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RESUMO 

 

O estudo de percepção ambiental teve publicações memoráveis nas décadas de 1950 e 1960, 

em língua anglo-saxônica e em francês, entretanto, a multiplicação de publicações, como 

afirmam as professoras Lívia de Oliveira e Lucy Marion, ocorreu a partir da década de 1970. 

Os maiores divulgadores foram, inicialmente, os geógrafos da Geografia Humanística e, 

posteriormente, os arquitetos, urbanistas, biólogos, educadores, psicólogos, sanitaristas, 

engenheiros, entre outros. No Brasil destacam-se as publicações realizadas por grandes 

autores, como Del Rio, Lívia de Oliveira, Lucrécia Ferrara, Lucy Marion, Sandra Faggionato. 

Grande parte das publicações realizadas sobre o tema percepção ambiental no Brasil está 

relacionada às cidades médias e grandes e às áreas de conservação ambiental. Quando 

pensamos na Amazônia urbana e em cidades de pequeno porte, as publicações se tornam 

escassas. Alguns dos estudos de percepção ambiental nas médias e grandes cidades do Brasil 

se basearam nos estudos realizados em cidades como Boston, Baltimore e Londres, onde o 

poder público se utilizou dos resultados de análise de percepção para elaborar estratégias para 

consolidar imagens positivas na intervenção espacial. A ocupação dos espaços urbanos na 

Amazônia teve uma aceleração, principalmente, a partir da década de 1960, com a 

implantação de grandes projetos desenvolvimentistas urbano-industriais, o que fez com que 

houvesse um aumento da população urbana. Nesse processo de ocupação urbana, áreas 

ambientalmente frágeis foram ocupadas, entre elas, a várzea, ambiente usualmente encontrado 

nas cidades amazônicas ribeirinhas. Informações importantes foram levantadas, como: mais 

de 71% dos entrevistados são da própria região e apresentam uma identidade muito forte com 

o local onde vivem (Topofilia); observou-se, também, que mais de 85,59% dos entrevistados 

nunca participaram de nenhum evento voltado para a preservação do meio ambiente; tem-se, 

ainda, que quase 50% não têm emprego fixo e que mais de 78% dos entrevistados descartam 

seus esgotos sanitários diretamente nos rios.  

 

Palavras chave: Percepção. Várzea e População. Amazônia.  

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Analysis of environmental perception of lowland area in small cities of amazon 

residents: a case study. 

 

The study of environmental perception had remarkable publications in the decades of 1950 

and 1960, in Anglo-Saxon language and in French, meantime, the publications multiplication 

took place from the decade of 1970, as affirm the professors Lívia de Oliveira and Lucy 

Marion. The main spreaders were, initially, the geographers of the Humanistic Geography 

and, subsequently, the architects, town planners, biologists, educators, psychologists, health 

workers, engineers, and others. In Brazil stand out the publications carried out by great 

authors, like Del Rio, Lívia de Oliveira, Lucrécia Ferrara, Lucy Marion, Sandra Faggionato. 

Large part of the publications on the environmental perception issue in Brazil is related to 

medium and large cities and areas of environmental conservation. When we consider the 

urban Amazon and small cities, publications become scarce. Some environmental perception 

studies in the middle and large Brazilian cities were based on studies conducted in towns such 

as Boston, Baltimore and London, where the government made use of perception analysis 

results to develop strategies to consolidate positive images in space intervention. The 

occupation of urban areas in the Amazon was accelerated mainly after the 1960s, through the 

introduction of large urban-industrial development projects, which caused an increase in 

urban population. In this urban occupation process, environmentally fragile areas were 

occupied, including the várzea (floodplain), an environment usually found in the riverside of 

Amazonian towns. Important results were obtained, such as: over 71 % of the respondents are 

from the region and have a very strong identity with the place where they live (Topophilia); 

more than 85,59 % of respondents have never participated in any event focused on 

environmental protection; almost 50 % have not a fixed job and more than 78 % of 

respondents discard their sanitary sewers straightly into rivers.  

 

Keywords: Perception. Varzea and Population. Amazon region. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

“Não vemos a realidade como ela é, mas como nós somos” 

Immanuel Kant 

 

Conforme Veiga (2005), para que a relação homem-natureza se faça de maneira 

equilibrada, é imprescindível que a sociedade compreenda as dimensões culturais, políticas, 

sociais e econômicas do problema ambiental.  

Nesse contexto, a percepção ambiental pode proporcionar uma melhor compreensão 

acerca do comportamento vigente e orientação para o planejamento de ações futuras do poder 

público, que visam inserir meios eficazes para que a comunidade se sinta parte de um todo e 

repense ações que sejam nocivas ao meio ambiente. Muito da degradação ambiental do 

espaço urbano está ligado ao cotidiano. Em relação às cidades, boa parte dos pesquisadores 

começou a realizar estudos que permitem compreender como a população percebe esses 

processos de degradação ambiental, no sentido de contribuir para a elaboração de políticas 

públicas voltadas ao planejamento ambiental. Nesse sentido, pesquisas sobre percepção 

ambiental podem auxiliar as políticas públicas locais, tendo em vista que a percepção 

ambiental de uma determinada população sofre influência dos modelos de desenvolvimento 

pretendido para aquela região.  

Percepção é uma palavra de origem latina, perceptivo, que pode ser entendida como 

tomada de consciência de forma nítida a respeito de qualquer objeto ou circunstância. Para 

Faggionato (2011), a circunstância em questão diz respeito a fenômenos vivenciados.  

Considerando esse aspecto, o presente trabalho pretendeu compreender a percepção 

ambiental da população do bairro Carnapijó na cidade de Ponta de Pedras, localizada na ilha 

de Marajó, Pará. A região escolhida para esse estudo se localiza em uma área de várzea. O 

objetivo desta pesquisa não foi somente obter dados sobre percepção ambiental, mas também 

sobre o histórico de ocupação desse espaço (várzea) e as consequências dessa ocupação no 

ambiente, assim como, mensurar se a população dessa área tem noção do impacto causado e 

tentar contribuir com discussões sobre a relação sociedade e ambiente. 

Além da pesquisa da percepção ambiental da população da área de várzea do bairro 

Carnapijó, procurou-se entender quem são esses moradores, sua origem, situação social, entre 

outras características.  

 Pretendeu-se, ainda, levantar informações sobre os impactos ambientais causados 

pela ocupação dessa área.  
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1.1 Problema 

 

 O objetivo deste trabalho é discutir a realidade das cidades da Amazônia. Algumas 

perguntas se fazem prementes de serem respondidas, quando pensamos na ação humana sobre 

o ambiente urbano, nas pequenas cidades: Como os moradores da área de várzea do bairro 

Carnapijó, na cidade de Ponta de Pedras - PA, se relacionam com o meio ambiente e qual a 

percepção ambiental dos moradores desta área de várzea? Qual a relação entre a percepção e 

as atitudes (ação) dos moradores em relação à qualidade de vida?  

 

1.2 Hipótese 

 

 Esta pesquisa pressupõe que, por conviverem em um ambiente no qual, em princípio, a 

disponibilidade de recursos naturais é abundante, há um descaso e desconhecimento da 

população e das políticas públicas em relação à preservação e conservação do ambiente, 

principalmente da várzea, e, também, uma desconexão da população em relação aos 

indicadores de qualidade de água, esgoto e resíduos sólidos. Essa desconexão pode ser devido 

a grande parte das pessoas pesquisadas já nascerem em um local onde há degradação 

ambiental, o que acaba deixando-as sem referenciais. 

 

1.3 Objetivo Geral  

 

Analisar a percepção ambiental dos moradores do bairro Carnapijó, localizado em área 

de várzea da cidade de Ponta de Pedras - Pará, a fim de compreender as interrelações desses 

com o ambiente local. 

 

1.4 Objetivos Específicos  

 

 Para alcançar o objetivo principal dessa pesquisa, foram estabelecidos os objetivos 

específicos detalhados a seguir: 

 Levantar e caracterizar os principais problemas ambientais da área de estudo; 

 Identificar o perfil socioeconômico dos moradores; 

 Caracterizar a percepção ambiental dos moradores da várzea urbana da cidade de 

Ponta de Pedras; 
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 Compreender como as políticas públicas são instituídas em relação ao meio ambiente 

na região e no município. 

