da região central da bacia Amazônica, 

merecendo ser considerada uma bacia a parte. A ilha possui solos do tipo argilosos, argilo-

silicosos e silico-argilosos. 
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Figura 5: Arquipélago de Marajó. 

 
Fonte: Elaborado pelo Laboratório de Estudo das Cidades (2015). 
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Três fisionomias distintas compõem a vegetação, sendo, campos naturais 

(sazonalmente  inundáveis  ou  campos  de  terra firme); floresta tropical densa (florestas  de  

várzea,  de  igapó,  e  ombrófilas densas de terras baixas); e vegetação  pioneira  com  

influência  marinha (manguezais e extensas praias e restingas). Marajó possui clima equatorial 

úmido (quente-chuvoso), em função de sua condição geográfica. A temperatura média anual é 

de 26ºC (VALENTE, 2011). 

Com relação aos períodos de precipitação, há concentração de chuvas nos meses de 

fevereiro a maio, estação em que ocorrem as cheias, onde 2/3 da superfície da ilha é inundada, 

enquanto que, entre os meses de agosto a dezembro, há redução no nível dos lagos e rios, 

contribuindo com a seca dos campos (MIRANDA NETO, 2005). Para o autor (2005, p.39), 

"Marajó oferece uma boa amostra da fauna terrestre, aquática e alada do território 

amazônico", além da variada indústria extrativa da Amazônia, como por exemplo, borracha, 

madeira, sementes oleaginosas, couros, peles, boa parte do peixe que se vende em Belém e o 

palmito do açaí e da pupunha. Contudo, apesar de ser possível extrair seu sustento da 

natureza, a qualidade de vida do amazônida é considerada baixa, tornando sua sobrevivência 

difícil (MIRANDA NETO, 2005). 

 

5.3 A Pequena Cidade de Ponta de Pedras  

 

Ponta de Pedras pertence ao conjunto dos municípios considerados pequenos em 

termos demográficos. De acordo com Lima, V. et al. (2012), o município de Ponta de Pedras é 

considerado pequeno, pois, possui um contingente populacional baixo, tanto para a área 

urbana como para o total da população. 

O município está localizado na Ilha de Marajó, na região estuarina do rio Amazonas, 

aproximadamente a 60 km da capital do estado do Pará, Belém. Ponta de Pedras teve sua 

fundação em 1737, a partir da criação da Freguesia de Nossa Senhora da Conceição, e 

emancipada  como  município  em  1877. Anteriormente denominada Mangabeira 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). Segundo Miranda 

Neto (2005), o município é descrito da seguinte maneira: 

 

Estendendo-se ao longo da margem direita do rio Arari, até sua foz, possui, 
além do distrito-sede, o de Mutá. Vive da pecuária, da extração e 
beneficiamento da borracha, da pesca, da fabricação de tijolos e telhas. 
Extrai ainda madeiras e oleaginosas de suas matas. Antiga Mangabeira, 
devido à praia que lhe fica próxima, depois de Ponta de Pedras, Itaguari e, de 
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novo, Ponta de Pedras, devido às pedras que afloram junto à costa sul, tem 
sua origem por volta de 1737, quando é fundada a freguesia de Nossa 
Senhora da Conceição, às margens do rio Marajó-açu, quase a sua foz 
(MIRANDA NETO, 2005, p.191). 

 

A área total do município de Ponta de Pedras equivale a 3.365,148 km², sendo que, a 

área urbana possui 4,691 km² e a área rural é de 3360,457 km² (Figura 6). Possui clima 

Equatorial quente e úmido com 1 a 3 meses secos, de temperatura média > 18º C em todos os 

meses do ano. Oficialmente, a cidade é constituída por 10 setores censitários (1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 20, 21 e 22). O município tem uma população equivalente a 25.999 habitantes, com uma 

densidade de 7,73 hab./km². Sendo que a população urbana é de 12.424 habitantes (47, 79%), 

enquanto que a população rural é de 13.575 habitantes (52,21%) (Tabela 1). Ponta de Pedras 

recebeu esse nome (origem portuguesa), em virtude do acúmulo de pedras existentes ao seu 

redor, e tem sua divisão administrativa referente ao ano de 1911, sendo constituído de 10 

distritos: Ponta de Pedras, Araquiçava, Itacuan, Rio Fábrica, Rio Puchador, Rio Fortaleza, 

Alto Anabiju, Baixa Anabiju, Igarapé Panema e Urinduba (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). 

 
Tabela 1: População residente do município de Ponta de Pedras - PA 

Total                                                                            Homens                                                                           Mulheres                                                                         
Situação do domicílio e sexo 

Urbana                                                                           Rural                                                                          
Total Homens                                                                           Mulheres                                                                         Total Homens                                                                           Mulheres                                                                         

  25 999    13 379    12 620    12 424    6 122    6 302    13 575    7 257    6 318  
Fonte:Adaptado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010) 
 

O município de Ponta de Pedras, da mesma forma que outras cidades da região que 

estão inseridas na realidade das pequenas cidades, também incorporou os diversos ciclos 

produtivos da Amazônia, como por exemplo, a exploração da borracha, extrativismo 

primitivo, agropecuária, e atualmente a produção de açaí (RANGEL, 2011).  

O município de Ponta de Pedras também participou da ascensão e decadência do 

produto da borracha,   

 

produto extrativista que teve grande importância para a Região e para o país, 
o qual, gerou crescimento urbano, devido à migração de nordestinos para a 
região, melhoramentos urbanos, ampliação do sistema  de transporte, entre 
outros. Essas mudanças atingiram o município causando um aumento de sua 
população urbana (COSTA; BRONDÍZIO; MONTOIA, 2009). 
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Figura 6: Localização da cidade de Ponta de Pedras 

 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2014).
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O município de Ponta de Pedras encontra como solução no momento de inconstância 

econômica, a possibilidade de investir nas atividades informais e empregos públicos 

(COSTA; BRONDÍZIO; MONTOIA, 2009). 

De acordo com Brondízio et al. (1993, p. 38-39), com relação à vegetação, há 

ocorrência de grande diversidade de formações vegetais, devido ser uma região de transição 

de Floresta Ombrófila Densa e Campos de Marajó, onde podem ser encontradas as seguintes 

formações vegetais:  

a) Floresta Ombrófila Aluvial: floresta de várzea de marés (sofre influência diária da 

maré). Presença de árvores como palmeiras de Açaí (Euterpe oleracea), Jupati (Raphia 

taedigera), Buriti (Mauritia flexuosa), Maraja (Bactris maraia) entre outras.  

b) Floresta Ombrófila de Platôs: Floresta de terra firme, com árvores que alcançam até 

40 metros de dossel; 

c) Capoeira Latifoliada: formação antrópica nas áreas de floresta de terra firme; 

d) Campo Cerrado: árvores tortuosas espalhadas sobre um tapete contínuo de 

gramíneas; 

e) Floresta de Transição: formação de estratos pouco definidos que ocorre na transição 

entre floresta e campo cerrado. É caracterizada pela presença de palmeiras como Carana 

(Mauritia martiana Mart.), Jacitara (Desmoncus orthocanthus) e cipós; 

f) Mangue: formação arbórea que ocorre na zona de influência da maré na transição do 

ambiente aquático para a floresta de várzea. Em certas partes pode ser distinguido da 

vegetação de "Aningal" caracterizado por plantas herbáceas e arbustivas que chegam a atingir 

relativo porte. Estas zonas são dominadas por Aninga (Montrichardia arborences Scott) e 

Aturia (Drepanocarpus lunatos Schott). O Mangueiro (Rhizophora mangle L. var. Racemosa 

Meyer) segue as aningas no sentido rio-interior. No meio do mangue, pouco a pouco, vão 

aparecendo outras espécies, principalmente o Buriti (Mauritia flexuosa) e Açaí (Euterpe 

oleracea), caracterizando uma fisionomia de transição para a floresta de várzea (Figuras 7 e 

8). 

Em Ponta de Pedras, e também em alguns municípios do estado do Pará, é possível 

observar a presença de florestas de açaí em suas paisagens. O açaizeiro (Euterpe  oleracea 

Mart.)  é  um importante componente da floresta  nativa  da Amazônia, encontrado em 

grandes proporções ao longo do estuário amazônico, sendo que, nas áreas de várzeas há maior 

predominância, principalmente quando há constante extração de madeira e palmito 
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(NOGUEIRA; HOMMA, 1998). O açaí está presente na alimentação básica do caboclo 

marajoara, fazendo parte do cardápio diário da população (SILVA et al., 2007).  

Figura 7: Tipos de palmeiras. 

 
a) Palmeira de Buriti.                                              b) Palmeira de Jacitara. 
Fonte: Google (2015). 

 
Figura 8: Vegetação típica de várzea 

 
a) Floresta de várzea.         

 
b) Vegetação de Aningal.                                       c) Palmeira de açaí. 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades. 
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De acordo com Rangel (2011), as casas construídas na área urbana no perímetro da 

várzea, possuem em seus quintais jardins de açaizais, tornando essas áreas semelhantes às 

áreas rurais ribeirinhas. O autor (p.92) afirma ainda que, também, "nas áreas de terra firme, a 

paisagem urbana é marcada por construções mistas (de concreto e/ou madeira) ao longo de 

estradas não pavimentadas e ocasionalmente escurecidas pelas plantações dispersas de açaí". 

Segundo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010), o açaí é um fruto 

produzido, predominantemente, na várzea da região Amazônica, além de ser consumido 

nacional e internacionalmente. É nessa região onde se localizam os maiores produtores. O 

município de Ponta de Pedras é responsável por 10% da produção nacional, sendo o segundo 

maior produtor de açaí do país. Para Montoia (2010, p.70), o município "atende uma demanda 

de exportação que ultrapassa as fronteiras do país ainda que faça parte de um mercado 

informal". 

De acordo com Costa et al. (2012), houve um aumento na produção de açaí entre os 

anos de 1969 e 2010, devido ao aumento no consumo. Nesse mesmo período a pequena 

cidade de Ponta de Pedras teve um crescimento de 100% com relação à sua área, sendo 

referente a apenas 1,3 km² da área urbana inicial. Houve também um acréscimo da população 

urbana de 10.421 habitantes, o que significa um aumento de 520% à população que habitava o 

local, em 1970, a qual era de 2003 habitantes. Esse crescimento urbano foi expressivo entre 

1991 e 2010, quando a área urbana aumentou 126% e a população urbana já passava dos 

111% (Figura 9). Segundo os autores (2012), houve uma expansão urbana da cidade em 

função da intensificação da produção de açaí (Gráfico 1). 
 

Gráfico 1: Crescimento populacional do município de Ponta de Pedras – PA 

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010). 
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Figura 9: Crescimento da área urbana da Cidade de Ponta de Pedras, Pará ( 1969-2009)

 
Fonte: Adaptado de Costa et al. (2012). 
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Nesse sentido, é possível afirmar que, a cidade de Ponta de Pedras não é diferente de 

outras cidades do país, pois, mesmo sendo uma cidade na floresta, seu crescimento 

populacional também tem sido contínuo. Para Rangel (2011, p.92), "apesar do crescimento 

contínuo desde 1980, a maior parte dessa ocupação caracteriza-se por ocupação clandestina."  

Desta maneira, não somente a floresta de açaí, mas também o processo de ocupação 

urbana tem feito parte das paisagens nas várzeas amazônicas, principalmente na cidade de 

Ponta de Pedras. Mais de um terço da área urbana da cidade está assentado sobre área de 

várzea, estando localizada nos setores censitários 1, 2, 4, 5 e 22, os quais se encontram nas 

margens do rio Armazém e rio Marajó-Açu, além dos igarapés. São áreas que sofrem a ação 

das marés periodicamente. É possível considerar  que os ambientes de várzea dessa cidade são 

característicos de várzea estuarina, devido sua localização. Foram essas áreas o foco de estudo 

dessa pesquisa. 

Para essa pesquisa, objetivou-se a aplicação de formulários somente nos setores 

censitários 2, 5 e 22, pois, os mesmos, ainda possuem características de ambientes de várzea, 

em função das construções das casas típicas de áreas alagadas (palafitas) e devido à dinâmica 

das águas. Ressalta-se ainda que, houve preferência na aplicação dos formulários somente nas 

partes do bairro onde há existência de pontes de madeira (estivas).  

 

5.4 O Bairro Carnapijó 

 

Os setores censitários da cidade de Ponta de Pedras identificados pelo IBGE por 2, 5 e 

22, são conhecidos popularmente na cidade, pelo nome de bairro Carnapijó (Figura 10). 

Sendo que, essa informação não é um dado oficial da Prefeitura, e sim, uma nomenclatura que 

foi criada pelos moradores por meio de um consenso popular. De acordo com a tabela 2, é 

evidenciado que o crescimento populacional dessa área atinge o seu momento de maior 

expressão no final da década de 1980 e início da década de 1990. 

 
Tabela 2: Taxa de crescimento urbano dos setores censitários 2-5-22. 

Setores 1969 - 1979 1979 - 1991 1991 - 2002 2002 - 2009 
2 4,4 24,6 53,7 19,2 
5 -0,4 417,6 92,6 15,5 
22 1,1 179,5 56,9 38,3 

Fonte: Adaptado de Costa et al. (2015).  
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Para melhor compreensão e visualização desses setores, optou-se por nomear cada um 

dos três setores da seguinte forma:  

a) Setor 2 - Campinho; 

b) Setor 5 - Carnapijó; 

c) Setor 22 - Armazém.  

Entenda-se que, ao referir-se aos três setores em conjunto, foi utilizada a nomenclatura 

Bairro Carnapijó (Figura 11). 
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Figura 10: Localização do Bairro Carnapijó 

 
Fonte: Elaborado pelo Laboratório de Estudo das Cidades (2014). 
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Figura 11: Nomenclatura das áreas do Bairro Carnapijó 

 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2014). 
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6 O MORADOR URBANO DE PONTA DE PEDRAS E A OCUPAÇÃO 

DA ÁREA DE VÁRZEA: CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS, 

SOCIOECONÔMICAS E PAISAGÍSTICAS 
 

Considerando os objetivos estabelecidos nessa pesquisa, pretende-se compreender 

qual motivação levou os moradores residirem em áreas de várzea ao invés de ocupar áreas de 

terra firme na pequena cidade de Ponta de Pedras e fazer uma análise geográfica de paisagem 

da várzea urbana. Esse capítulo apresenta os resultados obtidos no sentido de atingir esses 

objetivos. 

 

6.1 O Histórico do Processo de Ocupação da Várzea: A visão do Poder Público  

 

De acordo com a narrativa de Milton Ribeiro Boulhosa Malato13, foi no final da 

década de 1980 e início da década de 1990, que por exigências dos moradores ribeirinhos das 

comunidades rurais, foi idealizado pela Prefeitura a abertura de ruas na área da várzea, 

abrangendo os setores 2, 5 e 22, que equivalem respectivamente às áreas do Campinho, 

Carnapijó e Armazém, popularmente conhecidos como Bairro Carnapijó (Figura 12). A rua 

Antero Lobato, que teve abertura inicial realizada pelo senhor Bertino Boulhosa14

 

, no ano de 

1968, que faz o limite com o Armazém e o Carnapijó, e a rua paralela conhecida por Siqueira 

Mendes, que separa o Carnapijó do Campinho, foram delineadas até o limite do rio Armazém 

(Figura 13). Nessas ruas foram delimitados lotes no tamanho de 10x30m (300m²), para que 

fossem ocupados pela população ribeirinha migrante, sendo que cada família poderia ocupar 

apenas um terreno. De acordo com o relato do antigo Prefeito, contudo, nessa época, a 

Prefeitura não tinha recursos suficientes, e não foi possível fazer um planejamento melhor, no 

qual pudesse ter sido oferecido uma infraestrutura adequada para essa população, com 

saneamento básico, fossa biológica, água potável, energia elétrica, etc. Aos poucos, esses 

subsídios foram chegando. Primeiro veio a energia elétrica e depois a água. 