 

1.5 Justificativa 

 

A percepção ambiental da população de uma determinada região sofre influências do 

sistema cultural-normativo (normas, valores e política) e do modelo de desenvolvimento 

definido para a região. Esse modelo de desenvolvimento, assim como a percepção ambiental, 

interfere na forma como o solo e os recursos naturais são manejados e, consequentemente, na 

qualidade ambiental e de vida da população (MARCZWSKI, 2006). 

 A pesquisa em percepção ambiental é importante para direcionar futuras ações tanto 

do poder público quanto da comunidade como objetivo de implementar a educação ambiental, 

de acordo com as características da população.    

 Por fim, após a realização dessa pesquisa, acreditamos que poderemos contribuir com 

ideias e informações específicas para que o poder público local possa inserir o conteúdo de 

educação ambiental (no momento inexistente) nas escolas, de acordo com a realidade da 

comunidade local, visando diminuir o grau do impacto dessas comunidades no próprio 

ambiente em que vivem e, também, realizar intervenções que possam diminuir o impacto 

causado pelas ocupações feitas na várzea. 

O estudo da percepção ambiental de uma comunidade se configura em uma ferramenta 

essencial para a compreensão de comportamentos vigentes e para o planejamento de ações 

que visem atender parte da população de um determinado espaço dentro da cidade, pois vale 

lembrar que, dentro de uma mesma cidade, temos várias ilhas de desejos e angústias quanto 

ao espaço produzido. O bom entendimento das análises do estudo de percepção ambiental 

passa pela identificação dos sinais emitidos pelos indivíduos, as vezes que, de forma 

involuntária, esses sinais em nossas mentes podem ser explicados, ou melhor, sintetizados por 

meio de mapas conceituais. Na Figura 01, apresenta-se uma tentativa de expor, de forma 

clara, como essa pesquisa identifica a problemática da percepção ambiental dos moradores do 

bairro Carnapijó, na cidade de Ponta de Pedra - PA. 
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Figura 1 - Mapa conceitual da análise de percepção ambiental de moradores do bairro Carnapijó, em Ponta de 

Pedras – PA. 

 

Contexto social 

Percepção do 
meio ambiente

Dependência de 
Recurso 

Atitude de poluir 
ou não poluir

Avaliação e Reação

Conhecimento local, 
Rotinas Passadas, 
Educação Formal

Percepção  da 
Abundância e da Ação 
coletiva 

 
              Fonte: Autor. 

 

1.6 Metodologia 

 

            O método selecionado para a realização desta pesquisa foi o estudo de caso. Segundo 

Yin (2005, p. 32), estudo de caso é “uma investigação empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de um contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”. Podemos, então, definir que o estudo 

de caso, como estratégia de pesquisa, compreende um método que abrange a lógica de 

planejamento incorporando abordagens específicas à coleta de dados e à análise de dados. 

Temos ainda Gil (1991), que afirma que a “Caracterização de estudo de caso dá-se pela 

pesquisa exaustiva e em profundidade de um ou de poucos objetos, de forma a permitir 

conhecimento amplo e especifico do mesmo”.  

Os procedimentos metodológicos escolhidos foram: pesquisa bibliográfica, pesquisa 

documental, pesquisa de campo e aplicação de formulários.           
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A realização do trabalho de campo ocorreu em três etapas, sendo a primeira em julho 

de 2012, caracterizada como uma pesquisa exploratória, quando ocorreu o primeiro contato 

com a área de estudo e sua população, tendo sido possível perceber a importância do tema e, 

também, a delimitação da área de estudo. A segunda etapa ocorreu em julho de 2013, quando 

foi realizada a aplicação de formulários, visando obter informações sobre a origem dos 

moradores da região pesquisada (bairro Carnapijó) e aspectos socioeconômicos, além de 

levantamento de dados junto à prefeitura de Ponta de Pedras - PA, IBGE, Secretaria de 

Educação do Estado do Pará e do Município. A terceira etapa foi realizada em janeiro de 

2014, quando foram aplicados formulários mais específicos, para levantamento da percepção 

ambiental dos moradores do bairro Carnapijó na cidade de Ponta de Pedras - PA. O 

desenvolvimento da pesquisa pode ser observado no fluxograma de atividades, apresentado na 

Figura 02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

Figura 2 - Fluxograma de atividades 

 

Definição do Tema 

Definição da Área de Estudo 

Revisão 

Conceitual 

Amazônia: Bertha Becker, Edna 

Castro, Saint Clair Tavares Jr, 

Eduardo Brondizio, Emílio 

Moran, Ab’Saber, José 

Aldemir, entre outros 

Espaço Urbano: Ermínia 

Maricato, Mark Gottdiener, 

Milton Santos 

Percepção Ambiental: Yi-Fu 

Tuan, Lucrécia Ferrara, Sandra 

Faggionato e para Impactos 

Ambientais: Antônio Guerra, 

Sandra Cunha e outros autores 

Levantamento 

de Dados 

IBGE, Imagens, Cartas 

Topográficas, Plano 

Diretor, Prefeitura 

Municipal 

Levantamento de dados 

na PMPP 

Aplicação de 

questionários 

Análise e Discussão dos 

Resultados 

 
Fonte: Autor. 

 

1.7 Definição do Tema  

 

O estudo de percepção ambiental se torna uma ferramenta importante para que 

possamos compreender o pensamento local, para que, na elaboração de sugestões, tenhamos a 

responsabilidade de opções que abarquem a visão do morador local.  Entender como esse 
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morador percebe e se relaciona com o ambiente em que vive é fundamental; para isso se fez 

necessária à aplicação de formulários especificamente desenvolvidos para a área de percepção 

ambiental. Levantar o máximo de informações sobre os moradores da área de várzea do bairro 

Carnapijó se torna importante, pois se pode contribuir para a elaboração de Políticas Públicas 

na região, para que tanto as autoridades locais quanto os representantes da comunidade 

tenham mais subsídios para a correta intervenção no espaço, com a possibilidade de menor 

impacto ambiental possível.   

 

1.8 Definição da Área de Estudo  

  

O arquipélago do Marajó tem uma área de cerca de 50 km
2
, e se localiza no estuário 

do rio Amazonas. Os rios da ilha são rios de maré. Segundo Adams (2002, p. 158), a ilha se 

divide em dois macro ambientes: várzea e terra firma, no lado Oeste, e campos naturais, a 

Leste. As florestas inundadas pelas marés diárias cobrem 26,560 km
2
, e os campos naturais, 

inundados sazonalmente, cobrem 23,560 km
2
. 

A pluviosidade é alta e sazonal, sendo que a maior parte das chuvas ocorre no inverno 

amazônico (janeiro a julho), quando, aproximadamente, 75% da ilha é inundado devido à 

baixa drenagem dos solos e à paisagem extremamente plana (ADAMS, 2002).  

O município de Ponta de Pedras está localizado no Estado do Pará, na Ilha do Marajó 

(Figura 03), à margem esquerda do rio Marajó-Açu. Possui uma população de 25.999 

habitantes, conforme Censo de 2010. (IBGE, 2014), tem como limites os municípios Santa 

Cruz do Ararí e Cachoeira do Ararí (ao Norte), Baia do Marajó (a Leste), Rio Pará e Muaná 

(ao Sul), e os municípios de Anajás e Muaná (a Oeste). A seleção da área de estudo se deve à 

cidade ser uma representante típica da região Norte (pequena cidade às margens de um rio), 

modelo de expansão dos municípios da Amazônia até a década de 1960, e o recorte do bairro 

Carnapijó se deve à particularidade de ser uma área de várzea inserida dentro de um espaço 

urbano. 
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Figura 3 - Localização da área de estudo (mapa) . 

 
Fonte: COSTA et al. (2012). 

 

Em seu aspecto geográfico, o município está localizado no Centro Leste do 

arquipélago do Marajó, Nordeste do Pará, possuindo 3.365,148 km
2
 de área, densidade 

populacional de 7,73 hab./km² e fica a 44 quilômetros, em linha reta, da capital do estado – 

Belém, distância essa a ser percorrida, em média, de 3 a 3 horas por barcos de diversos 

tamanhos. 

A cidade foi fundada em 1737, com a criação da Freguesia de Nossa Senhora da 

Conceição.  