                                                            
13 Prefeito do Município de Ponta de Pedras entre os anos de 1989 a 1992. 
14 Prefeito do Município de Ponta de Pedras em outras gestões, e pai de Milton Boulhosa. 
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Figura 12: Paisagens características do Bairro Carnapijó. 

 
a) Pontes de madeira que terminam no rio.            b) Longas ruas de madeira ligadas às casas. 

  

 
c) Áreas alagadas.                                                   d) Passagens altas em pontes de madeira. 

 

 
e) Barcos atracados nos igarapés.                           f) Embarcação atracada próximo da casa. 

 

 
g) Açaizais ao longo do Bairro Carnapijó.             h) Aglomerado de casas de madeira. 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades. 
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Figura 13: Localização da rua Antero Lobato 

 
Fonte: Elaborado pelo  Laboratório de Estudo das Cidades (2014). 
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Essa população que migrou do campo para o centro urbano, aos poucos foi ocupando 

esses lotes, entretanto, de forma desordenada, ou seja, a ocupação dos terrenos ocorreu de 

forma dispersa e não de forma sequencial. Parte destas ruas foi sendo aterrada com o passar 

dos anos, mas sem a instalação do saneamento básico. Atualmente, a rua Antero Lobato, 

praticamente, está toda aterrada, com asfalto existente em alguns pontos, e as demais ruas 

paralelas ainda se dividem em trechos com aterro e trechos com estivas15

Para M. R. B. M., ao longo dessa mesma rua, saem pontes de madeira que se ligam às 

casas de palafitas e vão de encontro ao rio Armazém, e até o momento, não existe 

abastecimento de água estabelecido pela COSANPA (Companhia de Saneamento do Pará) 

nessa região da cidade, pois, há uma deficiência em relação ao fornecimento desse tipo de 

serviço. O Ex-Prefeito alega ainda que não é possível fazer o abastecimento de água para 

esses setores, pois são áreas periféricas, longínquas, que possuem uma extensão muito grande, 

com um número de domicílios muito expressivo.  

, ou popularmente 

chamadas de pontes (Figura 14). Independente da forma como ocorreu a ocupação urbana 

dessa área da várzea, é nítido que é a partir desse movimento migratório que se inicia a 

produção social do espaço do Bairro Carnapijó, á maneira que Santos, M. (1985) e Gomes 

(1990) descrevem. Sendo que, o espaço geográfico é a expressão das relações sociais e a 

interação entre a sociedade e a natureza. 

Porém, nas aplicações de formulários aos domicílios foram constatadas informações 

contrárias às do Ex-Prefeito. Nos formulários foi indagado qual seria a origem da água 

destinada para o consumo dos habitantes da residência. Após tabulados os dados, concluiu-se 

que, praticamente 100% das casas no Campinho e Carnapijó são abastecidas pela COSANPA. 

No caso do Armazém, 87% das casas recebem água fornecida pela COSANPA, enquanto que, 

apenas 13% utilizam ainda a água do rio ou de algum poço (Gráfico 2). 

Nesse sentido, os dados vão ao encontro da informação fornecida pelo Ex-Prefeito M. 

R. B. M., pois, o valor total para o Bairro Carnapijó está em torno de 95% para casas 

abastecidas pela COSANPA. Esse bairro é considerado um dos maiores de Ponta de Pedras. 

 

                                                            
15 Passarelas de madeiras, construídas nas várzeas, com o objetivo de ligar as palafitas e favorecer a circulação 
dos moradores. 
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Figura 14: Trechos da rua Antero Lobato (Bairro Carnapijó) 

 
a) Trecho da rua Antero Lobato aterrada.               b) Início da estiva a partir da rua Antero Lobato. 

 

 
c) Trecho da rua Antero Lobato asfaltada.             d) Trecho da rua Antero Lobato com Asfalto. 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades. 
 

 
Gráfico 2: Origem da água para consumo  

 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2014). 
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Ainda de acordo com o relato do Ex-Prefeito M. R. B. M., no processo de ocupação 

dessa área, que na época era mais característico a ambiente de várzea do que hoje, ocorreram 

várias situações que visavam interesses pessoais, onde podem ser descritas como tráfico de 

influências16

Para o Ex-Prefeito, na época, para pleitear um terreno, o morador fazia um 

requerimento junto à Câmara Municipal, informando qual terreno ele desejava ter posse. A 

Câmara Municipal decretava e a Prefeitura sancionava e promulgava um número de lei para 

este terreno, ocorrendo assim um processo de aforamento

. Era comum que os moradores de comunidades rurais ribeirinhas pleiteassem um 

lote de 10x30m (300m²) junto à Prefeitura. Porém, apareciam outras famílias que vinham das 

áreas rurais e, por intermédio de uma relação de amizade com algum vereador, pleiteavam 

mais de um lote. Algumas famílias ficavam com dois ou três lotes, devido a esse tráfico de 

influência. De acordo com Corrêa (1990) e Maricato (2002), o espaço pode ser organizado 

por meio de interesses e movimentos políticos 

17

De acordo com Costa et al. (2013), a Prefeitura de Ponta de Pedras concedeu 

391títulos de aforamento para imóveis urbanos entre os anos de 1899 a 2009, sendo que, entre 

1990 e 2009 foram 64 imóveis aforados. O período que a Prefeitura mais cedeu títulos de 

aforamento foi na década de 1980. Verifica-se que ainda há resquícios coloniais ligados à 

questão fundiária na Amazônia. Para Montoia (2010), o município de Ponta de Pedras não 

possui legislação sobre regularização fundiária e nem plano ou programa específico para isso. 

, e haveria o pagamento anual de 

uma taxa simbólica referente ao título de posse. Cabe ressaltar que não há possibilidade de 

comprovar o que foi comentado pelo Ex-Prefeito pois, em 1999, a Prefeitura Municipal foi 

incendiada, em uma manifestação popular, e muitos dos documentos existentes foram 

perdidos. O Ex-Prefeito afirmou que quando a família recebia o seu título de aforamento, o 

morador pagava a taxa do primeiro ano e nunca mais pagava.  

O valor cobrado pela anuidade era somente para constar que fora pago algo. Essa taxa 

era recolhida diretamente na tesouraria da Prefeitura. Naquela época ocorreu um incentivo da 

                                                            
16 Consiste em solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a 
pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. 
17 Aforamento é um contrato pelo qual ocorre a transferência do domínio útil e perpétuo de um imóvel por seu 
proprietário, sob o pagamento de um foro anual, certo e invariável. A partir da vigência do Código Civil de 2002, 
não é mais possível constituir enfiteuses civis. A enfiteuse administrativa em imóveis da União, quando 
permitida, ocorre por meio de contrato (de aforamento–art.14,Lei no 9.636/1998; ou enfitêutico–art.109, DL no 
9.760/1946) firmado entre a Secretaria do Patrimônio da União (SPU) e o particular, mediante licitação ou 
concorrência, observando-se direito de preferência dos ocupantes (art. 15, Lei no 9.636/1998); além disso, 
consiste na transmissão do domínio útil do imóvel em favor do enfiteuta. 
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Prefeitura para a ocupação da várzea, onde foi aberta uma rua, denominada hoje por rua 

Siqueira Mendes (Figura 15). 

De acordo com M. R. B. M, a cidade de Ponta de Pedras estava passando pelo período 

de eleições, e os candidatos a um cargo público necessitavam captar votos para se eleger. Foi 

um momento de transição de administração, um momento conturbado, quando alguns 

vereadores que também tinham seus interesses, começaram a oferecer lotes por troca de votos. 

Nesse sentido, foram doados lotes às pessoas que não tinham necessidades. Isso acabou 

contribuindo com a forma de ocupação dispersa desta parte da cidade. Os moradores recebiam 

os lotes com plena satisfação, sem ter a mínima noção do futuro que eles iriam enfrentar com 

relação ao saneamento básico. A população que fora construir suas casas nestes lotes não 

fazia nenhuma exigência, até porque, a posse da propriedade está mais relacionada a uma 

doação do que a uma aquisição. Apesar de haver incentivos da Prefeitura e de alguns 

vereadores para a ocupação do local, em nenhum momento existiu qualquer projeto idealizado 

pela Prefeitura para levar melhorias para esses locais.  

e certa forma, esses cidadãos ficam à mercê das administrações pública, no que diz 

respeito à qualidade de serviços sociais que utilizarão de forma precária, ou até mesmo, os 

serviços que não terão acesso (SANTOS, M., 1998) 

O Ex-Prefeito informou que, pelo fato dessa população, que se direcionou para essa 

área de várzea, ser originária das áreas ribeirinhas, eles não se interessaram em ocupar áreas 

de terra firme, pois, tinham a facilidade de acesso e locomoção pelos rios e igarapés, pois 

possuíam motores próprios que guardavam nas imediações da habitação. Esses moradores 

ribeirinhos alegavam que, seria inviável possuir um imóvel em terra firme, pois eram todos 

pescadores, e seus motores (barcos) ficavam estacionados nos igarapés, não tinham como 

carregá-los até suas casas, por serem pesados. E, caso morassem na estrada, corriam o risco de 

chegar no dia seguinte ao local onde o barco foi deixado e seu motor não estar mais lá, ou até 

mesmo o próprio barco, sem contar o tempo que gastariam com esse deslocamento. Pensando 

dessa forma, esses ribeirinhos acharam mais viável ocupar a várzea e guardar seu barco 

próximo da casa, debaixo do porto. Antes de ocorrer a ocupação dessa parte da cidade, a 

propriedade já era considerada economicamente de baixo valor comercial, pois além de ser 

área de várzea, também era um local muito distante para se morar, e ninguém tinha interesse. 

Distante, ainda é, mas, o interesse pelo imóvel nesse local aumentou. 
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Figura 15: Localização da rua Siqueira Mendes 

 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2014). 
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De acordo com Costa et al. (2014), a área do Armazém, é considerado pelo Poder 

Público local como área invadida. Sendo assim, essas áreas de várzeas da cidade de Ponta de 

Pedras não deveriam causar interesse ao mercado imobiliário, tornando fácil o acesso à 

ocupação irregular. Porém, não é o que acontece, já que existe uma prática de compra e venda 

de imóveis nesse local (Figura 16). 

Figura 16: Imóveis à venda no Bairro Carnapijó 

 
a) Terreno à venda                                                  b) Terreno à venda 

 

 
c) Casa à venda 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2014). 

 

Para M. R. B. M., na época, os pescadores eram os maiores interessados em construir 

suas moradias nesse tipo de ambiente alagadiço, onde, podiam guardar seu barco e, ter 

facilidade em seu deslocamento. Com o passar dos anos a ocupação urbana dessa área 

aumentou, porém mudou um pouco as características dos moradores, pois, anteriormente as 

pessoas que iam morar ali eram pescadores, hoje as pessoas não são as mesmas, muitos não 

vivem da pesca. Antes da abertura das ruas paralelas à rua Antero Lobato, que são, a rua 

Siqueira Mendes; Passagem Pistolão; rua Vinte e Quatro de Outubro; além de outras paralelas 

desses setores, havia muitas famílias que já ocupavam a área, só que, ainda não havia sido 
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regularizada a propriedade. Inclusive, no período de início de abertura da rua Antero Lobato 

em 1968, já tinha ocorrência de moradores nessas áreas de várzea. E para dar sequência na 

abertura da rua foi necessário indenizar o morador, para que ele pudesse construir sua casa em 

outro local e facilitar assim a continuidade do projeto. O morador dessa casa já afirmava nessa 

época que o imóvel era patrimônio dele, e tudo pertencia a ele, contudo, o imóvel era 

patrimônio municipal e ele não tinha título de propriedade. 

O Ex-Prefeito M. R. B. M. informou que no período de sua administração pública, à  

medida que a Prefeitura abria esses espaços para ocupação, a mesma procurava regulamentar, 

tornando proprietários documentados todos os ocupantes em sua gestão. A cada terreno 

legalizado para ocupação era um número de lei (título de aforamento). A SPU (Secretaria do 

Patrimônio da UNIÃO), concede um título temporário pra uso e manejo da terra, sem 

permissão para venda da propriedade. Entretanto, com a viabilidade em conseguir o título de 

aforamento, onde não existem restrições com relação à venda do imóvel, surge um comércio 

de terras na cidade. Essa situação aconteceu nesses locais da seguinte maneira, ocorriam as 

ocupações que posteriormente eram legalizadas por meio de aforamento, e em seguida, com o 

passar dos anos, muitas propriedades eram vendidas. Principalmente em período de campanha 

eleitoral, essas pessoas ganhavam lotes e em seguida vendiam, praticamente ocasionando esse 

comércio de terras. Após o incêndio que ocorreu na Prefeitura no ano de 1999, todos os 

documentos que estavam no prédio foram queimados, inclusive, os títulos de aforamento. Isso 

quer dizer que, se o proprietário do imóvel que ainda possui o título de aforamento em seu 

nome, o manteve guardado, ele tem a possibilidade de provar que a propriedade lhe pertence 

de fato, enquanto que, quem não guardou e perdeu seu documento, provavelmente não terá 

como provar que realmente é o dono titular do imóvel. Isso se torna um grande empecilho, 

pois, a pessoa que tiver interesse de vender ou comprar um imóvel, ficará impedido de 

registrar escritura pública em cartório. O cartório não permite fazer esse procedimento se não 

existir um título de aforamento, entendendo que desconhece a origem do imóvel. Apesar de 

muitos não possuírem mais seus documentos de posse por diversos motivos, é nítido que está 

em constante ocorrência a compra e venda de propriedades no Bairro Carnapijó, da cidade de 

Ponta de Pedras. Na época de abertura das ruas, todos os proprietários já possuíam título de 

aforamento. Inclusive, foi dado título de aforamento até para os moradores da rua Belém, que 

foi aberta na gestão do Ex-Prefeito M. R. B. M., entre os anos de 1989 a 1992. Várias famílias 

da zona rural do município se mudaram para a área de várzea nessa época. Muitos desses 

moradores eram provenientes das comunidades de Urinduba,  Marajó-Eté, Fortaleza, entre 
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outros (Figura 17). Essas comunidades estão localizadas aproximadamente a 12 km de 

distância em linha reta do Bairro Carnapijó. 

De acordo com M. R. B. M., na atualidade, os moradores do Bairro Carnapijó, que não 

possuem documento de posse do imóvel, estão se direcionando à Prefeitura, com o objetivo 

de fazer o requerimento dessa documentação. Algumas pessoas que compraram o imóvel e 

não possuem o título de aforamento, provavelmente, provam que está ocorrendo uma 

ocupação pacífica, sem litígio, e que por meio de recibo pode comprovar a compra e legalizar 

sua situação. Sendo que, é jurisprudência do Município sancionar o título de aforamento, 

ocorrendo de forma legal, e que, nesse caso, a União não tem autonomia. No final da década 

de 1980, a Prefeitura municipal de Ponta de Pedras foi acionada por uma população rural que, 

ansiava por ocupar um espaço na cidade, pois, seus filhos precisavam estudar e também as 

famílias necessitavam de acesso à infraestrutura básica, como por exemplo, água, energia e 

saneamento básico. Com o início da ocupação, os moradores faziam um requerimento junto à 

Câmara Municipal, para pleitear o terreno de interesse.  