O município se localiza na região de transição entre a floresta densa (Oeste) e os 

campos naturais (Leste), a maior parte do município é coberta por floresta de várzea - essa 

floresta é inundada duas vezes por dia, pela maré. A temperatura média anual é de 27º C e a 

pluviosidade é de 3.000 mm ao ano (SIQUEIRA apud ADAMS, 2002). Ao longo da história 

de Ponta de Pedras, diferentes atividades econômicas ganharam e perderam importância, tais 

como: a agricultura, a pecuária, o extrativismo, as atividades agroflorestais e a pesca 

(ADAMS, 2002, p. 162). Para Rangel (2011, p. 88), “a cidade, da mesma forma que está 
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inserida na realidade das pequenas cidades da Amazônia, passou pelos diversos ciclos 

exploratórios da região”, como, por exemplo, extrativismo primitivo, exploração da borracha, 

agropecuária e, atualmente, a produção de açaí.  

Atualmente a principal atividade econômica do município é a extração e produção de 

açaí (Euterpe Oleracea), sendo que Ponta de Pedras era, em 2010, o segundo maior produtor 

nacional de açaí (IBGE, 2010), sendo que a produção do açaí ocorre na área de estudo desta 

pesquisa, a várzea. Segundo COSTA et al. (2012, p. 63), “entre 1969 e 2010, a pequena 

cidade de Ponta de Pedras cresceu, em área, mais de 100%”, o que significou um aumento de 

1,3 km² à área urbana, em 1969. Destaca-se que grandes partes das pequenas cidades da 

Amazônia, antes da década de 1950, surgiram às margens dos rios, e sua população ainda 

mantém um vínculo muito forte com as águas, lembrando que morar às margens dos rios e na 

várzea é ter acesso ao pequeno ou médio barco que, nessas cidades, são o principal e, por 

vezes, o único meio de transporte. 

 

1.9 Levantamento Bibliográfico  

 

A revisão bibliográfica foi realizada para domínio da base teórica, relativa ao objeto de 

estudo, e conceitos que permeiam e fomentam o entendimento da problemática que está sendo 

investigada.  

No ambiente urbano, determinados impactos ambientais, como a poluição do solo, da 

água e do ar, edificação de moradias em locais inapropriados ou em áreas de preservação, tais 

como encostas, margens de rios, mananciais e até regiões de várzea, precisam ser repensados 

e novos hábitos estimulados. 

Para o desenvolvimento e fundamentação teórica foram realizadas leituras de autores 

que abordam a questão da percepção ambiental, pequenos municípios da Região Amazônica, 

ocupação de área de várzea, problemas ambientais urbanos e espaço urbano, tais como: DEL 

RIO (1999), FERRARA (1993), JACOBI (1999), LOCKE (2001), LYNCH (1999), 

MARCZWSKI (2006), OLIVEIRA (1999), TUAN (1980, 1983) e XAVIER (1998). Para o 

entendimento do espaço urbano foram usadas leituras de: GOTTDIENER (1997), 

MARICATO (2001, 2012), SANTOS (1987, 1993 e 1997), SCARLATO (2001), SOUZA 

(2003) e TRINDADE JR. (1998, 2010), Para as abordagens sobre a Amazônia foram 

realizadas as seguintes leituras: ADAMS (2002), BECKER (1985,1989), CASTRO (2009), 

COSTA e BRONDIZIO (2009, 2011), ENDLICH (2006), MONTE MÓR (1997, 2000), 

OLIVEIRA (2006), RANGEL (2011), SOUZA (2003) e outros.  
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1.10 Levantamentos de Dados 

 

A pesquisa documental foi realizada na prefeitura de Ponta de Pedra - PA, Secretaria 

do Meio Ambiente do estado do Pará e Secretarias de Educação do estado e do município de 

Ponta de Pedras, para levantar dados e documentos que possibilitassem, assim, responder às 

questões levantadas. Foram pesquisados os seguintes documentos: contratos de empresas com 

o poder público para limpeza e coleta de lixos domésticos, registros de imóveis em cartório de 

imóveis, mapas, o conteúdo programático de educação ambiental na Secretaria de Educação 

Municipal e na do Meio Ambiente, plano diretor, material publicitário, jornais e revistas, 

dentre outros. 

A pesquisa de campo foi realizada para verificar in loco a percepção ambiental da 

população, realização de registros fotográficos, observação do impacto ambiental na 

comunidade e local de descarte do lixo doméstico estabelecido pela prefeitura. 

Para a exploração desse assunto foi realizada, inicialmente, uma pesquisa exploratória, 

em julho de 2012, quando ocorreu o primeiro contato com a área de estudo e sua população e, 

também, a delimitação da área. A segunda etapa ocorreu em julho de 2013, quando foi 

realizada a aplicação de formulários, visando obter informações sobre a origem dos 

moradores da região pesquisada (bairro Carnapijó) e aspectos socioeconômicos, além de 

levantamento de dados junto à prefeitura de Ponta de Pedras - PA, IBGE, Secretaria de 

Educação do Estado do Pará e do Município. A terceira etapa foi realizada em janeiro de 

2014, quando foram aplicados formulários mais específicos para levantamento da percepção 

ambiental dos moradores do bairro Carnapijó na cidade de Ponta de Pedras - PA, 

 Para levantar as informações necessárias à realização dessa pesquisa, foram aplicados 

formulários a 110 domicílios urbanos, localizados nos setores censitários urbanos 2, 5 e 22 

(Figura 04), que corresponderam a 11,2 % do total dos domicílios urbanos existentes, em 

2010, nesses setores, segundo o IBGE (2014). A aplicação de formulários simplifica a análise 

dos dados (HAYNES, 1982; ROBINSON, 1998) e, como método de pesquisa quantitativa, 

permite adquirir uma quantidade expressiva de informações em tempo limitado e investigar 

uma grande variedade de fenômenos, além de tornar possível a generalização dos resultados 

(LAY; REIS, 2005). 

Para aplicação dos formulários teve-se que realizar algumas adaptações, pois havia 

restrições impostas pelo clima (chuva da tarde, sol forte após as 13:00 horas), sendo assim, 

realizou-se a aplicação dos questionários pela parte da manhã, no horário de 07:00 horas até 

as 11:00 horas, tendo em vista que prolongar esse trabalho até as 12:00 horas iria causar 
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incômodo em grande parte das pessoas entrevistadas, pois trata-se do horário de confecção do 

almoço e, também, poderia influenciar em respostas mais evasivas; já, na parte da tarde, o 

horário era após as 15:00 horas, respeitando o horário de descanso após o almoço (sesta) e a 

imposição do clima muito quente, e se prolongava até as 18:30 horas, por estar com o clima 

mais agradável e ter toda a família já reunida.    

 

          Figura 4 - Cidade de Ponta de Pedras dividida por setores censitários. 

 
         Fonte: IBGE, 2013. 

 

O formulário foi elaborado baseando-se na metodologia de Yin (2005), sendo 

composto por perguntas pré-codificadas ou fechadas. Esse tipo de formulário promove maior 

otimização em sua aplicação, mas há o risco de os entrevistados responderem de forma 

errônea, devido às respostas pré-determinadas. As questões que compõem o formulário estão 

divididas em respostas únicas (Sim, Não ou Não sei/Não respondeu) e respostas múltiplas 

(BENTHAM; MOSELEY, 1982; ROBINSON, 1998). Um dos responsáveis pelo domicílio 

respondeu ao formulário, o qual foi aplicado no período das 07h30min às 11h30min e das 

14h30min às 17h30min, respeitando os horários de descanso usual da população local. 

Optou-se por aplicar o formulário nos setores censitários que estão localizados dentro 

da área de várzea (2, 5 e 22), pois esses setores ainda mantêm características de ambiente de 
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várzea, tanto em relação à dinâmica das águas quanto em relação à forma das construções 

existentes no local, predominando as palafitas. A seleção do domicílio para aplicação dos 

formulários foi estabelecida de forma aleatória, selecionando-se uma residência a cada três, na 

mesma face de rua do setor. Quando o domicílio selecionado estava fechado, o imóvel ao lado 

era selecionado. A aplicação destes formulários teve sua aprovação no Comitê de Ética, na 

data de 25/10/2013, da UniVap, processo nº 17300213.9.0000.5503 (Anexo A). 

Os formulários foram aplicados no trabalho de campo realizado em janeiro de 2014. 

Em julho de 2012 e 2013 foram realizadas pesquisas de campo exploratórias, para 

levantamento de informações preliminares, tais como levantamento documental na Prefeitura 

de Ponta de Pedras e características da área de estudo. 

 

1.11 Análises dos Dados  

 

             Tendo em vista que a escolha dos métodos utilizados para interpretar e explicar os 

dados coletados depende da natureza destes dados (LAY e REIS, 2005), se fez necessário o 

emprego tanto de análise quantitativa quanto de análise qualitativa para que pudéssemos ter 

um grau de validação tanto interna quanto externa aceitável. As informações coletadas foram 

codificadas, digitadas e processadas utilizando o software Microsoft Excel 2010, que também 

serviu como ferramenta para construção de gráficos e tabelas. Para tanto, a maioria das 

questões foram predominantemente fechadas e de escolha simples e tendo de duas a cinco 

opções de respostas, além de algumas questões abertas. Utilizou-se de variáveis qualitativas 

tanto nominal quanto ordinal.   
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2 REVISÃO CONCEITUAL 

 

2.1 Pequenas Cidades na Amazônia  

 

 Antes de abordar o tema sobre pequenas cidades na Região Amazônica, se faz 

necessário rever como se deu o processo histórico de ocupação urbana na Região. A ocupação 

da Região Amazônica teve início em 1540, mas, até o século XVII, havia apenas as missões 

religiosas e pequenas vilas e fortificações ibéricas que se instalaram na extensa planície de 

inundação do rio Amazonas e afluentes, acompanhando os sítios de maior densidade de 

população indígena.  

 O movimento de urbanização na Amazônia se configurou em dois momentos 

principais que, de acordo com Castro (2009), seria primeiro o modelo de ocupação 

intensificado pela exploração da borracha, nesse modelo a expansão urbana se dava pelos rios 

com base no sistema de aviamento
1
, e se expandiu do Norte e Sul em direção ao Oeste, 

chegando até países vizinhos (Colômbia e Bolívia); já o segundo padrão de ocupação ocorreu 

a partir de 1966, intensificando-se nos anos de 1970 e 1980, com programas governamentais 

de expansão da fronteira agrícola. 

 De acordo com o Censo Demográfico (INSTITUTO..., 2010), existem 775 municípios 

na Amazônia Legal
2
, e 80% dessa população vive em cidades, desmistificando a visão de 

Amazônia rural e selvagem. As cidades pequenas da Região Amazônica, como um todo, 

absorvem quase 60% da população da região e, ainda assim, os estudos que se aprofundam 

nesta temática são poucos. Dos 775 municípios da Amazônia Legal, 341 foram criados após a 

Constituição de 1988 (BRASIL, 1988). 

 

 

              

                                                 
1
 Aviamento é um sistema de adiantamento de mercadorias a crédito. Começou a ser usado na região na época 

colonial, mas foi no ciclo da borracha que se consolidou como sistema de comercialização e se constituiu em 

senha de identidade da sociedade amazônica. Difere dos Marreteiros (atravessadores): o marreteiro interferia nas 

relações estabelecidas, pagando à vista pelos produtos extrativos ou agrícolas, introduzindo assim dinheiro na 

economia interiorana e aumentando a liberdade de compra e venda do produtor 

 
2
  “Considera-se para efeito de análise a Amazônia Legal, constituída pelas Unidades da Federação pertencentes 

à Região Norte (Amazonas, Pará, Tocantins, Acre, Rondônia, Roraima e Amapá), Centro Oeste (Mato Grosso e 

Goiás, até o paralelo 13º S) e Nordeste (Maranhão, até o meridiano 44º W de Greenwich)” (RIBEIRO, 2001, p. 

369). 
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 2.2 Sintese da Periodização da Ocupação da Amazônia 

 

 Essa abordagem foi norteada pelos trabalhos de Corrêa (1987) e Tavares (2008), que 

nos permitiram apresentar as transformações no processo de formação territorial na Amazônia 

desde sua ocupação até a década de 1960/1970, com o surgimento das rodovias já com a visão 

de integração nacional. Corrêa (1987) estabelece sete períodos que abordam aspectos 

importantes para a formação do espaço urbano da Região Amazônica e, dentro destes 

períodos, foram acrescentados levantamentos feitos por Tavares (2008) em “A formação 

territorial do espaço paraense: dos fortes à criação dos municípios”.  

 A ocupação da Amazônia, ao longo do tempo, ocorreu de forma irregular e com 

características regionais (Anexo 2). Os principais fatos que contribuíram para ocupação da 

Amazônia foram:  

 Fundação de Belém; 

 Expansão dos fortes e criação de aldeias missionárias; 

 Criação da companhia geral do Grão Pará e Maranhão; 

 Estagnação econômica no final do século XVIII à metade do século XIX; 

 A expansão do extrativismo da borracha e da rede urbana; 

 A estagnação econômica e seus efeitos na rede urbana e  

 Intenso processo de transformação econômica e urbana (a partir de 1950).  

 Quando observamos a política adotada para a Região Amazônica não podemos deixar 

de citar que a Constituição de 1988, amparada na bandeira emancipacionista municipal, foi 

responsável pela intensa e homogênea fragmentação de municípios, em atendimento aos 

interesses políticos institucionais e não mais locais. Convém destacar, ainda, que as políticas 

de desenvolvimento para a Amazônia, ao longo de sua história, tiveram como referência 

superar o vazio demográfico e integrar a região ao resto do Brasil, sem levar em consideração 

as particularidades de cada município e, principalmente, da população local. A falta de 

critérios demográficos que justificassem a criação de novos municípios possibilitou a criação 

de mais de mil municípios com menos de 10 mil habitantes.  

            Destaque-se que, no Brasil, 74% dos municípios criados e instalados possuem menos 

de 10 mil habitantes. No estado do Tocantins, de acordo com dados do IBGE 2010, do total 

de 139 municípios, 113 têm menos de 10 mil habitantes, sendo que 74 municípios possuem 

população inferior a 5 mil habitantes. 

 Considerando apenas a Região Norte, a qual possui 450 municípios, desse total, 275 

têm população igual ou inferior a 20 mil habitantes, o que corresponde a 61,24% dos 
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municípios da região e que, em número de habitantes corresponde a 2.395.058 habitantes de 

um total da Região Norte de 15.864.454 habitantes. Sendo que apenas Manaus (1.802,014 

habitantes) e Belém (1.393,399 habitantes) somam 3.195,413 habitantes. Belém tem 

aproximadamente 1.315,27 habitantes por km
2
, enquanto a média da Região Norte está em 4,1 

habitantes por km
2
, o que acaba contribuindo para que tenhamos imensos vazios dentro da 

região. Temos ainda, na Tabela 1, a soma de todos os municípios com população acima de 50 

mil habitantes, que corresponde a 14,01%. Destaca-se, neste contexto, na Amazônia Oriental
3
,
 

a perda da importância econômica da cidade de Belém, em face da expansão econômica da 

fronteira, no interior, e do crescimento das pequenas e médias cidades fora da órbita 

(TRINDADE JUNIOR., 1998). 

 

Tabela 1 – Distribuição da População Urbana dos municípios na Região NorteTabela 1 - Distribuição da 

População Urbana dos municípios na Região Norte. 

HABITANTES PA AM RO RR AC AP TO TOTAL % 

Até 5.000 01 00 06 00 01 04 74 86 19,15 

De 5.001 até 10.000 11 05 10 07 06 03 39 81 18,04 

De 10.001 até 20.000 30 24 19 06 08 05 16 108 24,05 

De 20.001 até 50.000 61 25 10 01 05 02 07 111 24,72 

De 50.001 até 100.000 30 06 05 00 01 00 01 43 9,58 

De 100.001 até 

500.000 
09 01 02 01 01 02 02 18 4,01 

Mais de 500.000 01 01 00 00 00 00 00 02 0,45 

TOTAL 144* 62 52 15 22 16 139 449** 100 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

 No estado do Pará há 144 municípios, sendo Mojuí dos Campos o último a ser 

emancipado (1º de janeiro de 2013), reforçando que a população desse município, na época do 

Censo 2010, pertencia à cidade de Santarém. A população total do estado é de 7.581.051 

habitantes e a população dos municípios com menos de 20 mil habitantes é de 518.012 

habitantes, totalizando 42 municípios. Milton Santos (1993) assegura que a urbanização 

brasileira cresceu em função do capitalismo e que, portanto, não é possível dividir o país em 

rural e urbano e sim num Brasil agrícola e urbano, em que as regiões agrícolas contêm cidades 

e as regiões urbanas contêm atividades rurais.  