Segundo o secretário de urbanismo do município de Ponta de Pedras, o requerimento 

ainda é feito na Câmara Municipal, sendo uma prática que permanece na cidade, 

principalmente para o Bairro Carnapijó. Ocorreram algumas reuniões na Prefeitura de Ponta 

de Pedras, com a presença da prefeita e alguns secretários. A administração pública foi 

indagada a respeito de vários assuntos sobre a cidade, sendo um deles sobre a ocupação 

urbana do Bairro Carnapijó. Foi questionado se a Prefeitura entendia o local como uma 

ocupação irregular. Infelizmente poucas informações foram obtidas, pois, só nos foi 

informado que, o local não era considerado ocupação irregular e que pretendia-se dar mais 

atenção ao bairro. No entanto, restou-nos refletir até que ponto essa informação é realidade ou 

discurso político. 



80 
 

 
 

Figura 17: Comunidades de origem de alguns moradores 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 
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6.2 O morador da várzea urbana e os usos do solo nessa área 

 

É possível observar que no bairro Carnapijó não existe saneamento básico 

(MONTOIA, 2010), há situações na qual as pessoas lavam suas roupas e louças à beira dos 

igarapés, e algumas crianças tomam banho nos rios (Figura 18). 

O Bairro Carnapijó é característico de cidade ribeirinha.  Essa área da cidade de Ponta 

de Pedras possui suas ruas conectadas ao rio. De acordo com Trindade Junior, Silva e Amaral 

(2008), estas ruas vão de encontro com o rio ou terminam nele. Possuem uma dinâmica 

própria da Região Amazônica, influenciada pelo movimento das marés. Ainda de acordo com 

os autores, ocorre uma forte interação dos moradores ribeirinhos com os cursos fluviais, como 

por exemplo, o uso para o lazer, recurso natural e uso doméstico. 

 
Figura 18: Crianças brincando e tomando banho no rio 

 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2014). 

 

6.2.1 Quem é esse morador do Bairro Carnapijó? 
 

Segundo o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010), o Bairro 

Carnapijó18

                                                            
18O Campinho (setor 2) possui 492 domicílios; o Carnapijó (setor 5) possui 221 domicílios; o Armazém (setor)  
possui 268 domicílios (IBGE, 2010). 

 possui um total de 981 domicílios. Nesse sentido, foram aplicados formulários 

aproximadamente em 11% do valor total do número de domicílios dos três setores censitários 

que formavam esse Bairro, em 2010. Dessa forma, considerando esse total, foram aplicados 
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formulários a 56 domicílios do Campinho (11,3%), 25 domicílios do Carnapijó (11,3%) e 30 

domicílios do Armazém (11,1%), totalizando 111 formulários.  

Os moradores que foram entrevistados, em sua maioria, são do sexo feminino, e 53% 

possuem idade entre 18 anos a 40 anos. Contudo, entre si, estas áreas possuem diferenças, 

sendo que, no caso do Campinho, menos da metade da população possui até 40 anos, 

enquanto que, no Armazém, a população pode ser considerada mais jovem, e somam 60% de 

pessoas com até 40 anos de idade.  

Nota-se também que, além dessa divergência de idade entre o Campinho e o 

Armazém, a população com idade superior aos 80 anos reside apenas no Campinho, com um 

total de 4%. Nesse sentido, o Campinho pode ser considerado o mais velho com relação à 

idade da sua população, pois, apesar da ocupação urbana dessa área ocorrer a menos tempo 

que as outras duas, é nela que se encontram as pessoas mais velhas. Lembrando que, somente 

foram aplicados formulários com pessoas maiores de idade, sendo o chefe da família, ou o 

morador responsável pela casa naquele momento (Gráfico 3). 

 
Gráfico 3: Faixa etária do morador 

 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2014). 

 
A maior parte desses entrevistados possui um(a) companheiro(a), o que caracteriza 

que são casados ou amasiados (vivem juntos), somando 61%, enquanto que, 39% dos não 

casados se distribuem entre solteiros, divorciados e viúvos (Gráfico 4). 

No Bairro Carnapijó, a quantidade de mulheres entrevistadas foi muito maior que a de 

homens, atingindo um percentual total de 62% dos entrevistados. Acredita-se que o número 
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de mulheres entrevistadas seja elevado, por não terem empregos e exercerem a função de 

domésticas. Nesse sentido, permanecem mais tempo em casa, enquanto seus companheiros 

estão no trabalho. Essa afirmação é baseada pelo fato de que 58% das mulheres entrevistadas 

são casadas. Além do que, a maior porcentagem dos formulários foram aplicados durante a 

semana, entre as 8:00h e 12:00h no período da manhã e, entre as 15:00h e 18:00h no período 

da tarde, momento em que o homem está exercendo sua função diária fora de casa, 

trabalhando em algum emprego formal ou informal, ou saiu para pescar, com o objetivo de 

prover o sustento da família, prática usual nessa região (Gráfico 5). 

 
Gráfico 4: Estado civil do morador 

 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2014) 
 
Gráfico 5: Distribuição de gênero por área 

 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2014). 
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A principal fonte de renda para 30% dessa população, é proveniente dos benefícios 

recebidos do governo, como por exemplo, bolsa família, seguro defeso e aposentadoria. Nota-

se que, o Campinho e o Armazém são os mais dependentes desse tipo de renda mensal. A 

pesca, com 27%, é considerada a segunda maior fonte de renda para os moradores do Bairro 

Carnapijó, e está em maior destaque na área do Carnapijó. Entretanto, ressalta-se que o 

Carnapijó é considerado pequeno se comparado com o Campinho e o Armazém, possuindo 

um número menor de domicílios. Nesse sentido, apesar da pesca aparecer com maior destaque 

nesse setor, provavelmente, o número de pescadores é pequeno, se comparado ao número de 

moradores (Gráfico 6). Também foi averiguado o valor da renda mensal familiar, tendo sido 

possível constatar que essa população é realmente carente, pois sobrevivem com baixos 

salários. Apenas 26% dessas famílias conseguem atingir o valor de até dois salários mínimos 

(Gráfico 7). 
Gráfico 6: Principal fonte de renda da família 

 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2014). 
 

 

Mais da metade das famílias entrevistadas possuem até 5 filhos, e, em algumas 

famílias, como por exemplo, no caso do Campinho, é possível observar que a quantidade total 

pode chegar a 13 filhos  (Gráfico 8). Como foi mencionado anteriormente, é nesse setor da 

cidade, onde podemos encontrar alguns moradores com idade superior aos 80 anos. Cabe 

destacar que, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010), é no 

Campinho onde está localizado o maior número de domicílios, alcançando o valor de 16% de 

um total de 3096 domicílios em toda a cidade de Ponta de Pedras, encontrando-se dispersos 

por áreas de terra firme e de várzea (áreas alagadas periodicamente). 
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Gráfico 7: Valor da renda familiar  

 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2014). 
 

Gráfico 8: Quantidade de filhos por família 

 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2014). 

 
 
Durante os trabalhos de campo foi perguntado aos chefes dos domicílios (ou quem 

respondeu por eles) onde eles nasceram, para poder identificar se os moradores do Bairro 

Carnapijó são nascidos em Ponta de Pedras ou se são oriundos de outros municípios do Pará 

ou de outros estados. No caso do morador ser "filho da terra"19

No gráfico 9 é possível observar que no Bairro Carnapijó, 79% dos entrevistados são 

nascidos no Município de Ponta de Pedras, sendo que, apenas 32% nasceram na área urbana 

, foi perguntado se o mesmo 

era nascido na cidade ou no interior do município de Ponta de Pedras.  

                                                            
19 Maneira que o ponta-pedrense se intitula. 
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enquanto que 47% são nascidos no interior do município (áreas rurais). Foi possível perceber 

também que, nas áreas do Campinho e do Carnapijó, mais da metade da população que 

respondeu ao formulário, nasceu na área rural, e somente na área do Armazém, o processo é 

inverso, pois, 51% dessa população é nascida na área urbana do município.   

Isso demonstra que nos últimos anos, a ocupação urbana na área do Armazém tem 

ocorrido mais por pessoas que nasceram na cidade, do que as outras duas áreas, que, ao 

contrário, atraíram mais moradores vindos das comunidades ribeirinhas ao longo do 

município. É interessante destacar também que, aproximadamente, 19% dos habitantes do 

Bairro Carnapijó são nascidos em outros municípios do Pará e outras regiões brasileiras, 

como por exemplo, a região Nordeste e a região Sul do país (Figura 19). 

 
Gráfico 9: Origem dos moradores 

 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2014). 
 
 

Na figura 19 é possível visualizar melhor de onde esses moradores são originários. 

Observa-se que uma parcela considerável desses cidadãos é proveniente da Ilha do Marajó. 

Nesse sentido, estão habituados a viver com as variações no nível das águas dessa região. 
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Figura 19: Croqui representativo do local de origem dos moradores do Bairro Carnapijó  

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015).  
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Na questão relacionada ao tempo de residência do chefe das famílias no local, ao 

analisarmos os dados dos formulários aplicados, foi identificado que, 89% dessa população 

reside nessa área por um período máximo de até 20 anos. Desta forma, 64% desse total 

habitam o Bairro Carnapijó por um período de até 10 anos (acrescidos dos moradores com 

menos de 1 ano de residência), e 25% estão no local entre 11 anos a 20 anos. Somente 9% 

dessa população possui sua moradia nessa parte da cidade por mais de 20 anos. Moradores 

com menos de um ano de residência somam 11% (Gráfico 10). 

 
Gráfico 10: Tempo de moradia no bairro 

 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2014). 

 

Sendo assim, esses valores reforçam a afirmação de Costa et al. (2012), que constatou 

que o crescimento urbano de Ponta de Pedras foi mais expressivo entre os anos de 1991 e 

2010, apesar que, a análise dessa dissertação foi feita apenas com relação à ocupação urbana 

do Bairro Carnapijó. 

Para se compreender de que maneira o morador se tornou usuário do imóvel, foi 

perguntado para o mesmo como ele adquiriu a propriedade. Nos formulários, foram 

fornecidas cinco opções de respostas para os indivíduos. As opções estavam distribuídas em 

compra, herança, aluguel, empréstimo e outros. Na escolha da opção outros, os moradores 

justificavam as respostas com a informação de que foi doação da Prefeitura, por meio de 

requerimento. No Bairro Carnapijó, 63% dos moradores responderam que compraram o 

imóvel, enquanto que, todas as demais opções juntas somaram 37% apenas. Com relação aos 
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que disseram que o imóvel foi adquirido por meio de herança, complementaram a resposta 

afirmando que esse era um bem que foi deixado pelos pais ou avós (Gráfico 11). 

 
Gráfico 11: Maneira que o morador adquiriu o imóvel 

 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2014). 

 

É possível que haja diversos motivos para que as pessoas procurem as várzeas da 

cidade de Ponta de Pedras para morar. De acordo com Castro (2008), há um movimento 

migratório campo/cidade, no qual a população tem como objetivo melhorias em sua qualidade 

de vida e acesso à serviços básicos. Segundo Murrieta et al. (1989), os ribeirinhos 

desenvolvem variadas atividades de subsistência, aproveitando os recursos da floresta 

tropical. Isso pode contribuir na escolha da várzea como local de moradia. Entretanto, para 

Santos, M. (1998), quando a condição financeira do cidadão não é satisfatória, ele vai residir 

em locais mais desprovidos de serviços, como no caso da várzea. Essa situação irá contribuir 

ainda mais para o aumento da sua pobreza, impossibilitando-o de se mudar para outro local.  

Desta forma, identificar o que motivou as pessoas a se mudarem para áreas alagadas 

ou áreas que alagam periodicamente, ajudará a compreender o porque dessa escolha em 

construir suas casas sobre a água, quando poderiam construir em terra firme.  

Segundo informações oficiais, no período inicial da ocupação do Bairro Carnapijó, os 

migrantes viviam em comunidades rurais ribeirinhas, e tinham preferência em morar em 

ambientes de várzea, pois, todos possuíam barcos e já estavam acostumados com a facilidade 

do deslocamento ao longo dos rios e igarapés. Os moradores tendo como principal função a 

atividade da pesca, alegavam que seria difícil para eles possuírem uma residência em terra 
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firme, pois, não teriam como transportar o motor do barco devido o peso. Além do que, o 

deslocamento do rio ou igarapé até a sua casa seria muito demorado por causa da distância 

(Figura 20).  

 
Figura 20: Figuras dos barcos estacionados próximo às casas dos proprietários 

 
a) "Casquinho" ancorado no igarapé.                      b) Barcos atracados próximo das casas. 

 

 
c) Barco estacionado próximo da casa.                   c) Barco estacionado próximo da casa. 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2014). 

 

Nessa mesma entrevista com um Ex-Prefeito, levantou-se que a ocupação das áreas de 

várzea do Bairro Carnapijó foi incentivada pela Prefeitura, por meio da abertura de uma rua, 

que recebe o nome de Siqueira Mendes. Essa rua pertence à área do Campinho, limitando-a 

do Carnapijó. A cidade de Ponta de Pedras estava em um processo de campanha política, e 

havia interesse de alguns candidatos em conseguir arrecadar votos para garantir suas eleições. 

Com esse intuito, alguns vereadores ofereceram lotes aos moradores que aceitaram ceder o 

seu voto como objeto de barganha. Porém, nessa troca de favores, algumas pessoas que não 

tinham necessidades financeiras, acabaram ganhando terrenos sem merecimento. Essa 

maneira de distribuição de terrenos acabou influenciando a distribuição urbana dispersa nessa 

região da cidade. 
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 Para uma melhor compreensão dessa ocupação foram feitas algumas perguntas a esses 

moradores. Uma das perguntas aplicadas nos formulários junto aos moradores do Bairro 

Carnapijó, e talvez a principal, faz referência a opção da ocupação na área de várzea, onde as 

possibilidades de resposta para seus motivos são os seguintes: 

a) recurso natural (devido a multifuncionalidade da várzea, com relação a pesca, o 

açaí, outras plantas da várzea, acesso ao rio para trocar bens do interior ou outros 

fins); 

b) cultural (preferência pessoal ou familiar, opção por local com características 

semelhantes à moradia anterior); 

c) econômico (terreno mais barato no caso da compra, sem impostos, pelo menos 

antes do IPTU); 

d) infraestrutura (já existente quando chegou); 

e) acesso (acesso à terra ou ao terreno onde está a casa, se não foi comprada ou 

herdada). Com relação a essa opção, pretende-se saber se não havia regra de 

uso/ocupação, se a área não tinha dono ou era devoluta); 

f) familiar (caso alguém da família já habitasse o local anteriormente). 

Ao indagar os moradores sobre quais motivos os levaram a escolher a várzea para 

construir ou comprar suas casas, obteve-se como resposta de quase metade da população que, 

o principal motivo foi com relação ao valor do imóvel. Alegaram que no Bairro Carnapijó, o 

imóvel ainda é barato, enquanto que em terra firme eles não teriam condições financeiras para 

comprar. Sendo assim, é o poder de compra que direciona onde o indivíduo vai morar. Nesse 

caso, o Bairro Carnapijó é considerado a periferia da cidade e, a população é de baixíssima 

renda, comprovando na prática o que o professor Milton Santos (1998) disse, que a periferia 

das cidades é o destino dos pobres.  