 Costa e Braga (2004), por sua vez, chamam atenção para o fato de que a diferença 

entre uma cidade e um povoado rural não está necessariamente no número de habitantes, mas 

                                                 
3
 Considera-se Amazônia Oriental os Estados do Para, Maranhão, Amapá, Tocantins e Mato Grosso. 
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em suas funções e no que faz e como vive sua população. Os pequenos municípios, não só da 

Amazônia, mas de grande parte do Brasil, enfrentam problemáticas típicas de grandes centros, 

e são fortemente dependentes do Fundo de Participação do Município (FMP). A ausência de 

mais recursos torna pequenos municípios reféns de conjunturas políticas. Quase sempre esses 

municípios dispõem de pouca, ou nenhuma infraestrutura.  

 Segundo Oliveira (2006), no estudo “Amazônia a partir de suas cidades”, as pequenas 

cidades amazônicas estão associadas à beira do rio e à beira das estradas, e o autor menciona 

que é a situação geográfica que determina diferenciações na paisagem. As cidades situadas à 

beira do rio apresentam características que retomam o processo inicial de colonização da 

Amazônia. Nas cidades localizadas à beira das estradas, as transformações foram tão rápidas 

que surgiram novas formas de vida e espaços a partir do nada, num lastimável domínio da 

“geografia do lugar nenhum” em que predominam os fluxos de intercâmbios e os centros de 

negócios. 

 Endlich (2006, p. 236) afirma que  

 

“os pequenos centros urbanos não são iguais entre si, pois possuem 

conteúdos diferentes que em alguns casos geram relações hierárquicas entre 

elas. Cidades com atividades comerciais e equipamentos de serviços 

públicos e privados um pouco mais diversificados funcionam como polos 

microrregionais”. 

 

 Os estudos das pequenas cidades se constituem em grandes desafios para a pesquisa 

acadêmica no Brasil, por diversos motivos; um deles é a ausência, ainda, de uma produção 

acadêmica mais significativa sobre essa temática. Mesmo o método utilizado para definir 

pequenas cidades não cumpre mais seu papel na atual estrutura socioeconômica. Como define 

Souza (2003, p. 31), “o porte demográfico pouco esclarece sozinho, pois o que explica as 

características econômicas espaciais, em matéria de diversificação, sofisticação e 

centralidade, é o que ela representa enquanto mercado”. 

 As pequenas cidades da Amazônia possuem, em geral, economias de transformação 

frágeis e fracas, dependência elevada de subsídios federais, maior disponibilidade de emprego 

no setor público, baixa competência em oferecer serviços básicos, como o acesso à 

infraestrutura, educação e segurança pública, e predominância das atividades rurais que 

funcionam como parte de um sistema econômico informal (GUEDES; COSTA; 

BRONDIZIO, 2009; COSTA; BRONDIZIO, 2009). 

 Castro (2008) afirma que, para se entender as cidades da Amazônia, é necessário 

compreender a relação que elas têm com o mundo, de certa forma rural, o mundo das 
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atividades econômicas da agricultura, o mundo da pesca, o mundo das atividades mais 

distanciadas do núcleo central ou de onde estão os serviços urbanos, sendo esse primeiro 

ponto. 

As cidades ribeirinhas têm ligações identitárias com o lugar demonstrado, com a 

interação dos seus habitantes com os cursos fluviais, em vários sentidos: uso doméstico, fonte 

de recurso material, uso para o lazer e representação simbólica (TRINDADE JUNIOR; 

SILVA; AMARAL, 2008). Reforça-se que o padrão de ocupação dessas cidades foi: 

rio/várzea/floresta. 

O sonho da cidade ainda seduz grande parte dos migrantes, porém uma boa parcela 

desses migrantes carrega consigo a concepção de cidade que não condiz com a realidade de 

boa parte dos municípios da Região Amazônica. Segundo Maricato (2012), as áreas 

ambientalmente frágeis - beira de córregos, rios e reservatórios, encostas íngremes, mangues, 

áreas alagáveis, fundos de vale - que, por essa condição, merecem legislação específica e não 

interessam ao mercado legal, são as que “sobram” para a moradia de grande parte da 

população. As consequências são muitas: poluição dos recursos hídricos e dos mananciais, 

banalização de mortes por desmoronamentos, enchentes, epidemias etc. 

 

2.3 Problemas Ambientais Urbanos   

 

 Em Estocolmo, em 1972, o delegado brasileiro na Conferência das Nações Unidas 

sobre o Ambiente Humano declarou que a poluição foi um sinal de progresso e que o 

ambientalíssimo foi luxo para os países desenvolvidos. No Brasil, em 1973, foi criada a 

Secretaria Especial do Meio Ambiente (Sema) e, em 1981, com a Lei nº 6.938, de 31 de 

agosto de 1981, que estabelece a política nacional de meio ambiente, o Sistema Nacional de 

Meio Ambiente e o Conselho Nacional de Meio Ambiente. A confirmação da importância do 

tema veio com a Constituição de 1988. Monte Mór e De Paula (2000, p. 77), enumeram dois 

temas básicos para a questão ambiental no Brasil: 1º) os problemas derivados da urbanização 

e modernização brasileiros e seus impactos sobre a qualidade de vida das populações urbanas; 

e 2º) o referente a ameaças de vários ecossistemas brasileiros (Amazônia, Cerrado, Pantanal, 

Caatinga, Mata Atlântica etc.).  

 Quando se tenta fazer análise sobre essas questões na Amazônia, se observa situações 

como “as mudanças por que vem passando a região desde o final do século passado trouxeram 

novos contingentes populacionais e novas técnicas de produção para a região, que permitiram 

maior exploração dos seus recursos naturais, principalmente em áreas como o sul do Pará, 
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Rondônia e Roraima” (BRASIL, 1995). A várzea, como lócus da produção agrícola na 

Amazônia, remonta aos séculos XVII e XVIII, e, essas atividades tiveram início com os 

padres jesuítas, carmelitas e franciscanos, que mantinham suas missões no estuário, primeiro 

em caráter religioso, em seguida, como fase econômica de sua influência.   

 A ocupação da área de várzea na Amazônia se tornou um problema recentemente 

(últimos 25 anos); uma das causas dessa migração em direção ao ambiente urbano se deve à 

ausência do Estado na zona rural, o que fez que grande parte das famílias migrasse para as 

áreas urbanas, mesmo sem ter condições de se estabelecer nesse espaço, sendo que muitos dos 

pequenos municípios, que ofereciam serviços urbanos precários, ou mesmo não ofereciam, se 

tornaram o destino dessa população migrante. A partir desse contexto, é possível analisar as 

formas de ocupação do território, considerando o histórico desse processo, observar os 

agentes transformadores do espaço, os conflitos ambientais envolvidos e se há propostas dos 

poderes públicos para tal problemática. 

 Para Costa e Braga (2004), as cidades convivem com diferentes lógicas de apropriação 

e uso do espaço urbano, configurando o modo como se organizam as relações socioespaciais e 

as formas de apropriação do território e seus recursos. Deste modo, a visão que se tem é que o 

espaço se modifica constantemente, de acordo com as ações dos grupos sociais que o habitam, 

sendo que o grupo social com maior poder aquisitivo ocupa as áreas de maior interesse do 

capital imobiliário, pois há um aparato político para legalizar suas ações. Do outro lado, o 

grupo com menor poder aquisitivo ocupa as áreas relegadas pelo capital e que, em grande 

parte, não contam com obras de saneamento básico, coletas de resíduos sólidos, iluminação 

pública, escolas, creches. E essa parte da população fica refém de políticas oportunistas que 

surgem em épocas de eleições, com objetivos de se perpetuarem no poder em troca de obras 

que deveriam ser vistas pela população como obrigação, mas que, em grande parte, são vistas 

como “favores”. 

 Segundo Monte Mór e Costa (1997), essa forma de compreender o conceito de 

território demarca, cada vez mais, a íntima relação entre a questão urbana e a questão 

ambiental.  

 A legislação que trata especificamente sobre resíduos sólidos no Brasil começou a ser 

unificada através do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), o Ministério do 

Meio Ambiente, juntamente com políticas de saneamento e saúde (CONSELHO, 1986). De 

certa maneira, a Política Nacional de Gestão de Resíduos Sólidos, incentiva a reutilização e a 

reciclagem dos resíduos; a Lei Ordinária nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, estabelece 

diretrizes sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos e obriga os Estados e Municípios a se 
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adequarem a essa nova legislação. Porém, essa lei deixa de ser cumprida em vários pequenos 

municípios por todo o Brasil, como podemos ver em vários artigos, como: Art. 33 da Lei nº 

12.305/2010, estabelece implementação de logística reversa para itens, como: pilhas, pneus, 

óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens, produtos eletrônicos e seus componentes, 

entre outros. Na mesma lei, o Art. 47, no seu inciso II, trata sobre a destinação de resíduos 

sólidos in natura a céu aberto, e o inciso III proíbe queima de resíduos a céu aberto ou em 

recipientes não licenciados para esse fim (BRASIL, 2010).   

No Estado do Pará, as legislações específicas sobre ambiente surgem a partir da 

década de 1990, mesmo que a data seja 1988 da criação da Secretaria de Meio Ambiente e 

Ciência e Tecnologia. A Lei Estadual 5.887, de 9 de maio de 1995, no seu Art. 62 descreve 

que: “Fica estabelecida a obrigatoriedade, em todo o Estado, da coleta, do tratamento e do 

destino final adequado dos esgotos sanitários, na forma disposta neste artigo” (PARÁ, 1995). 

O inciso II declara: “nos Municípios de pequeno porte, o uso de formas sanitárias, cujo 

efluente líquido, se houver, deve ter destino final adequado, resguardada a qualidade dos 

mananciais, dos cursos d’água, do lençol subterrâneo e do solo” (PARÁ, 1995).  

 

2.4 A Educação Ambiental 

      

Ao longo dos séculos, a humanidade desvendou, conheceu, dominou e modificou a 

natureza para melhor aproveitá-la. Estabeleceu outras formas de vida e, por conseguinte, 

novas necessidades foram surgindo e os homens foram criando novas técnicas para suprirem 

essas necessidades, muitas delas decorrentes do consumo e da produção. Ao longo desse 

processo, principalmente após o século XIX, os problemas ambientais ficaram mais evidentes, 

o ambiente mais degradado, e a necessidade de se estabelecer uma discussão sobre as formas 

de conscientização dessa problemática, fazendo com que a educação ambiental entrasse em 

pauta. 

Historicamente, a expressão educação ambiental (environmental education) foi 

utilizada, pela primeira vez, no evento de educação The Keele Conference on Education and 

the Countryside, promovido pela Universidade de Keele, na Grã-Bretanha, no ano de 1965 

(MORALES, 2008). Porém, outros fatos contribuíram para o desenvolvimento do tema no 

mundo, como segue na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Fatos importantes para a consolidação da educação ambiental no mundoTabela 2 - Fatos importantes 

para a consolidação da educação ambiental no mundo. 

ANO ACONTECIMENTO 

1966 Simpósio Internacional sobre educação em matéria de conservação, ONU (Suíça)  

1969 Criação da Sociedade para educação ambiental (Inglaterra) 

1970 Reunião internacional sobre educação ambiental nos currículos escolares, (Paris)  

1972 Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano (Estocolmo)  

1975 Encontro Internacional sobre Educação Ambiental, UNESCO, (Belgrado) 

1977 Conferência de Tbilisi, (EUA) 

1987 Congresso Internacional de Educação e Formação Ambiental, (Moscou)  

1992 
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente,  

“Surgimento da Agenda 21”  (Rio de Janeiro)  
Fonte: Morales, 2008. 

 

No Brasil, a educação ambiental ganhou notoriedade com a promulgação da Lei nº 

9.795, de 27 de abril de 1999, que instituiu uma Política Nacional de Educação Ambiental e, 

por meio dela, foi estabelecida a obrigatoriedade da Educação Ambiental em todos os níveis 

do ensino formal da educação brasileira. A Lei nº 9.765/99 precisa ser mencionada como um 

marco importante da história da educação ambiental brasileira, porque resultou de um longo 

processo de interlocução entre ambientalistas, educadores e governos (BRASIL, 1999). 

A educação ambiental tem como um dos seus pilares a transmissão de conhecimento 

visando mudar o modo como parte dos seres humanos se relacionam com o meio ambiente, 

através da consciência ecológica.   

 

2.5 Agenda 21 Local  

 

 A Agenda 21 foi elaborada de forma a ser desdobrada em diferentes níveis: global, 

nacional e local. Na Agenda global, capítulo 28, está claro que “Cada autoridade local deve 

iniciar um diálogo com seus cidadãos, organizações locais e empresas privadas para aprovar 

uma Agenda 21 local”. Mas não é só a Agenda 21 Local que pode ajudar o meio ambiente, 

todos os municípios podem ter uma Secretaria específica para o Meio Ambiente; podem, 

também, ter o Conselho Municipal de Meio Ambiente, o Fundo de Meio Ambiente, 

Licenciamento Ambiental e Legislação ambiental concorrente com o Estado e a União, tendo 

como fim a responsabilidade compartilhada, com o objetivo de gerir melhor a questão 

ambiental no Município e o modo como nós “utilizamos” a natureza.     
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 A implantação de Agenda 21 Local surgiu a partir da Conferência Rio-92, promovida 

pelas Nações Unidas no Rio de Janeiro, em 1992, que visava estimular a promoção e 

implementação de estratégias e processos em prol de um padrão de desenvolvimento que leve 

em conta a sustentabilidade do meio ambiente.  O processo de Agenda 21 Local pode 

começar tanto por iniciativa do poder público quanto por iniciativa da sociedade civil. A 

Agenda 21 Local pode se tornar documento de referência para a construção ou revisão de 

Planos Diretores, de orçamentos participativos municipais, de zoneamento ecológico 

econômico, entre outros instrumentos de gestão. Porém, a maioria das cidades do Brasil ainda 

não dispõe de suas agendas locais, sendo que é no plano urbano que os problemas ambientais 

têm mais relevância. Destaca-se que o processo de construção de uma Agenda 21 Local prevê 

as seguintes etapas: formação de um grupo de parcerias locais; sensibilização da comunidade; 

criação de um Fórum de Agenda 21 ou congênere, com secretaria-executiva e grupos de 

trabalho; levantamento de prioridades por meio de diagnóstico participativo; elaboração do 

Plano de Desenvolvimento Sustentável Local; implementação, monitoramento e revisão.            

De acordo com o IBGE (2012), “Perfil dos Municípios Brasileiros” (Gráfico 01), a 

implantação da Agenda 21 Local em termos de Grandes Regiões, tem maior presença na 

Região Norte (30,3%), seguida da Nordeste (22,0%) e Sudeste (17,7%). A incidência de 

municípios que iniciaram a Agenda 21 é menor nas Regiões Centro-Oeste (13,5%) e Sul 

(10,2%).  No Gráfico abaixo pode-se constatar que houve retrocesso na implantação da 

Agenda 21 Local, de forma mais significativa, na Região Nordeste onde tinha 63,8% no ano 

de 2002 para 22% no ano de 2012; grande parte desse retrocesso se deve à descontinuidade do 

Programa Farol do Desenvolvimento do Banco do Nordeste, que incentivava a criação de 

Agenda 21 nos municípios da região. Na Região Norte, segundo o IBGE (2012), o resultado 

possivelmente reflete os aportes de financiamentos do Fundo Nacional do Meio Ambiente de 

apoio à elaboração de Agendas 21 locais. 
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Gráfico 1 - Perfil por Regiões sobre a implantação das Agendas 21 Locais entre 2002/2012. 

 

 Fonte: IBGE, 2012.               

 

De acordo com Pesquisa do IBGE (2012), “Informações Básicas Municipais 2002/2012”, 

mais da metade dos municípios que iniciaram o processo de Agenda 21 (56,6%) possuem 

Fóruns de Agenda 21. No entanto, quase metade (47,4%) não se reuniu nos últimos 12 meses 

e 25,3% tiveram reuniões com periodicidade irregular. A falta de incentivos e cobrança da 

sociedade tem sido um grande entrave para o desenvolvimento e aplicação das agendas 21 

locais.   

 

2.6 Áreas de Várzea na Amazônia  

             

 Para melhor compreensão do objeto de estudo desta pesquisa, faz-se necessário 

entender o que é “várzea”. Historicamente, essa é uma área que foi objeto das primeiras 

ocupações da população que se concentrava nas margens da várzea, devido à riqueza de 

recursos naturais e ao fato de o rio ser a principal via de transporte para essas pessoas. Em 

consequência, quase todas as principais cidades da Amazônia estão localizadas à beira do rio 

Amazonas e seus principais afluentes. Enquanto a população das áreas de terra firme, longe 

do rio, é composta de colonos assentados em décadas recentes.  