O processo de ocupação urbana do Bairro Carnapijó vem ocorrendo há pelo menos 25 

anos, pois, de acordo com Milton Boulhosa, começou a se consolidar a partir de 1989. Na 

figura 21 é possível perceber também essa expansão urbana do Bairro Carnapijó na cidade de 

Ponta de Pedras. 
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Figura 21: Expansão urbana do Bairro Carnapijó  

 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2015). 
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6.2.2 As várzeas, a interferência na vida dos moradores e o uso da terra 

 

 Foi constatado por meio da análise dos dados que, as pessoas decidiram habitar nessa 

área devido às questões econômicas. Nesse local o terreno era mais barato para se comprar, e 

também não havia cobrança de impostos. A opção por morar na várzea devido à questão 

econômica, foi a resposta de 47% da população do Bairro Carnapijó, o que equivale à maioria 

dos moradores. Considerando o total desses habitantes que fizeram essa opção, 56% 

adquiriram suas residências a partir do ano de 2009. Se observamos melhor a tabela 3, 

podemos perceber que, com o passar dos anos, o número de moradores nesse bairro tem sido 

sempre superior aos cinco anos anteriores, e nos últimos cinco anos, esse valor aumentou 

quase três vezes. Somando-se as respostas referente à opção cultural e recurso natural, o valor 

total para o bairro é de apenas 12% dos moradores, e a opção cultural não aparece como 

opção em nenhuma resposta na área do Carnapijó. Com relação às opções referentes à 

infraestrutura, os valores praticamente se assemelham, com pouquíssimas diferenças em sua 

porcentagem (Gráfico 12). 

 
Tabela 3: Período de moradia do proprietário da casa no Bairro  
Carnapijó. 

Período de moradia  População (%) 
Até 5 anos 56 
5 a 10 anos 20 
11 a 15 anos 11 
16 a 20 anos 8 
21 a 25 anos 0 
26 a 30 anos 2 
mais de 30 anos 3 

Fonte: Laboratório de Estudos das Cidades (2014). 
 

As áreas de várzea do Estuário Amazônico são alagadas periodicamente, ocorrendo 

alagamento sazonal devido a ocorrência de chuvas na região, e, duas vezes ao dia, o nível das 

marés aumenta (VALLES, 2013), sendo que esses ambientes sofrem com fortes estresses, 

causando transtornos para quem ocupa (PEREIRA, H., 2007).  
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Gráfico 12: Motivos para morar na várzea  

 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2014). 

 

Nesse sentido, o morador foi questionado quanto à variação das marés no local onde 

mora e se essas marés interferiam de alguma forma em suas vidas.  De acordo com as 

respostas obtidas, é possível observar, no gráfico 13 que a área do Armazém é a que mais 

sofre interferência das marés, influenciando o dia-a-dia do morador.  

 
Gráfico 13: A influência das marés na vida das famílias 

 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2014). 

 

Segundo os moradores do Bairro Carnapijó, a variação das marés ao longo do dia não 

interfere no seu cotidiano. Contudo, nos períodos de cheia (inverno), quando ocorre o 
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aumento do nível das águas, os moradores afirmam que trabalha-se menos e, como 

consequência, há redução no valor da renda da família. No verão, período em que as chuvas 

são menores, o morador trabalha mais e tem a possibilidade de aumentar sua renda mensal. 

De acordo com Lima e Alencar (2000), os grupos humanos que ocupam as áreas de 

várzea, estão adaptados à esses ambientes, e normalmente organizam seu calendário de 

atividades econômicas em função da variação das marés. Isso possibilita aos moradores 

ribeirinhos uma melhor organização de suas economias ao longo do ano.  

O período de cheia é mais conhecido pela população amazônica como inverno, ocorre 

entre os meses de novembro a maio, momento em que há um aumento na incidência de 

chuvas, causando baixa na colheita do açaí e, redução da saída do morador ribeirinho para 

pescar. A atividade pesqueira é fundamental devido sua importância na subsistência alimentar 

das populações e na movimentação econômica que representa. Apesar de 30% da população 

do Bairro Carnapijó receber benefícios do governo, muitos deles complementam suas rendas 

por meio da produção de açaí e também do comércio da pesca. Há casos em que esses 

moradores integram o açaí e o peixe em sua alimentação diária.  

Os dados indicam que a variação do nível das águas em época das cheias pouco 

influencia a vida dos cidadãos que possuem suas residências em ambientes de várzea. Os 

casos de maior incidência das marés ocorrem na área do Armazém, por possuírem suas 

moradias construídas mais próximas do rio. Entretanto, nas palavras dos moradores 

ribeirinhos, os transtornos causados pela variação das marés são superficiais, pois, os mesmos 

já estão adaptados à essa rotina. Apesar da variação das marés influenciar para a diminuição 

do trabalho e da renda, a mesma não acarreta perda de bens materiais aos ribeirinhos do 

Bairro Carnapijó. Porém, o que foi possível perceber é que algumas dessas áreas abrigam 

habitações que são influenciadas pelas variações das marés, e que, além dos transtornos 

referente aos alagamentos, convivem também com situações degradantes, como, por exemplo, 

o lixo que, frequentemente, é lançado nos cursos hídricos, o odor produzido pela água parada, 

falta de saneamento básico (Figura 22), etc. Associado à dinâmica diária, as marés se tornam 

um veículo de diferentes problemas para a vida do morador. Essas são algumas das 

dificuldades enfrentadas por esses moradores que não tem condições financeiras para comprar 

um imóvel em terra firme, e se adaptam à dinâmica local. 
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Figura 22: Áreas de várzea com acúmulo de lixo, água parada e mato alto 

 
a) Lixo acumulado.                                                 b) Área com água parada. 

 

 
c) Acúmulo de água em baixo das casas.               d) Lixo e mato no quintal. 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2014) 

 

Algumas das questões dos formulários fazem referência à atividade pesqueira. 

Entendemos que essa prática pode ser utilizada para consumo (meio de subsistência) ou 

comércio (fonte de renda). O objetivo era identificar se essa função é destinada também para 

o comércio, no intuito de complementar a renda, ou visa estritamente o consumo alimentar da 

família. Procurou-se averiguar se o chefe da família, ou alguém do domicílio, exercia a função 

de pescador e se o mesmo possuía barco.  

No gráfico 14 podemos observar que, praticamente, quase todos os entrevistados ou 

pelo menos alguém na casa é pescador, totalizando 83%. Esse resultado caracteriza o 

predomínio da prática da pesca entre os moradores do Bairro Carnapijó.  

Segundo informações dos moradores, sabe-se que antes mesmo do período inicial de 

expansão urbana da cidade de Ponta de Pedras, já haviam famílias que habitavam esta área de 

várzea. Sendo assim, consideramos que esses moradores ribeirinhos que chegaram ao local, 

antes do início da década de 1990, são considerados os habitantes da 1ª geração. Desta 

maneira, muitos moradores que foram entrevistados podem ser considerados moradores da 2ª 

geração, pois, como já foi informado anteriormente, possuem idade até quarenta anos (53%), 

e residem neste bairro por um período de até vinte anos (87%). 
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Gráfico 14: Alguém na casa é pescador? 

 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2014). 

 

Com relação aos moradores da 2ª geração, podemos entender que, apesar de terem 

mais acesso às modernidades da atualidade, maiores possibilidades de estudos e empregos por 

morarem em centros urbanos, ainda carregam consigo a cultura da pesca, que foi herdada de 

seus antepassados. Porém, é necessário ressaltar que, por se tratar de moradores ribeirinhos da 

Região Amazônica, que sobrevivem com baixos salários, dependem de benefícios do 

governo, carentes de empregos, não teriam outra opção a não ser se apoiar na prática da pesca, 

para suprir em partes suas necessidades financeiras e alimentares.  

Apesar dos baixos salários dessa população, foi observado, ao longo da aplicação de 

formulários pelo Bairro Carnapijó que, na maioria das casas, as pessoas possuem variados 

aparelhos eletroeletrônicos, como por exemplo, televisão com antena parabólica, celular, 

geladeira, fogão, máquina de lavar, microondas, aparelho de som, etc. Isso demonstra que, 

independente da condição financeira, as facilidades de compra por meio de crediário 

contribuem com uma melhora na condição de vida dessa população (Figura 23). 
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Figura 23: Casas com antenas parabólicas (Bairro Carnapijó) 

 
a) Casa próxima ao rio com antena parabólica.      b) Casa com antena da Claro. 

 

 
c) Casa na várzea com antena parabólica. 
Fonte: Laboratório de Estudos das Cidades (2014) 

 

Quando perguntado ao morador, se alguém na casa é pescador, o mesmo ao responder 

positivamente a questão, informava quem seria o pescador. Foi observado que, pouco mais da 

metade das casas possuíam somente pescadores homens (51%), enquanto que, para as casas 

onde somente as mulheres são pescadoras, o valor é menor, somando um total de 13%.  Em 

36% das residências, tanto o homem quanto a mulher são pescadores. Ao todo são 83% de 

pescadores no Bairro Carnapijó. Para Ribeiro, N. (2007), na várzea, a pesca é uma das bases 

da economia.  

Se grande parte dessas pessoas são pescadores, qual seria o destino da pesca? 

Verificou-se que os moradores ribeirinhos da área rural, que vieram ocupar a área onde está 

localizado o Bairro Carnapijó, no início da década de 1990, em princípio, optaram por esse 

local devido às facilidades de locomoção por rios e igarapés, além, é claro, por causa da 

facilidade da pesca, como parte da sua refeição e da fonte de renda. Sendo que, o Bairro 

Carnapijó naquele momento era mais característico de área de várzea do que na atualidade. 

Contudo, com o passar dos anos, a cidade foi crescendo e novas oportunidades de fonte de 
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renda foram surgindo, como por exemplo, empregos públicos, benefícios do governo, 

produção de açaí, empregos informais. Desta forma, a pergunta sobre o objetivo da pesca 

ajudou a compreender se a mesma tem tido participação na alimentação diária das famílias ou 

se o auxílio na renda familiar é o principal motivo.  

Foi constado pelos dados que há moradores que fazem uso da pesca apenas para o 

consumo, enquanto existem outros que apenas comercializam. Entretanto, há uma parcela 

desses pescadores que além de consumir a pesca, também comercializam o produto para 

poder aumentar sua renda no final do mês.  

Analisando o gráfico 15, observamos que as famílias que apenas fazem uso da pesca 

para consumo, sem nenhum interesse comercial, totalizam 47%, o que caracteriza pouco 

menos da metade dos entrevistados. No caso dos ribeirinhos, somente 18% pescam para 

vender o produto no comércio, essa quantidade é considerada pequena. A população 

pescadora que além de consumir, também vende o produto da pesca, soma, aproximadamente, 

35% do valor total. Nesse sentido, com relação às famílias que pescam, praticamente 82% 

possuem essa prática com o objetivo de complementar seu cardápio alimentar. 
 
Gráfico 15: Objetivo da pesca 

 
 

Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2014). 
 

Aos moradores que informaram que são pescadores ou, que em suas residências havia 

pescador, também foi perguntado se possuíam algum tipo de embarcação, independente se era 

barco grande ou pequeno, canoa, “casquinho”, ou outro tipo de embarcação. Do total de 82% 

de famílias que possuem pescadores no domicílio, somente 59% possuem algum tipo de 

39 
52 51 

16 

22 17 

45 

26 32 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Armazém Carnapijó Campinho 

Objetivo da pesca 

 Consumo e comércio 

 Comércio 

 Consumo 



100 
 

 
 

embarcação (Gráfico 16). Pouco menos da metade desses pescadores que não possuem barco, 

dependem do empréstimo ou aluguel da embarcação de algum parente ou amigo. 

 
Gráfico 16: Possui barco? 

 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2014). 

 

Para as famílias que possuem pescador no domicílio, foi levantada uma outra questão 

que faz referência à utilização da embarcação de terceiros. Durante as respostas, foi 

constatado que, da parcela de famílias que não possuem nenhum tipo de embarcação, apenas 

31% fazem empréstimo ou alugam a embarcação de parentes ou amigos. O interessante é que, 

pela quantidade de pescadores que o Bairro Carnapijó possui, o número de famílias que não 

empresta nenhum tipo de embarcação é muito expressivo, pois, corresponde a 66% do total 

das respostas. Sendo assim, a única opção que esses moradores possuem, é a possibilidade de 

pescarem às margens dos rios e igarapés. Apenas 3% dos moradores se recusaram a responder 

essa questão (Gráfico 17). 

É compreensível que pouco menos da metade dessa população de pescadores não 

possua barco, sendo que seus rendimentos mensais são muito pequenos, o que os 

impossibilita de comprar um barco ou, até mesmo, um motor.  

Segundo os pescadores, os locais mais frequentados para pesca são os rios Arari, 

Armazém, Fortaleza e Marajó-Açu. Os demais rios não foram tão mencionados. 
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Gráfico 17: Utiliza o barco de alguém? 

 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2014). 

 

Ao longo dos formulários aplicados, depoimentos e diálogos dos moradores, foi 

constatado que a maior parte dos moradores do Bairro Carnapijó é nascido no próprio 

município e a grande maioria adquiriu sua propriedade por meio de compra. Entendendo que 

a propriedade lhes pertence, os moradores utilizam o espaço de seu lote para que possa ser 

aproveitado da melhor maneira em sua totalidade, isso quando é possível.  

Em algumas partes do bairro, onde não existe mais nenhuma influência das marés, 

certos proprietários aproveitam o espaço físico do terreno para poder plantar e, às vezes, para 

criar algum animal doméstico. Na maioria das residências, essa prática é realizada com o 

objetivo de usar a plantação e a criação como subsistência. Mesmo nas áreas que ainda sofrem 

com os períodos das marés, há, ao menos, ocorrência de plantação. 

Nas entrevistas com o proprietário do imóvel ou responsável, perguntou-se sobre o uso 

do solo urbano de seu lote. Ou seja, o morador era questionado de que forma o mesmo 

utilizava seu terreno. As opções de respostas para os moradores faziam referência à plantação; 

criação; plantação e criação; ou somente residência. Ressalta-se que a opção referente à 

residência não constava no formulário. Porém, os formulários foram aplicados somente com o 

morador em seu domicílio. Dependendo da resposta, entendia-se que o indivíduo possuía 

somente a casa no terreno.  

Em função dos terrenos, predominantemente pequenos, apenas 10x30m (300m²), e em 

função da existência de áreas alagadas, a proporção de moradores que possuem apenas a 

residência em seu terreno é acima da metade da quantidade de domicílios.  Os valores para os 
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moradores que possuem apenas a residência no seu terreno atinge 54% do número total de 

domicílios.  

No gráfico 18 é possível verificar a distribuição dos tipos de uso do solo urbano para o 

Bairro Carnapijó, onde é comprovado que, conforme as residências se aproximam do rio, 

mais difícil fica a introdução de diferentes usos no lote, devido ao constante alagamento. 

Nesse caso, a área do Armazém é a que menos consegue utilizar seus terrenos para plantio ou 

criação, pois a mesma, é a área que mais sofre com a influência das marés. De acordo com 

Santos, M. (2008), apesar de haver locais em que as condições naturais não são propícias para 

ocupação, não torna isso uma barreira ou limite. 

Gráfico 18: Tipos de uso do solo urbano 

 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2014). 
 
 

Nas propriedades que ocorrem plantações, os nomes de plantas mais citados são 

coqueiro, limoeiro, cana-de-açúcar, e açaí, que é o mais predominante da região. No tocante à 

criação, os animais sugeridos são, galinha, porco e pato (Figura 24). 

Uma das perguntas direcionadas aos entrevistados era se o mesmo possuía outra 

propriedade. A resposta que se obteve revelou que, aproximadamente, 37% dos habitantes do 

Bairro Carnapijó, nascidos em Ponta de Pedras, possuem outra propriedade, que, usualmente, 

localizam-se, ao longo dos rios, distribuídos pelo município (Tabela 4). 
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Figura 24: Quintais com criação de animais domésticos e agricultura familiar 

 
a) Criação de galinhas.                                            b) Agricultura de subsistência familiar. 
Fonte: Laboratório de Estudos das Cidades (2014). 

 

 
Tabela 4: Possui outra propriedade? % 

Local Possui outra 
propriedade 

Não possui outra 
propriedade 

Campinho 9 91 
Carnapijó 11 89 
Armazém 16 84 

Fonte: Laboratório de Estudos das Cidades (2014). 
 

Considerando esses resultados, se observa que a população ribeirinha que reside no 

Bairro Carnapijó conhece bem esse local e consegue identificar alguns problemas nessa 

região da cidade, além dos já relacionados em relação ao nível das águas. São problemas que 

causam transtornos a esses cidadãos e seria responsabilidade da administração pública saná-

los. Entretanto, segundo Santos, M. (2008), o homem ao modificar o meio,  pode sofrer com 

os riscos relacionados a impactos ecológicos e sociais. De acordo com Coelho (2001), os 

locais onde as classes de baixa renda vão habitar, sofrem mais com problemas sociais e 

ambientais, do que os espaços onde à classe de alta renda reside. 

 

6.2.3 Transformações realizadas pela população e o Poder Público na paisagem da 

várzea urbana e qual sua relevância para a população 

 

Apesar de alguns problemas terem sido identificados ao longo dos trabalhos de campo, 

procurou-se perguntar aos moradores quais seriam os principais problemas do bairro. As 

maiores reclamações da população do Bairro Carnapijó referem-se à infraestrutura, saúde, 

manutenção da infraestrutura, segurança, entre outros.  
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A principal reclamação nas áreas do Armazém, Carnapijó e Campinho, está 

relacionada com a questão da infraestrutura local. Grande parte das críticas são direcionadas a 

problemas com a distribuição de água, energia elétrica, aterro das ruas, pontes, saneamento 

básico, iluminação pública, e outras. Os moradores do bairro informam que existem 

problemas com a iluminação pública em algumas pontes, pois em alguns pontos há 

iluminação e em outros deixa de funcionar. Muitas ruas ainda são delineadas por pontes de 

madeira que se conectam às casas de palafitas, e muitas dessas pontes estão mal cuidadas. Em 

alguns locais, essas pontes estão quebradas aguardando conserto (Figura 25). 

 
Figura 25: Pontes de madeira (estiva) quebradas em alguns trechos do bairro 

 
a) Ponte de madeira faltando tábuas.                       b) Ponte de madeira faltando tábuas. 

 

 
c) Início da ponte faltando tábua de madeira. 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2014). 

 
 
 

Um morador chegou a afirmar que a Prefeitura contratou seu serviço para que ele 

fizesse o conserto, porém, já havia se passado dois meses e a Prefeitura ainda não havia pago. 

A princípio, o conserto das pontes de madeira é responsabilidade da administração pública e 

não do cidadão.  

Outro detalhe que chamou a atenção está relacionado com a saúde aliada à 

infraestrutura. Algumas pessoas reclamaram que, como parte das pontes estavam quebradas, o 
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acesso às residências ficava prejudicado, impedindo moradores de irem ao hospital, quando 

com problemas de saúde, sem contar as pessoas que caiam das pontes e se machucavam 

seriamente. Nota-se que existe um fluxo nessas pontes ao longo do dia, onde circulam 

pedestres, bicicletas, crianças brincando e até animais (Figura 26). 

 
Figura 26: Fluxo urbano nas pontes de madeira do bairro 

 
a) Estivas tortuosas e altas.                                     b) Ciclista circulando na estiva. 

 

 
c) Mãe carregando filha na bicicleta.                     d) Ciclista circulando na estiva. 

 

 
e) Crianças brincando nas estivas.                          f) Pedestres transitando nas estivas. 
Fonte: Laboratório de Estudos das Cidades (2014). 

 

Apesar do destaque maior ficar para os problemas de infraestrutura, não se pode 

menosprezar as demais respostas informadas. O morador quando se refere ao tema 
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manutenção, ele também está se referindo à limpeza, pois entende que as duas coisas são 

únicas. O que mais aparece nos formulários sobre manutenção, refere-se ao lixo, ou seja, a 

respostas são referentes à limpeza, coleta de lixo, e sujeira. Há respostas referentes à poluição, 

poluição sonora e poluição do rio. Isso não quer dizer que lixo e poluição não possam ser 

consideradas problemas da mesma ordem, porém, é a maneira do indivíduo responder a 

questão. Essa população fez comentários também a respeito do volume de mato existente 

próximo às casas (Gráfico 19). 

De acordo com Pozzo e Vidal (2010), além da ação das forças da natureza 

transformarem a paisagem, as ações antrópicas também influenciam nessa transformação. 

 

Gráfico 19: Principais problemas no bairro 

 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2014) 

 

Sobre o tema segurança, as críticas são direcionadas à violência, discussões e brigas, 

insegurança e o excessivo uso de drogas ilícitas no Bairro Carnapijó. Nas pesquisas, os 

residentes informaram que não era para circular pelas pontes à noite, pois o risco de ser 

assaltado era iminente.  

Outras reclamações estão relacionadas à falta de emprego, área para as crianças 

brincarem, falta de atividades para jovens e escola no bairro, e o rio, que é um dos principais 

problemas para o local, devido estar sendo poluído.  
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Percebe-se que a poluição do rio tem sido causada pelo despejo dos resíduos 

domésticos diretamente nas várzeas, igarapés e rios, assim como o lixo produzido nas 

residências (Figura 27). Durante a aplicação de formulários e diálogos com os moradores nos 

trechos de pontes de madeira, algumas pessoas informaram que às vezes deixavam de 

carregar o lixo residencial até o início da ponte, por ser muito distante. Desta forma, o lixo era 

jogado debaixo da casa ou ao lado, e quando a maré subia, o lixo era arrastado.  

 
Figura 27: Lixo doméstico arrastado pelas marés para debaixo das pontes 

 
a) Acúmulo de lixo debaixo das pontes.                 b) Lixo debaixo das pontes. 
Fonte: Laboratório de Estudos das Cidades (2014). 

 
 
Apesar do grande acumulo de resíduos sólidos residenciais em alguns trechos, o 

morador narra que esse lixo o rio leva. Entretanto, não é exatamente isso que acontece. O rio 

leva o lixo sim, mas para outra parte do bairro, próximo de outra casa. De acordo com 

Pimentel et al. (2012), no processo de ocupação das áreas de várzea, pode ocorrer alteração da 

qualidade da água, resultante do despejo de efluentes domésticos e resíduos sólidos nos 

corpos d'água dos igarapés e rios e também no solo, sem nenhum tratamento ou coleta 

seletiva.  

O assunto mais abordado sobre infraestrutura, está relacionado ao aterramento das 

ruas. Nos domicílios, os residentes comentam que em alguns trechos do bairro, as ruas já 

foram aterradas e até mesmo asfaltadas, principalmente na rua Antero Lobato. Eles acreditam 

que talvez o aterro seja a solução para os problemas com relação à alagamentos e pontes 

quebradas (Figura 28). Não é possível discordar completamente da opinião desses moradores, 

pois, com o aterro, certamente não existiriam pontes de madeira e, possivelmente não 

ocorreriam os alagamentos. Contudo, os problemas ambientais provavelmente seriam 

maiores, pois, com essa prática, também podem ocorrer mudanças expressivas nas paisagens, 

principalmente com relação ao desmatamento da vegetação ciliar e cobertura vegetal, 



108 
 

 
 

ocasionando o assoreamento das margens dos igarapés e beiras de rios. Para Coelho (2001), a 

degradação ambiental acompanha o crescimento populacional. 

 
Figura 28: Trechos da rua Antero Lobato asfaltada 

 
a) Rua asfaltada.                                                      b) Rua asfaltada. 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2014). 

 
 
Para fazer o aterro, a Prefeitura utiliza um tipo de rocha denominada piçarra20

 

, que é 

extraída próximo da estrada da Mangabeira, ao lado do lixão municipal (Figuras 29 e 30). Em 

algumas situações, há práticas de aterramento realizada pelos próprios moradores, quando 

ocorre o uso de caroços de açaí e lixo, no intuito de conter as enchentes e facilitar assim o seu 

deslocamento. Se as várzeas forem aterradas, em consequência do processo de ocupação 

urbana, podem vir a perder a sua importância social ribeirinha, acabando com a prática de 

retirada de recursos naturais para a sua subsistência, eliminação dos cursos hídricos, entre 

outros. Entretanto, não se tem informação se a extração da piçarra é estabelecida de forma 

correta e se foi realizada uma análise dos possíveis impactos ambientais que podem ocorrer 

devido essa prática. 

                                                            
20Espécie de rocha mole, parecida com saibro, de granulação arredondada, denominada laterita. 
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Figura 29: Localização das áreas do lixão e da extração de piçarra. 

 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2014) 
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Os moradores foram indagados se o aterramento da várzea poderia causar algum 

problema na paisagem. De todos os formulários aplicados, somente dois não tiveram resposta, 

desta forma, foram calculados valores somente para formulários com respostas. Após a 

análise dos dados, ficou nítido que um terço da população do Bairro Carnapijó acredita que o 

aterramento das várzeas não causaria nenhum problema.  

 
Figura 30: Imagens relacionadas ao lixão e ao material para aterro 

 
   a) Área do lixão.                                                      b) Área de extração de piçarra. 

 

 
c) Rocha laterita (piçarra). 
Fonte: Laboratório de Estudos das Cidades (2014). 
 

De modo geral, os moradores em sua concepção, acreditam que vai ocorrer uma 

melhora em sua qualidade de vida, pois trará benefícios para a população do bairro, desde que 

se saiba fazer essas intervenções. Na visão desses ribeirinhos, o bairro ficará melhor, mais 

bonito, a paisagem melhorará e irá ajudar o meio ambiente. Apenas na área do Carnapijó, as 

divergências de opiniões com relação ao aterro não são expressivas, o que demonstra um certo 

equilíbrio com relação à conscientização ambiental desses moradores.  

As pessoas que responderam não para a questão relacionada aos problemas na 

paisagem em relação ao aterro, afirmam que se o local for aterrado, haverá a remoção da 

vegetação, e talvez de algumas casas. Alguns moradores afirmam ainda que, aterrando a 

várzea, haverá a necessidade de colocar tubulação de esgoto, e isso vai acumular lixo na 
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tubulação, além de ocorrer erosões devido às chuvas e surgir poeira. Ou seja, a situação deles 

pode piorar mais ainda, pois, em suas palavras, "aqui tudo é igarapé".   

O que talvez alguns moradores ribeirinhos desse bairro, ou de toda a Amazônia não 

percebam, é que, é estritamente necessário desenvolver um sistema de esgotamento sanitário 

nessas áreas onde já se alastrou a expansão urbana, desde que não prejudique a 

multifuncionalidade da várzea. Entretanto, vale lembrar que esse lixo que vai se acumular na 

tubulação, sugerido pelo morador, é produzido por ele próprio. Nesse sentido, essa população 

deve mudar suas práticas com relação ao destino do lixo doméstico (Gráfico 20). Sem dúvida, 

o Poder Público tem a obrigação de educá-los nesse sentido. 

 
Gráfico 20: O aterro pode causar algum problema na paisagem? 

 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2014). 

 

Na cidade de Abaetetuba, Pará, em janeiro de 2014, no bairro de São João, que fica 

localizado na beira do rio Maratauíra, ocorreu um desabamento de casas em uma área que no 

passado era de várzea e foi aterrada de maneira irregular, sendo posteriormente asfaltada. A 

rua de piçarra afundou, deixando casas e carros submersos, devido a erosão. Segundo Paula 

Pinheiro, engenheira da UFRA (Universidade Federal Rural da Amazônia), o local, por ser 

área de várzea, tem influência direta das marés, e o solo não teve estrutura para suportar o 

peso das construções, ocasionando o desabamento (Figura 31). 

Nesse sentido, se não ocorrer um melhor planejamento relacionado à infraestrutura 

para o Bairro Carnapijó, há o risco de acontecer situação semelhante ao caso de Abaetetuba. 
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Figura 31: Desabamento de casas em área de várzea na cidade de Abaetetuba 

 
a) Imagem aérea do Bairro São João. 

 

 
 b) Casas que desabaram à beira do rio.                   c) Desabamento de casas em área de várzea. 
Fonte: Google (2015) 

 

 

Quando os chefes de domicílios foram questionados se eles gostariam que as ruas 

desse local fossem asfaltadas, a primeira palavra que se ouviu é, sim. Praticamente, a 

totalidade tem esse interesse. Eles alegam que, se as ruas fossem asfaltadas, não haveriam 

problemas para a circulação dos pedestres, os alagamentos cessariam, os acidentes nas pontes 

deixariam de existir e, os problemas com animais peçonhentos nas casas provavelmente 

acabariam (Gráfico 21). 
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Gráfico 21: Acha bom asfaltar as ruas desse local? 

 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2014) 

 

6.2.4 A visão do morador com relação à paisagem do bairro 
 

Ao longo dos anos, na cidade de Ponta de Pedras, vem ocorrendo a ocupação de áreas 

alagadas, como alternativa de moradia na área periférica ou periurbana21

De acordo com o MDA (BRASIL, 2012, p. 23), está ocorrendo a "formação das 

chamadas ‘invasões’ de terrenos próximos às áreas de periferia", devido ao movimento 

migratório dos campos em direção aos centros urbanos. Muitas vezes essas ocupações urbanas 

ocorrem sem nenhum planejamento, como no caso do Bairro Carnapijó, em Ponta de Pedras.  

,mesmo sendo locais 

inadequados para uma extensa ocupação urbana. Esses locais vêm se assemelhado aos 

grandes centros urbanos, com presença de ruas asfaltadas, casas de dois ou três andares, 

construções de alvenaria, etc. De acordo com Pimentel et al. (2012), o solo urbano das várzeas 

vem sendo utilizado de maneira contrária ao que as leis de preservação ambiental 

determinam, pois, está ocorrendo um expressivo crescimento de aglomerações nessas áreas.  

Isso demonstra que, as paisagens características de ambientes de várzea no Estuário 

Amazônico vem sofrendo sérias transformações devido ao desenfreado processo de 

urbanização, que tem crescido nos últimos anos (Figura 32). 