           Segundo Surgik (2005, p.15), “os rios amazônicos e as suas áreas inundáveis cobrem 

mais de 300.000 km
2
. Há muitas gerações essas áreas inundáveis vêm sendo utilizadas por 
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populações tradicionais, tanto no período de seca quanto no de cheia”. Esses mesmos rios 

estão sujeitos a um período de enchente, momento no qual a água transborda dos seus leitos e 

invade as áreas marginais, inundando-as em diferentes graus de intensidade. As áreas 

marginais, inundadas periodicamente pelas águas dos rios, lagos, igarapés, paranás e furos, 

são os terrenos de várzea. Sendo assim, Benatti (2005) define várzea como áreas marginais às 

correntes de água, alagadas periodicamente, seja por influência da maré ou por 

transbordamento fluvial, em função de chuva.  

No Brasil não há um conceito jurídico claro sobre a várzea. A única definição se 

encontra na Resolução CONAMA nº 4, de 18/9/85, a qual menciona que várzea, ou o “leito 

maior sazonal”, seria a calha alargada ou maior de um rio, ocupada nos períodos anuais de 

cheia. No entanto, essa definição abrange todas as áreas que alagam e não apenas a várzea.  

           Segundo Prance (1980), existem sete tipos principais de vegetação sobre o solo 

inundável na Amazônia, cinco dos quais com inundação periódica e dois com inundações 

permanentes, sendo eles: Floresta de planícies inundáveis, Manguezal, Floresta de pântano; 

Igapó permanente; Igapó; Várzea e Várzea de marés. Não se discorrerá sobre todas, mas tem 

que se destacar a que está dentro desta área de pesquisa, a várzea de maré. Segundo o autor, 

“é floresta inundada duas vezes, por dia, pelo movimento de marés. A maré alta bloqueia o 

fluxo dos rios e faz com que eles inundem a floresta. Esse tipo de várzea é muito semelhante à 

várzea estacional em sua composição de espécies e fisionomia” (PRANCE, 1980, p. 501). É 

também denominada “terreno de marinha”, de acordo com o Decreto-Lei nº 9.760/46, artigo 

2º.  

 A legislação brasileira interferiu na definição de apenas um evento natural, que foi 

uma parte da várzea de maré, dando-lhe o nome de “terreno de marinha” (Decreto-Lei nº 

9.760/46, artigo 2º) (BRASIL, 1946). Os terrenos de marinha são considerados aqueles que 

possuem uma profundidade de 33 (trinta e três) metros, medidos horizontalmente, para a parte 

da terra, da posição da Linha da Preamar Média, medida em 1831, sendo: 

a) os situados no continente, na costa marítima e nas margens dos rios e lagoas até onde se 

faça sentir a influência das marés; 

b) os que contornam as ilhas situadas em zona onde se faça sentir a influência das marés. 

Parágrafo único - para os efeitos deste artigo, a influência das marés é caracterizada 

pela oscilação periódica de 5 (cinco) centímetros, pelo menos, do nível das águas, que ocorra 

em qualquer época do ano. Porém, como afirma Surgik (2005, p.30),  

“compete a SPU (Secretaria de Patrimônio da União) determinar a Linha da 

Preamar Média – LPM – de 1831 (não determinada até hoje), bem como a 
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média das enchentes ordinárias. Da mesma forma, é o SPU que faz a 

discriminação de bens imóveis da União e o levantamento das ocupações 

para possível regulamentação” (BRASIL, 1946). 

 

A Constituição Federal, no artigo 20, inciso III, afirma claramente que são bens da 

União todas as correntes de água que banham mais de um Estado, bem como seus terrenos 

marginais (também chamados de reservados), ou seja, os que contornam o seu leito. Antes de 

identificar características que devem ser consideradas em eventuais regulamentações de uso 

de solos de várzea, por serem bens públicos, é preciso citar uma discussão trazida pelo Estado 

do Pará. Este estado interpretou erroneamente o artigo 64 da Constituição Federal, de 1891, e 

considerou os terrenos de marinha como terras devolutas
4
. Dessa forma, permitiu-se o registro 

de propriedades particulares em áreas de terrenos de marinha. No entanto, essa interpretação 

já foi recusada pelo Supremo Tribunal Federal, em sentença proferida em 1905, tornando 

todos esses títulos inválidos (TRECCANI, 2002). 

De acordo com essa discussão, Maricato (2012, p. 163) considera que 

 

as áreas ambientalmente frágeis, beira de córregos, rios e reservatórios, 

encostas íngremes, mangues, áreas alagáveis, fundos de vale que, por essa 

condição, merecem legislação específica e não interessam ao mercado legal, 

são as que “sobram” para a moradia de grande parte da população. (grifo 

nosso).  
 

As consequências desse processo de ocupação são muitas: poluição dos recursos 

hídricos e dos mananciais, banalização de mortes por desmoronamentos, enchentes, epidemias 

etc. 

Na Amazônia, o espaço que mais sofre pressão por ocupação são as áreas de várzeas, 

pois são áreas usadas como opção para as populações de baixa renda para poderem se inserir 

na cidade. Maricato (2012, p. 152) afirma que  

 

a invasão de terras urbanas no Brasil é parte intrínseca do processo de 

urbanização. Ela é gigantesca, e não é, fundamentalmente, fruto da ação da 

esquerda e nem de movimentos sociais que pretendem confrontar a lei. Ela é 

estrutural e institucionalizada pelo mercado imobiliário excludente e pela 

ausência de políticas sociais. 
 

Na Amazônia, com o fluxo dos moradores da zona rural para as cidades, há 

aproximadamente 30 anos, os moradores ribeirinhos quando chegam às cidades se identificam 

com as várzeas urbanas e passam a ocupar de forma irregular um espaço que não deveria ser 

ocupado por ser considerado frágil e protegido por leis. Maricato (2012, p.123) afirma que “os 

                                                 
4
 Terras devolutas são terras públicas não aplicadas ao uso comum nem ao uso especial. São as terras que desde 

o descobrimento do Brasil não ingressaram no domínio privado, por título legítimo, ou aquelas que não 

receberam destinação pública (GASPARINI, 1995). 
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legislativos mantêm com esse universo uma relação muito funcional, já que as anistias 

periódicas visando à regularização de imóveis são alimentos fecundos da relação clientelista”. 

A ilegalidade da terra é, portanto, funcional.  

O direito à cidade continua a ser negado a essa parte da população que ocupa as 

várzeas, pois não dispõe de rede de esgoto, tratamento de água e coleta dos resíduos sólidos.  

“O direito à invasão é até admitido, mas não o direito à cidade. O critério definidor é o do 

mercado ou da localização” (MARICATO, 2012, p. 161). 

 

2.7 Percepção Ambiental 

 

Antes de discutir o conceito de percepção ambiental, faz-se necessário definir o termo 

“meio ambiente”. Seu emprego é realizado ao longo de toda a pesquisa e tem um conceito 

bem amplo. O termo meio ambiente (milieu ambiance) foi utilizado, pela primeira vez, pelo 

naturalista francês Geoffrey de Saint-Hilaire, na obra “Études progressives d’um naturaliste”, 

datada de 1835. Para ele, milieu significa o lugar onde está ou se movimenta um ser vivo e 

ambiance seria o que está em volta deste ser. Há uma grande discussão no meio acadêmico 

sobre a redundância do termo meio ambiente. Para Freitas (2001, p. 17),  

 

“a expressão meio ambiente, adotada no Brasil, é criticada pelos estudiosos, 

porque meio e ambiente, no sentido enfocado, significam a mesma coisa. 

Logo, tal emprego importaria em redundância. Na Itália e em Portugal usa-

se, apenas, a palavra ambiente”. 

 

O conceito legal, previsto no Art. 3º, I, da Lei nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política 

Nacional do Meio Ambiente, menciona que meio ambiente é “o conjunto de condições, leis, 

influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida 

em todas as suas formas” (BRASIL, 1981). 

Nesta pesquisa foi adotado um conceito de meio ambiente mais amplo, definido por 

Silva (2004, p. 20) como algo mais globalizante, “abrangente de toda a natureza, o artificial e 

original, bem como os bens culturais correlatos, compreendendo, portanto, o solo, a água, o 

ar, a flora, as belezas naturais, o patrimônio histórico, artístico, turístico, paisagístico e 

arquitetônico”.  