A observação da paisagem ajuda a compreender a dinâmica local e também identificar 

as alterações que vem ocorrendo ao longo do tempo. Desta forma, uma questão foi levantada 

                                                            
21Área que se localiza para além dos subúrbios de uma cidade. Corresponde a um espaço onde as atividades 
rurais e urbanas se misturam, dificultando a determinação dos limites físicos e sociais do espaço urbano e do 
rural.  
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junto aos moradores do Bairro Carnapijó, para identificar se eles tinham a compreensão do 

significado da palavra paisagem. Almejava-se descobrir qual é o entendimento dessas pessoas 

com relação a esse tema.  

 
Figura 32: Paisagens que se assemelham aos centros urbanos 

 
a) Casas de dois andares.                                         b) Ruas asfaltadas. 

 

 
c) Casas de alvenaria na várzea.                             d) Construção de casa de alvenaria próximo ao rio. 

 

 
e) Casa de alvenaria na várzea.                               f) Construção de casa de alvenaria na várzea. 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2014) 

 

Segundo Santos, M. (2008), a paisagem é composta por um conjunto de diferentes 

elementos que se apresentam aos nossos olhos em um determinado momento. Nesse sentido, 

cada ser observa e identifica a paisagem a partir do seu próprio ponto de vista, independente 

de quando e como a outra pessoa veja. 
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Nos formulários, as opções de respostas eram abertas, ou seja, o morador dava sua 

própria resposta, sem ser induzido por opções elaboradas anteriormente. Devido às respostas 

muito numerosas, com variadas maneiras de descrever a sua opinião, optou-se por distribuí-

las em tópicos, para facilitar a tabulação. Para uma melhor apresentação das respostas, essas 

foram agrupadas em categorias: natureza (árvores, açaí, floresta, água, etc.), antropismo 

(cidade, casas, etc.), “percepção” (memória, o que vê, etc.), qualidade (imagem bonita, beleza, 

etc.), não respondeu. Compreenda-se que o tópico qualidade está relacionado a algum adjetivo 

que fora descrito pelo entrevistado.  

Ao serem analisados os dados tabulados, ou seja, a resposta para a pergunta ‘o que é 

paisagem', o tópico natureza foi o mais citado, com 37% das respostas. Acredita-se que as 

pessoas relacionaram mais as paisagens naturais à pergunta, pois é o que elas visualizam ao 

seu redor constantemente. No tópico percepção, somaram-se 19% em todo o Bairro 

Carnapijó. Ao separar as respostas pelas áreas, o Campinho obteve 34% das respostas para 

esse tópico, alcançando um valor superior ao Armazém e Carnapijó juntos (Figura 33). 

O tópico antropismo recebe essa nomenclatura por ser o termo que mais corresponde 

às respostas obtidas nos formulários. O total de respostas para esse tópico foram poucas, 

sendo que, apesar do Carnapijó ser a menor área do bairro, é a que mais se destacou, com 9%. 

E por último e, não menos importante, totalizando 31% das respostas dos moradores do 

Armazém, vem o tópico qualidade. Apesar que, se observarmos os valores para todo o bairro, 

esse valor não fica muito distante dos valores das opções “percepção” ou sem respostas 

(Gráfico 22).  

Ao imaginar as possíveis respostas que seriam fornecidas pelos moradores ao 

responder o que seria paisagem em seu entendimento, já se intencionava saber o que os 

mesmos identificariam como elementos dessa paisagem. Isto posto, perguntou-se ao 

entrevistado quais elementos ou coisas22

Não diferente das respostas da questão abordada anteriormente, a respeito do que é 

paisagem, obteve-se as mais variadas e numerosas respostas com relação à esse tema também. 

Nessa questão, houve a necessidade de classificar as respostas em um número maior de 

tópicos, que são: elementos da natureza, flora, locais, meio ambiente,“percepção”, outros, sem 

resposta, seres vivos (animais e homens).  

 ele acha que fazem parte da paisagem. 

                                                            
22 A palavra coisas é utilizada para uma melhor compreensão do morador, além de facilitar o diálogo.  
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Figura 33: Paisagens naturais do Bairro Carnapijó 

 

a) Paisagem próxima ao rio.                                    b) Paisagem próxima ao rio. 
 

 
c) Paisagem próxima ao igarapé.                            d) Paisagem próxima da casa. 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2014). 
 

 
Gráfico 22: O que é paisagem para você? 

 
Fonte: Elaborado pelo Laboratório de Estudo das Cidades (2014) 
 

Na totalidade, 43% das escolhas para o bairro são referentes ao tópico flora. Isso quer 

dizer que, para muitos moradores, a vegetação é característica mais representativa da 
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paisagem, pois é o que está mais presente em sua vida. Além dos tópicos elementos da 

natureza (vento, água e rio), com 19% e, seres vivos com 12%, as demais respostas foram 

inexpressivas, apesar de numerosas (Tabela 5).  

Tabela 5: Tópicos referentes aos elementos que fazem parte da paisagem em %. 

Tópicos Armazém Carnapijó Campinho 
Elementos da natureza 23 18 16 
Flora 45 43 41 
Locais 0 14 14 
Meio Ambiente 5 2 5 
Outros 2 2 2 
Percepção 0 7 5 
Sem resposta 9 5 5 
Seres vivos 16 9 12 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2014). 

 

Aproveitando que o morador informaria os elementos que para ele fazem parte da 

paisagem, perguntou-se quais elementos ou coisas não podem faltar nessa paisagem. Nesse 

caso, as respostas foram agrupadas também nas categorias manutenção e qualidade. Para a 

categoria manutenção, foi citada a palavra limpeza, pois para alguns moradores o cuidado que 

se deve ter com o local não é apenas no conserto das coisas, mas também, a limpeza que se 

deve ter com o local. 

Ainda na visão dos moradores, o maior destaque continua sendo para o tópico flora 

com 37%, seguido novamente por elementos da natureza com 32% para todo o Bairro 

Carnapijó. Fazendo uma análise por setor, com exceção da categoria Manutenção/limpeza, 

que aparece em maior proporção no Carnapijó (14%), as demais respostas não são 

representativas. Cabe ressaltar que o Carnapijó, por ser o divisor entre o Campinho e o 

Armazém, praticamente não possui ruas além das que os separa das demais áreas (Tabela 6).  

De acordo com as respostas das questões referentes a quais elementos ou coisas fazem 

parte da paisagem e quais elementos ou coisas não podem faltar na paisagem, percebe-se que 

para o morador do Bairro Carnapijó, a flora é o elemento mais associado à paisagem. 

Possivelmente, essa opção de resposta seja porque eles moram em uma área totalmente 

arborizada, com muita vegetação próximo das casas (Figura 34).  
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Figura 34: Paisagens da área de várzea do Bairro Carnapijó 

 
e) Paisagem natural (açaizal).                                f) Paisagens pelo caminho das pontes. 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2014). 

 

Tabela 6: Tópicos referentes aos elementos que não podem faltar na paisagem em %. 
Tópicos Armazém Carnapijó Campinho 

Elementos da natureza 38 38 21 
Flora 40 24 46 
Manutenção/limpeza 0 14 3 
Meio Ambiente 0 0 8 
Outros 4 7 6 
Qualidade 2 7 1 
Sem resposta 7 7 6 
Seres vivos 9 3 9 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2014). 
 

Uma última questão foi perguntada ao morador: quais elementos ou coisas são as mais 

importantes na paisagem onde ele mora. Essa questão também obteve um grande número de 

repostas. Houve a necessidade em agregar em categorias: flora, infraestrutura, local, 

manutenção/limpeza, relacionado ao rio, outros, sem resposta. 

Para essa pergunta surgem respostas relacionadas à infraestrutura e ao rio. A categoria 

flora, com 37%, ainda aparece em muitos formulários, contudo, as respostas relacionadas ao 

rio são predominantes nessa questão, somando 41% para todo o bairro. Todos os demais 

tópicos juntos somam 22% (Tabela 7). Apesar do tópico infraestrutura surgir nessa questão, o 

valor não é significativo se comparado com as categorias rio e flora. Observou-se que a 

população demonstrou, nessa questão, compreensão de que a paisagem não é somente a 

vegetação, o rio, os animais, etc., mas também, o meio construído, como a infraestrutura, faz 

parte dessa paisagem. Ou seja, todos os elementos que se destacam ao nosso olhar fazem parte 

da paisagem. De acordo com Pozzo e Vidal (2010), a paisagem é formada pelas diversas 

relações entre seus elementos. 
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Tabela 7: Tópicos referentes aos elementos mais importante na paisagem onde mora em %. 
Tópicos Armazém Carnapijó Campinho 

Flora 38 31 42 
Infraestrutura 0 7 5 
Local 0 3 0 
Manutenção/limpeza 5 4 5 
Outros 0 3 9 
Relacionado ao rio 46 45 32 
Sem resposta 11 7 7 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2014). 

 

De acordo com as respostas dos moradores do Bairro Carnapijó sobre paisagem, pode-

se observar qual é o seu nível de compreensão a respeito do tema. Mais da metade dessas 

pessoas possuem a noção do que seja paisagem, por menor que seja esse conhecimento. Se 

realmente os entrevistados possuem um mínimo de compreensão sobre o assunto, 

provavelmente saibam diferenciar o que lhe é agradável ou não em uma paisagem. Entretanto, 

já foi comentado, anteriormente, que cada indivíduo pode identificar uma paisagem à sua 

maneira, independente da observação de terceiros.  

Considerando que 28% das pessoas não responderam essa questão, o cálculo dos 

valores totais consideraram apenas as respostas que foram fornecidas. Destaca-se que no 

tópico outros, as respostas eram relacionadas aos locais, prédios, família, limpeza, ruas, etc. 

Respostas relacionadas ao rio e à flora foram fornecidas em muitos formulários. 

Outra resposta que surge é referente ao tópico “vizinhança”, com 13% em todo o 

Bairro Carnapijó. É possível perceber também que na área do Armazém o valor para o tópico 

“vizinhança” é significativo. Somente nessa área, 22% dos moradores que responderam à 

questão, tem um bom relacionamento com os moradores. Pode ser que ocorra um laço maior 

de amizade entre alguns moradores dessa área devido à proximidade entre as residências, 

pois, o espaço físico nesse local é menor devido aos alagamentos, ou talvez pelo simples fato 

de que a casa vizinha seja de algum parente.  

Somando-se os valores referente aos tópicos relacionados ao rio e flora, 

aproximadamente 60% das pessoas que responderam os formulários, ou seja a maioria dos 

entrevistados sentem prazer em observar a natureza que lhes cerca (Gráfico 23). 

Se para o morador ribeirinho existem coisas ou elementos na paisagem do seu bairro 

que o agradam, provavelmente também existam coisas ou elementos na paisagem do seu 

bairro que não lhe agradam. Nesse sentido, essa questão com relação ao que não lhe agrada, 

foi aplicada nos bairros. Nessa análise também foram descartados os formulários que não 
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haviam sido respondidos essa questão (22%). Sendo assim, os dados foram tabulados somente 

paras os formulários com respostas para essa questão. Podemos observar no gráfico 24, o 

tópico que obteve o menor número de respostas faz referência às relações interpessoais.23

 

 

Gráfico 23: Paisagem que lhe agrada no bairro 

 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2014) 

 
Gráfico 24: Paisagem que não lhe agrada no bairro 

 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2014) 
 

Com o valor de apenas 6%, as respostas sugeridas pelos moradores dizem respeito às 

festas, brigas, barulho, violência e vizinhança. Acredita-se que esse tipo de resposta esteja 
                                                            
23Este tipo de relacionamento é marcado pelo contexto onde ele está inserido, podendo ser um contexto familiar, 
escolar, de trabalho ou de comunidade. 
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relacionado ao fato de alguns moradores terem o hábito de ouvir seus aparelhos de som em 

altíssimo volume, prática cultural na Ilha, o que acaba incomodando quem mora ao lado ou 

próximo. 

Porém, com 46% das respostas, em tom de reclamação, foi citada a infraestrutura 

local. É nessa questão que o morador comprova que tem a compreensão do que seja paisagem, 

pois, entende que a infraestrutura faz parte da paisagem onde ele habita. As críticas mais 

evidenciadas com relação a esse tópico, dizem respeito às pontes e ao saneamento básico 

(água e esgoto).  

Outra crítica dos moradores refere-se à manutenção da infraestrutura básica (água, luz, 

e limpeza do Bairro Carnapijó. Os moradores alegam que há muito lixo e sujeira próximo das 

casas, e que os rios e igarapés estão ficando poluídos como resultado dessa prática. Caberia 

nessa situação uma melhor conscientização dos moradores com relação ao destino do lixo 

doméstico. Isso não quer dizer que resolveria os problemas relacionados à moradia, mas pelo 

menos preservaria a situação dos rios e igarapés. 

A partir de todo esse questionamento a respeito da compreensão dos moradores a 

respeito do tema paisagem, foi possível fazer uma análise sobre o levantamento de dados. Foi 

evidenciado que, em um primeiro momento, para eles, a paisagem era tudo que se relacionava 

com a flora. Sequencialmente, foi destacado que os moradores compreendiam que a 

infraestrutura era uma coisa ou elemento que não pode faltar na paisagem de seu bairro. Ao 

falar dos elementos que lhe agradam ou não em seu bairro, esses moradores começaram a 

acrescentar novos tópicos ao tema, como por exemplo, elementos relacionados ao rio, 

manutenção e limpeza, relações interpessoais, etc.  

Essa população compreende que o lixo é o grande causador de alguns problemas no 

bairro. De acordo com Pimentel et al. (2012), os motivos que ocasionam a poluição dos 

igarapés e rios, são a ocupação das áreas de várzeas, unidas à emissão de lixo e esgoto 

doméstico. Nesse sentido, as calhas de drenagem ou cursos hídricos, que são destinados à 

contribuir com o escoamento superficial das chuvas e os movimentos cíclicos de enchentes e 

estiagem, vem perdendo sua função, pois, ultimamente essas calhas transportam também lixo. 

Para compreender como os moradores avaliam as mudanças que ocorreram no bairro 

desde o período de sua chegada, foi questionado qual seria a opinião deles com relação às 

mudanças na paisagem. Para Barbosa e Nascimento Junior (2009), a paisagem revela o 

desequilíbrio em diversos ambientes, que surgem em função do reflexo materializado no 



122 
 

 
 

urbano. Segundo Miura e Costa (2010), a investigação dos diversos aspectos da paisagem 

pode contribuir com a organização espacial da paisagem urbana. 

Nos dados apurados, apenas 2% dos formulários não emitiram respostas. Para o total 

dos formulários com respostas, 65% dessa população concordam que a paisagem piorou desde 

que os mesmos fixaram residência no bairro. É interessante destacar que, apesar do período de 

residência das famílias nesse local variar de poucos meses de moradia até mais de 80 anos, as 

opiniões se dividem, pois em algumas áreas há moradores com menos tempo no local que 

acreditam que a paisagem melhorou, enquanto que os moradores com mais tempo no local 

dizem que a paisagem piorou, e vice-versa. Nesse sentido, não se pode estabelecer um padrão 

para as opiniões, sendo que, a opinião é individual, o morador interpreta a paisagem da forma 

que melhor lhe agrada (Gráfico 25). 

 
Gráfico 25: Opinião com relação à mudança na paisagem 

 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2014) 

 
 
Para avaliar o porquê das opiniões dos moradores do Bairro Carnapijó, com relação às 

mudanças na paisagem, questionou-se o que seria necessário para melhorar a paisagem nesse 

bairro. Para essa pergunta, as respostas também foram variadas e numerosas. Houve a 

necessidade, novamente, de fazer uma agregação das respostas em categorias. Para tal 

classificação, optou-se em usar os tópicos administração pública, conscientização ambiental, 

infraestrutura, manutenção (unido a limpeza), segurança, serviços e outros. Também foi 

contabilizado os formulários sem respostas. 
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Ao observarmos a tabela 8, podemos perceber que apesar das opiniões divididas, o 

tópico infraestrutura é de longe o mais sugerido. Aproximadamente, 40% dos entrevistados 

deram respostas referentes a esse tópico. Apesar do Carnapijó ser a menor área, as críticas 

com relação à infraestrutura local são mais nítidas, compreendendo metade desses moradores. 

As reclamações referentes à infraestrutura já foram mencionadas anteriormente, como por 

exemplo, pontes quebradas e saneamento básico.  

A partir dessa questão, surgiram os comentários sobre a administração pública (7%), e 

conscientização ambiental (13%), sendo que, na área do Armazém não há comentários a 

respeito da administração pública.  No tópico administração pública, os moradores do Bairro 

Carnapijó questionam os políticos e sua falta de atenção para com o bairro. No caso da 

conscientização ambiental, o que mais se sugere pelos entrevistados é que o indivíduo se 

conscientize e desempenhe o seu papel na realização da coleta dos resíduos domésticos, 

evitando jogá-los no rio. 

 

Tabela 8: Tópicos referentes ao que é necessário para melhorar a paisagem em %. 

Tópicos Armazém Carnapijó Campinho 
Administração pública 0 13 7 
Conscientização ambiental 9 18 13 
Infraestrutura 35 50 33 
Manutenção 13 13 15 
Outros 3 3 0 
Segurança 3 3 13 
Sem resposta 31 0 12 
Serviços 6 0 7 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2014). 
 

Entretanto, em um dos formulários aplicados nessas áreas de várzea, duas questões 

pertinentes ao tópico conscientização ambiental foram levantadas. Num primeiro momento foi 

indagado ao morador se no seu dia a dia ele considerava que causava algum dano ao meio 

ambiente (Gráfico 26). Mais da metade dessas pessoas responderam que não, pois, em sua 

visão eles não prejudicam o meio ambiente. Alguns reforçavam a afirmação dizendo com 

orgulho que eles não prejudicavam o meio ambiente, mas o vizinho sim.  
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Gráfico 26: Opinião com relação à mudança na paisagem 

 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2014). 

 

Na sequência, perguntava-se ao morador qual é o destino do esgoto sanitário em sua 

residência (Gráfico 27). Apesar da maioria responder que no seu entendimento ele não 

degrada o meio ambiente, 80% desses entrevistados responderam que seu esgoto sanitário é 

despejado diretamente no rio. Isso comprova que realmente as paisagens características de 

ambientes de várzea no Bairro Carnapijó estão mudando a sua configuração. Em 

determinados casos, essa área se assemelha às favelas dos grandes centros urbanos, onde as 

habitações se igualam muitas vezes aos barracos de madeira construídos em pequenos espaços 

físicos e em várias situações às margens do rios e igarapés poluídos. 

Gráfico 27: Destino do esgoto sanitário 

 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2014). 
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Nesse sentido, qual seria a concepção do morador em relação à conscientização 

ambiental ao despejar os resíduos sólidos domésticos nos rios e igarapés, mas não acredita 

que ele possa estar causando algum dano ao meio ambiente?24

Foi mencionado anteriormente que, os moradores fazem muitas críticas com relação à 

administração pública da cidade, argumentando que os políticos só lembram do bairro em 

período eleitoral. Vale a pena ressaltar que, infelizmente, essa é uma prática que ainda ocorre 

em várias regiões do país, inclusive nos pequenos municípios mais distantes. 

 

Entendendo que a população do Bairro Carnapijó faz críticas ao Poder Público local, 

foi perguntado ao morador se, do seu ponto de vista, a Prefeitura cumpre com as obrigações 

locais (elaboração de políticas públicas para saúde, educação, habitação, entre outros fatores 

pertinentes ao bem-estar e qualidade de vida do munícipe). Apenas 5% dos formulários não 

obtiveram respostas, sendo assim, não foram contabilizados no resultado total da questão. 

No Bairro Carnapijó, o total das respostas que concordam que a Prefeitura não cumpre 

suas obrigações com o bairro foi de 75%, sendo que nas áreas do Carnapijó e Campinho, o 

índice de reprovação foi maior (83%). O que chama a atenção é que no Armazém 41% dos 

moradores acreditam que a Prefeitura tem sido participativa nessa área. Seria interessante 

realizar uma pesquisa mais aprofundada para entender o porque dessas afirmações, em função 

das variações de respostas intra-bairros (Gráfico 28). 

Gráfico 28: Acha que a Prefeitura cumpre suas obrigações? 

 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2014). 

 

                                                            
24 Essa questão faz parte de um outro projeto de dissertação que está em andamento. 
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Durante os trabalhos de campo foram aplicados diversos formulários ao morador 

ribeirinho, e após obter resposta para todas as questões, observou-se que surgiram muitas 

críticas relacionadas à administração pública e até mesmo às práticas ambientalmente 

impactantes dos moradores do Bairro Carnapijó, com algumas exceções. Apesar dessas 

críticas, nota-se também que esses moradores tem uma vida humilde e cheia de dificuldades, 

entremeada de crescimento demográfico intenso, desemprego, crise econômica, além do baixo 

investimento do setor público. Os ambientes de várzeas do Bairro Carnapijó são habitados por 

uma população pobre (Figura 35). Nesses locais ocorre "uma ocupação de estrutura 

considerada desordenada" e de baixa qualidade estrutural, caracterizada pela presença de 

"ruas tortuosas" na forma de pontes de madeira, "com matos, e água empossada" que  se  

acumulam  nos pontos mais baixos dos terrenos (PIMENTEL et al., 2012, p.40).  

Durante a aplicação dos formulários, foi perguntado aos moradores ribeirinhos se eles 

gostavam de morar naquele bairro, apesar de toda os problemas verificados. E, apesar de 

todas as críticas, de todos os problemas relacionados à questão ambiental e social, a resposta 

surpreende mas remete às discussões a uma discussão que não é o foco dessa pesquisa: a 

relação afetiva da população com o lugar. A maioria dos moradores, 93% do Bairro Carnapijó 

responderam que gostavam e apenas 7% opinaram de maneira contrária, e comentavam que 

não gostavam de morar naquele local devido à falta de oportunidade de trabalho, por não 

acostumarem com o local ou preferirem morar no interior. Nesse aspecto, o lugar referido era 

a cidade Ponta de Ponta de Pedras (Gráfico 29). 

 

Figura 35: Aglomerados de casas no Bairro Carnapijó 

 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2014). 
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Gráfico 29: Gosta de morar nesse local? 

 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2014). 

 

 

As justificativas dada pelas pessoas que afirmaram gostar de morar nesse bairro, 

majoritariamente, 54%, fazem referência à tranquilidade do local, dizem que o bairro é calmo. 

As demais respostas se dividiram entre adjetivos de qualidade (bonito, belo, etc.), ou por 

terem nascido no município e até mesmo terem bons relacionamentos com os vizinhos. 

A partir da opinião dos moradores por gostarem de morar nesse bairro, foi perguntado 

se eles gostariam de morar em outro local. Essa questão confirmou a preferência desses 

moradores em morar nessas áreas de várzea. O cálculo médio para todo o bairro é de 71% de 

pessoas que não gostariam de morar em outro local. Apenas 7% dos demais moradores 

informaram não ter preferência de morar em outro lugar. E, quando questionado com relação 

à qual local gostariam de morar, o nome da cidade mais sugerida foi Belém, provavelmente 

em função de possuir maiores oportunidades e estar melhor estruturada para receber a 

população (Gráfico 30). 

Concluindo as análises sobre a preferência dos moradores com relação ao local de 

moradia, foi elaborada uma terceira questão que está relacionada com as duas questões 

anteriores, tendo sido perguntado ao morador se ele gostaria de morar em terra firme. Está 

questão poderia confirmar se realmente existe uma preferência desses moradores ribeirinhos 

em habitar as áreas de várzeas, ou se houvesse uma possibilidade, se mudariam para os locais 

de terra firme.  
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Gráfico 30: Gostaria de morar em outro local? 

 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2014). 

 
 
A maior parte da população do Bairro Carnapijó diz não possuir o interesse em se 

mudar para outro local, sendo que a pergunta anterior pode ser interpretada de uma forma 

mais ampla. Dependendo da interpretação do morador, a questão pode ser compreendida 

como relacionada a morar em outro município ou estado, e não somente em um outro local da 

cidade. 

Acreditamos que a resposta dessa questão seja fundamental para comprovar que essa 

população possui seus domicílios nesta parte da cidade em função de suas questões 

financeiras, e não em função do simples gosto pelo local. Durante as entrevistas, 27% dos 

moradores não quiseram opinar sobre o assunto. No gráfico 31 observamos que 81% dos 

moradores do Bairro Carnapijó que emitiram opinião, afirmam que gostariam de morar em 

terra firme. Nota-se que, apesar de ser a menor área, o Carnapijó soma 92% de respostas 

afirmativas para essa questão.  

O que nos chama atenção é que, apesar da grande proporção de pessoas que 

responderem gostar de morar nas áreas de várzea e que não gostariam de morar em outro 

local, afirmam que gostariam de morar em terra firme. Dependendo da análise que se faça, 

isso é contraditório, pois entende-se que terra firme seja outro local, nesse sentido, as 

respostas referentes a não querer morar em outro local e querer morar em terra firme 

obtiveram resultados contrários. Entretanto, como já foi mencionado, anteriormente, 

dependendo da interpretação do morador, a questão pode estar relacionada a morar em outro 

município ou estado, e não somente em um outro local da cidade. 
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Gráfico 31: Gostaria de morar em terra firme? 

 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2014). 

 

Para as respostas afirmativas a querer morar em terra firme, as justificativas 

praticamente se dividiram em várias opiniões. Essas opiniões fazem referência à acesso e 

infraestrutura, sendo as mais destacadas, seguidas de proximidade com o centro da cidade; 

poder plantar e criar; poder construir casa de alvenaria; mais possibilidades; não ter ponte; ser 

seco; e simplesmente, porque é melhor. Com relação à população que opinou não ter interesse 

de morar em terra firme, somente alguns poucos moradores justificaram seus motivos. Para 

essa parte da população do Bairro Carnapijó que prefere não morar em terra firme, as opiniões 

que mais chamaram atenção fazem referência à administração pública e, pelo fato de que terá 

aterro no bairro. 

Pelas informações coletadas durante a pesquisa, observa-se que, independente dos 

problemas socioeconômicos existentes no Bairro Carnapijó, a população se acostumou com a 

rotina diária local. De acordo com Reis (2008, p.65), a população que opta por morar nos 

ambientes de várzea compreende ser possível essa prática, “pois a adaptação a esse sistema 

ecológico é decorrente do longo curso de interação da população com o meio ambiente, 

oriunda do processo de ocupação da Amazônia." 

No decorrer da pesquisa de campo foi possível perceber que existe uma série de 

problemas relacionados à infraestrutura urbana e habitação no Bairro Carnapijó, sendo que, as 

consequências de ambos impactam tanto a vida dos moradores quanto o meio ambiente. Em 

algumas ruas do bairro com estruturas de madeira, observa-se que os cursos d'água estão 

sendo utilizados como canais de esgoto, e suas calhas estão sendo obstruídas por lixo 
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doméstico. Essa paisagem antrópica é contrastada com a paisagem natural dos açaizais, 

predominantes dessa região. Para Silva e Barros (2003), vem ocorrendo constantes mudanças 

no espaço amazônico em função da ocupação humana. Porém, isso não tem modificado a 

rotina de alguns moradores ribeirinhos, que continuam mantendo algumas práticas de uso dos 

recursos naturais em ambientes de várzea. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No contexto histórico, Ponta de Pedras possui características semelhantes às diversas 

cidades pertencentes à Amazônia, que também passaram por diversos ciclos econômicos 

(borracha, extrativismo vegetal e agropecuária) e o crescente processo de urbanização. O 

acentuado crescimento populacional das cidades Amazônicas, traz consigo diversos 

problemas relacionados à infraestrutura, serviços e empregos. Há uma grande incidência 

relacionada a poluição e favelização, ocasionados pela aglomeração urbana dessa região.  

Na Amazônia ocorre uma predominância da formação urbana em áreas de várzea. 

Uma parcela da população que se desloca da área rural para a área urbana, na maioria das 

vezes vai ocupar as áreas periféricas da cidade. No caso da Amazônia, algumas periferias 

podem ser caracterizadas pelas áreas de várzea.  

Essa população rural vai para as cidades em busca de melhores condições de vida 

(estudo, trabalho, infraestrutura, etc.), porém, essa mudança não tem significado melhoria na 

qualidade de vida desses moradores, além do que, esses locais sofrem com as variações 

periódicas das marés e também do nível dos rios duas vezes ao dia.  

As áreas de várzea podem ser consideradas ambientes frágeis e vulneráveis à ocupação 

humana adensada, porém, são nesses locais que parte da população vai construir suas casas. 

Entretanto, não só a população rural está se deslocando para as áreas de várzea dos centros 

urbanos, mas também, uma parte da população que nasce na área urbana da cidade tem se 

direcionado para esses locais para montar residência. Usualmente, a população que vai ocupar 

as áreas periféricas nas cidades brasileiras é de baixo poder aquisitivo, além de sofrer as 

consequências de problemas ambientais por residir em áreas de risco.  

A partir desse tema, optou-se por estudar a realidade de um bairro de uma pequena 

cidade da Amazônia, onde o processo de ocupação urbana ocorreu em um ambiente de 

várzea. Compreender parte desse processo de formação urbana em áreas ambientalmente 

vulneráveis poderá ampliar os trabalhos e pesquisas desenvolvidas a respeito do tema e, 

contribuir para o desenvolvimento de melhores estratégias de planejamento urbano das 

cidades Amazônicas. Para tal pesquisa, foi escolhido o Bairro Carnapijó, que está localizado 

na área urbana do município de Ponta de Pedras, PA. O processo de expansão urbana desse 

bairro teve início a partir da década de 1990, apesar de a ocupação urbana da área já ocorrer 

anteriormente por alguns poucos moradores ribeirinhos. 

A ideia principal dessa pesquisa foi identificar os motivos que levaram algumas 

pessoas a habitarem as várzeas da área urbana ao invés de ocupar áreas de terra firme na 
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pequena cidade de Ponta de Pedras. Portanto, para chegar à essa informação, foram 

desenvolvidos alguns trabalhos de campo, com o intuito de que os moradores respondessem 

alguns formulários, onde, as respostas poderiam contribuir com uma melhor compreensão 

desse processo. 

Foi evidenciado que as pessoas que habitam o Bairro Carnapijó, em sua grande 

maioria são pescadores, donas de casa, aposentados, funcionários públicos, autônomos, ou 

possuem alguma relação com a produção de açaí. Habitam moradias de baixo padrão 

construtivo, com famílias numerosas e, sobrevivem com baixíssimos salários, muitos 

nasceram no município de Ponta de Pedras, sendo que 42% desses nativos nasceram na área 

rural e, 59% nasceram na área urbana.  

De acordo com as informações fornecidas pelo Ex-Prefeito de Ponta de Pedras, que 

exerceu seu mandato entre os anos de 1989 a 1992, o processo de ocupação urbana do Bairro 

Carnapijó iniciou-se com maior constância a partir do início dos anos 90. Foi nesse período 

que a população rural ribeirinha do município acionou a Prefeitura com o desejo de residir na 

área urbana, pois necessitavam de melhores condições de vida para suas famílias.  

Foi constatado que, a 1ª geração das famílias que vieram da área rural, tinha suas 

preferências em habitar nas áreas de várzea por causa da possibilidade de utilização dos 

recursos naturais (devido a multifuncionalidade da várzea, com relação a pesca, o açaí, outras 

plantas da várzea, acesso ao rio para trocar bens do interior ou outros fins), e por possuir 

características físicas semelhantes ao seu local de origem. Nesse sentido, a Prefeitura fez a 

abertura de ruas e demarcou lotes perfilados, com o intuito de fornecê-los às famílias que 

tivessem interesse em se mudar para este local.  

Sendo assim, a segunda hipótese está mais próxima apenas da realidade dos moradores 

da 1ª geração, que ocupam a área da várzea, por uma questão cultural e em função dos 

recursos naturais ali encontrados, sendo excluída essa possibilidade de opção de escolha pela 

população da 2ª geração.  

Com o contínuo crescimento populacional do Bairro Carnapijó, ocorreu um mercado 

de terras no bairro. Muitas famílias de baixo poder aquisitivo compraram seus lotes de 

terceiros, e essa prática ainda ocorre na atualidade. Desta forma, a 2ª geração de moradores do 

bairro, principalmente os que possuem até dez anos de residência, adquiriram suas 

propriedades por meio de compra, pois, alegavam que esse era o único lugar na cidade onde 

eles tinham condições financeiras para comprar um imóvel. Argumentavam ainda que, no 

centro da cidade ou em outras áreas de terra firme o terreno é muito caro para essas famílias.  
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Essa informação confirma a primeira hipótese dessa pesquisa, segundo a qual a 

condição financeira do morador é a principal influência para a escolha pelo local alagadiço, 

pois além da desvalorização por conta da falta de infraestrutura básica, essa área ainda não 

causa interesse ao mercado imobiliário. Isso faz com que a propriedade tenha baixo valor e 

possibilite a compra pelas famílias rurais ribeirinhas de baixíssima renda.  

No entanto, essa ocupação tem sido mais efetiva pela população nascida na própria 

cidade. Apesar de ultimamente essa ocupação estar ocorrendo devido às condições financeiras 

da população, esses moradores alegam gostar de morar nesses locais por ainda possuírem uma 

certa tranquilidade, e que poucas pessoas gostariam de mudar para outro lugar, a não ser que 

fosse em terra firme. 

O Bairro Carnapijó é uma área de várzea. Como já foi informado anteriormente, as 

várzeas são locais que alagam sazonalmente, em função do movimento das marés e da 

alteração no nível dos rios. Independente desse fator atuar diretamente na dinâmica dos 

ambientes de várzea, o processo de ocupação urbana nesses locais tem sido contínuo. Mesmo 

com essa variação no nível das águas, a população que habita o local não tem sofrido 

influências drásticas em suas vidas, pois, já se adaptaram à rotina diária desses ambientes. 

Obtivemos a informação de que no período de inverno (cheia das águas) trabalha-se menos e, 

no período do verão (baixa das águas) trabalha-se mais. 

Apesar da dinâmica desses ambientes de várzea, e do pequeno tamanho dos terrenos, 

esses moradores tentam aproveitar da melhor maneira possível os espaços de suas 

propriedades. Foi constatado que os terrenos são destinados , predominantemente, para a 

construção das habitações. Entretanto, em alguns poucos terrenos, algumas pessoas ainda 

conseguem manter algum tipo de horta ou jardim, ou até mesmo criar algum tipo de animal 

doméstico. Além da variação das marés que interfere num melhor aproveitamento do terreno, 

a população alega ainda que, o local está muito sujo e poluído, devido ao acúmulo de 

efluentes domésticos depositados no bairro pelos próprios moradores, impossibilitando-os de 

plantar ou criar. 

Nesse sentido, as paisagens características de várzea amazônica do Bairro Carnapijó, 

vem sofrendo transformações por causa do exacerbado processo de expansão urbana. É 

observado que nesse local os cursos d'água e calhas de rio estão se transformando em veículos 

de transporte de resíduos sólidos domésticos. Isso vem ocorrendo, pois nas casas de palafitas 

desse bairro, os moradores produzem seus lixos domésticos e muitas vezes joga-os em seus 

quintais, sendo carregados pelo movimento das marés. O local também é caracterizado pela 
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falta de saneamento básico, que faz com que o esgoto sanitário seja depositado a céu aberto. 

O espaço amazônico vem sendo ocupado e modificado constantemente, transformando suas 

paisagens, e isso pode ocasionar a perda de serviços ambientais pela destruição de 

ecossistemas importantes. 

A Prefeitura de Ponta de Pedras também possui uma parcela da responsabilidade com 

relação aos impactos causados pela alteração da paisagem no Bairro Carnapijó. Algumas ruas 

que eram de terra, e nos períodos de cheias se tornavam lodosas, dificultando a circulação das 

pessoas, estão sendo aterradas, e em alguns trechos já foram asfaltadas. Isso contribui com a 

impermeabilização do solo, remoção da vegetação, eliminação dos corpos hídricos naturais, 

etc. Acredita-se que a extração do material denominado piçarra (laterita), é feita de forma 

inadequada, sem um estudo prévio de impacto ambiental. Entretanto, apesar dos problemas 

que o aterro ou o asfalto podem causar nos ambientes de várzea, a maioria dos moradores do 

Bairro Carnapijó possuem grandes expectativas com relação à essa prática. Na visão dos 

moradores, o aterro ou o asfalto substituirá as pontes de madeira, e irá contribuir em muito 

para a melhoria na qualidade de vida dessa população.   

Também foi chamado a atenção dos moradores com relação à essas mudanças que 

vem ocorrendo na paisagem local, caracterizadas pelo intenso processo de aglomeração 

urbana nas várzeas. Ao se pronunciar sobre o tema, os moradores do Bairro Carnapijó 

alegaram que compreendem que está ocorrendo modificações na paisagem. Eles percebem 

que há muito lixo espalhado pelo local, e em alguns casos acreditam que o acúmulo dos 

resíduos domésticos seja culpa de terceiros (outro morador). Entretanto, parecem se esquecer 

que seus dejetos sanitários são depositados diretamente nos mananciais, ocasionando um 

grande impacto ambiental.  

Alguns desses ribeirinhos informam que, em determinados locais, a paisagem não é 

agradável de se observar, pois há elementos, como por exemplo, a infraestrutura precária, 

ausência de manutenção e limpeza, que já estão inseridos nesses ambientes. Na percepção dos 

moradores, a paisagem está mais relacionada com a vegetação local, e esses elementos 

acabam descaracterizando a paisagem da região. Para a grande maioria dos entrevistados, não 

tem ocorrido melhorias na paisagem local, muito pelo contrário. As pessoas desse bairro 

creditam parcela dessa culpa à administração pública. 

Outro motivo que contribui para a alteração da paisagem do Bairro Carnapijó, tem a 

ver com o aumento da construção de casas de alvenaria. Para os moradores, a casa construída 

em estrutura de alvenaria propicia uma melhor qualidade de vida  para a família, e também, 
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da a sensação de segurança. É compreensível o anseio dessas famílias em ter melhor 

qualidade de vida por meio desse tipo de construção, além do que, propicia uma certa 

ascensão social aos olhos dos demais. Entretanto, esse tipo de construção não é próprio para 

essas áreas alagadas que sofrem fortes estresses do movimento das marés. Se por algum 

motivo a casa de estrutura de madeira é destruída, o material dessa construção irá apodrecer 

por conta das águas ao longo do tempo. Porém, se a casa destruída é de estrutura de alvenaria, 

ocorrerá acumulo de resíduo sólido estrutural na área, contribuindo com os demais impactos 

causados pelo antropismo (acúmulo de lixo nas calhas dos rios e igarapés, impermeabilização 

do solo, desmatamento, etc.). 

Apesar do desejo de muitos moradores em construir suas casas em estrutura de 

alvenaria, existem outras necessidades básicas que no momento são mais importantes para a 

área. Há muitos problemas relacionados ao esgotamento sanitário no Bairro Carnapijó, além 

de, coleta de lixo, conserto das pontes quebradas, iluminação pública, acúmulo de áreas 

necessitando a poda dos matos, etc. Contudo, apesar da Prefeitura dizer que está dando 

atenção ao local, não é o que se evidencia no bairro, tanto pelas afirmações dos moradores, 

quanto pela observação da pesquisa. Nesse sentido, embasado nos dados levantados junto à 

população do Bairro Carnapijó, somado às análises pessoais, observa-se que, a Prefeitura 

fornece parte da infraestrutura necessária (água e luz), mas que não atendem a todas as 

exigências, básicas, dos moradores. 

Outra situação que pôde ser observada durante a pesquisa, está relacionada com as 

práticas ribeirinhas dos moradores da 2ª geração. Como já foi mencionado anteriormente, os 

moradores da 2ª geração, apesar de terem mais acesso às modernidades da atualidade, maiores 

possibilidades de estudos e empregos, apesar de morarem em centros urbanos, ainda carregam 

consigo a cultura da pesca, que foi herdada de seus antepassados. Porém, acredita-se que, por 

possuírem baixa renda, dependência de benefícios do governo, carentes de empregos, não 

teriam outra opção a não ser se apoiar na prática de utilização dos recursos naturais, para 

suprir em partes suas necessidades financeiras e alimentares.  

Entretanto supõe-se que, há a possibilidade de parte dos moradores da 2ª geração 

estarem perdendo os conhecimentos a respeito da utilização dos recursos naturais dos 

ambientes de várzea. Nesse sentido, podemos considerar que possa ser de extrema 

importância investigar qual é o nível de relação do morador da 2ª geração com as práticas de 

utilização de recursos naturais, além de, identificar quais as vulnerabilidades (econômica, 

social, ambiental) que esses moradores estão mais suscetíveis a sofrer. Entende-se que seja 
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necessário compreender qual é a percepção desses moradores da 2ª geração com relação ao 

seu conhecimento e dependência do meio ambiente, e até que ponto esse conhecimento é 

relevante para a sua vida.  

No momento, essa abordagem não faz parte dos objetivos dessa pesquisa, mas, não 

descarta o desenvolvimento de uma nova pesquisa, tentando aprofundar ainda mais os 

conhecimentos a respeito das populações ribeirinhas contemporâneas das cidades amazônicas. 

Procurando investigar sobre os modos de vida e interação do ribeirinho com os rios e outros 

recursos naturais da várzea, os conhecimentos tradicionais sobre este ambiente e sua 

adaptação perfeita.  

Até o momento, pôde-se observar que, a periferia da pequena cidade de Ponta de 

Pedras não é diferente das demais periferias de outras cidades brasileiras, pois, é nesses locais 

onde a população de maior carência socioeconômica vai ocupar e irá sofrer com os possíveis 

riscos ambientais.  

Em função do crescimento urbano intenso nas áreas de várzea, a impermeabilização 

do solo, o aumento do desmatamento, o acúmulo de lixo doméstico nos corpos hídricos, 

aliada à deficiência de infraestrutura local, pode fazer com que a cidade de Ponta de Pedras 

venha a sofrer com as perdas dos serviços ambientais. Para uma cidade que tem destaque no 

mercado nacional da produção de açaí, ocasionar esses tipos de transformações em sua 

paisagem natural, tornando-as semelhantes ao centros urbanos, pode motivar uma possível 

perda da sustentabilidade. Nesse sentido, é necessário um estudo mais avançado com relação 

à ocupação urbana nos ambientes de várzea da Região Amazônica, visando uma melhor 

compreensão desse processo, a fim de fornecer subsídios que contribuam para um melhor 

planejamento urbano dessas cidades. 
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APÊNDICE A: Formulário (Julho de 2014) 
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APÊNDICE B: Formulário (Janeiro de 2014) 
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APÊNDICE C: Formulário (Julho de 2013) 
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ANEXO A: Termo de consentimento livre e esclarecido (Julho de 2014) 
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ANEXO B: Termo de consentimento livre e esclarecido (Janeiro de 2014) 
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ANEXO C: Termo de consentimento livre e esclarecido (Julho de 2013) 
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ANEXO D - CEP 
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ANEXO E - CEP 

 

 



162 
 

 
 

ANEXO F - CEP 

 

 


	1 INTRODUÇÃO
	1.1 Apresentação das Hipóteses
	1.2 Modelo Conceitual e Abordagem Teórica
	1.2 Objetivos
	1.4 Justificativa
	1.5 Metodologia
	1.5.1 Definição do tema
	1.5.2 Definição da área de estudo
	1.5.3 Coleta de dados
	1.5.4 Análise de dados


	2 CATEGORIAS ESPACIAIS: ESPAÇO, PAISAGEM E A CIDADE
	2.1 Espaço Geográfico e paisagem: considerações teóricas
	2.2 O espaço e cidadania: uma abordagem de Milton Santos
	2.3 Espaço Urbano e a Adaptação da Sociedade

	3 PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO E O AMBIENTE
	3.1 Paisagem e Cidades: a ocupação de ambientes vulneráveis
	3.2 Vulnerabilidade ambiental (riscos e desastres)

	4AMAZÔNIA BRASILEIRA, AMBIENTE E SUAS CIDADES
	4.1 A Amazônia
	4.2 Amazônia Legal
	4.3 O Ambiente de Várzea Amazônica
	4.4 A Amazônia urbana
	3.5 Pequenas cidades Amazônicas
	4.6 Ocupação urbana da várzea Amazônica

	5 A CIDADE DE PONTA DE PEDRAS E O CONTEXTO DE SUA VÁRZEA
	5.1 O Estuário do Rio Amazonas
	5.2 Arquipélago de Marajó
	5.3 A Pequena Cidade de Ponta de Pedras
	5.4 O Bairro Carnapijó

	6 O MORADOR URBANO DE PONTA DE PEDRAS E A OCUPAÇÃO DA ÁREA DE VÁRZEA: CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS, SOCIOECONÔMICAS E PAISAGÍSTICAS
	6.1 O Histórico do Processo de Ocupação da Várzea: A visão do Poder Público
	6.2 O morador da várzea urbana e os usos do solo nessa área
	6.2.1 Quem é esse morador do Bairro Carnapijó?
	Figura 21: Expansão urbana do Bairro Carnapijó
	/
	6.2.2 As várzeas, a interferência na vida dos moradores e o uso da terra
	6.2.3 Transformações realizadas pela população e o Poder Público na paisagem da várzea urbana e qual sua relevância para a população
	6.2.4 A visão do morador com relação à paisagem do bairro


	7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS
	DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado da Ordem Pública e Social. Área de risco, 2014. Disponível em: <http://www.seops.df.gov.br/frentes-de-fiscalizacao/2012-08-21-17-01-06/area-de-risco.html>. Acesso em: maio 1014.

	APÊNDICE B: Formulário (Janeiro de 2014)
	APÊNDICE C: Formulário (Julho de 2013)
	ANEXO A: Termo de consentimento livre e esclarecido (Julho de 2014)
	ANEXO B: Termo de consentimento livre e esclarecido (Janeiro de 2014)
	ANEXO C: Termo de consentimento livre e esclarecido (Julho de 2013)
	ANEXO D - CEP
	ANEXO E - CEP
	ANEXO F - CEP