O termo percepção é derivado do latim perception, e, de acordo com Tuan (1980), é 

uma atividade, um entender-se para o mundo. Tuan sugeriu o termo Humanistic Geography 

no encontro da Association of American Geographers, em 1976, cujo pensamento foi 

consolidado na publicação da obra “Topofilia” (1980). Xavier (1998) afirma que os 
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indivíduos constroem seu espaço perceptivo através do contato direto e íntimo com a 

paisagem vivida.  

           O psicólogo Hochberg (1973, p. 11) afirma que “a percepção é um dos mais antigos 

temas de especulação e pesquisa no estudo do homem. Estudamos a percepção numa tentativa 

de explicar nossas observações do mundo que nos rodeia”. Ele enfatiza que o estudo da 

percepção começou muito antes de existir a ciência da Psicologia, sendo as primeiras 

pesquisas obras de fisiologistas e físicos. 

Faz-se necessário destacar que, a partir de 1970, se multiplicaram as investigações 

sobre percepção; entretanto, nesse período, como afirmam as professoras Oliveira e Machado 

(2004), já havia publicações sobre o tema (percepção), nas décadas de 1950 e 1960, em 

inglês, tais como: Lynch (1999), Lowenthal (1961), Buttimer (1969), Saarinen (1969); e em 

francês, Claval, Bailly, Bertand, Frèmont e outros. 

A respeito da percepção, Locke (2001, p. 79) a considerou como “a primeira faculdade 

da mente usada por nossas ideias, consiste assim, na primeira e na mais simples ideia que 

temos da reflexão, por alguns denominados pensamentos. Apenas a reflexão pode nos dar 

ideias do que é a percepção”. 

Del Rio (1999, p. 3) define a percepção como “um processo mental de interação do 

indivíduo com o meio ambiente que se dá através de mecanismos perceptivos propriamente 

ditos e principalmente, cognitivos”.  O autor também afirma que os trabalhos iniciais nessas 

áreas mantiveram um forte enfoque psicologista, buscando somente mais recentemente as 

bases teóricas na Pesquisa em Educação Ambiental. McLaughlin (apud HOEFFEL; 

SORRENTINO; MACHADO, 2008), afirma que os seres humanos, durante toda a sua 

história, interferiram no ambiente natural em que habitaram e, provavelmente, sempre será 

assim, a questão que preocupa vários pesquisadores é o grau e a intensidade dessa 

interferência. 

Corroborando com o pensamento de Costanza et al (1997) afirmam que os problemas 

ambientais passaram a ter significância na expansão industrial, após a Segunda Guerra 

Mundial, com o aumento da tecnologia sem o cuidado e manutenção dos recursos naturais, 

tornando necessária uma aceitação desse descompasso existente entre a tecnologia e a 

manutenção adequada dos recursos naturais. Faggionato (2011) afirma que a percepção 

ambiental é uma tomada de consciência pelo ser humano, ou seja, o ato de perceber o 

ambiente que ele está inserido.    

Tuan (1980), em seu livro que estuda e discute a percepção ambiental, utiliza o termo 

Topofilia para descrever “o elo afetivo entre a pessoa e o lugar ou ambiente físico”. 
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Recentemente, o termo Biofilia, descrito por Wilson (apud STRUMINSKI, 2003), expressa a 

ideia da necessidade intrínseca humana do contato com a natureza.  

A abordagem da questão do indivíduo nativo no ambiente e do indivíduo visitante: 

segundo Tuan (1980), “o nativo tem uma complexa” e derivada percepção do meio por estar 

inserido nele. A percepção que o morador local tem em relação ao meio é complexa e carrega 

valores por estar arraigada na cultura e nos mitos locais. A isso Tuan deu o nome de 

Topofilia. Para esse autor, o indivíduo visitante levaria em consideração os critérios estéticos, 

regulados por um juízo de valor inerente ao visitante e que Tuan descreve como Topofobia. 

Segundo Faggionato (2011), “cada indivíduo percebe, reage e responde diferentemente frente 

às ações sobre o meio”. As respostas ou manifestações são, portanto, resultado das 

percepções, dos processos cognitivos, julgamentos e expectativas de cada indivíduo. Embora 

nem todas as manifestações psicológicas sejam evidentes, são constantes e afetam nossa 

conduta, na maioria das vezes, inconscientemente. 

Importante ressaltar que a inserção da temática da percepção ambiental em pesquisas 

de campo, visando identificar o comportamento de um determinado grupo, teve sua origem na 

área de “psicologia” e, mais recentemente, nas diferentes áreas do conhecimento, entre as 

quais se destacam a arquitetura, o urbanismo, a geografia humana e a filosofia.  A análise 

geográfica, a partir desse viés, ganha profundidade, porque busca o entendimento da 

organização e produção espacial a ser pautada também numa dimensão sócio psicológico 

(ROSENDAHL; CORRÊA, 2001, p. 39). 

O uso da percepção ambiental pode ser utilizado para levantamento da degradação 

ambiental de uma determinada região. 

Essa variedade de conceitos referentes à percepção do ambiente reside na sua natureza 

inter e transdisciplinar. Os indivíduos diferem em sua percepção e a compreensão da 

experiência perceptiva é diferente de indivíduo para indivíduo, no tempo e no espaço, tendo 

motivação individual as emoções, os valores, os objetivos, os interesses, as expectativas e 

outros estados mentais. Além da variedade de conceitos, há também diversas formas de se 

estudar o assunto, tais como: mapas mentais ou contornos, representações fotográficas e 

aplicação de questionários (ou formulários).     

Quando nos referimos ao ambiente, Marczwski (2006) afirma que se trata tanto do 

espaço natural ou antrópico, onde algo ou alguém está inserido. Embora seja senso comum se 

referir a ambiente associando-se apenas ao meio natural, é importante destacar que o espaço 

produzido pela intervenção humana também se configura em ambiente.  
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3 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

3.1 O Município de Ponta de Pedras  

              

 O município de Ponta de Pedras está localizado no estado do Pará, na Ilha de Marajó, 

à margem esquerda do rio Marajó-Açu. Possui uma população de 25.999 habitantes (IBGE, 

2010), sendo que na área urbana tem 12.424 hab. e na rural um total de 13.575. 

Topograficamente, o município apresenta, na sua sede, uma altitude de 12 m, variando 

um pouco mais para o interior, sem, entretanto, ultrapassar os 20 metros. De acordo com 

MINEROPAR (2002), os solos do município de Ponta de Pedras são representados por Solos 

Hidromórficos Gleyzados. Estes são os também denominados solos gleyzados, que ocorrem 

nos terrenos baixos, várzeas e cabeceiras de drenagens, em cuja formação o encharcamento 

permanente ou por longos períodos desempenha papel preponderante, determinando o 

desenvolvimento de um horizonte gley próximo à superfície, caracterizado pelas cores 

cinzentas e mosqueamento ocasionado pelas condições de oxirredução devidas às flutuações 

do lençol freático (MINEROPAR, 2002, p. 12). A cidade de Ponta de Pedras é banhada por 

dois rios, o Rio Armazém e o Rio Marajó Açu, e por outros afluentes, conhecidos mais 

popularmente como igarapés (Figura 05).       
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Figura 5 - Localização da área de estudo (mapa). 

Fonte: Autor. 

   

O IBGE dividiu a cidade de Ponta de Pedras em dez setores censitários, para fins de 

levantamento de dados. Os setores 2,5 e 22 (Figura 04) estão quase que em sua totalidade em 

áreas de várzea. A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Ponta de Pedras, quando 

da distribuição das casas do Programa Minha Casa Minha Vida, destinou, de acordo com 

estudo de Rangel (2011), pouquíssimas casas à população dos setores de várzea, sendo esses 

os setores com maiores problemas na área de habitação, saneamento básico, distribuição de 

agua tratada e coleta de resíduos sólidos (Figura 06). 
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Figura 6 - Bairro Carnapijó, na cidade de Ponta de Pedras – PA, mosaico de fotos. 

 
Fonte: Autor. 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) foi aprovada em 2010, entretanto, 

em apenas 2% das cidades da Região Norte, incluindo Ponta de Pedras, não há coleta seletiva, 

e em apenas 23% há “Plano de Saneamento Básico contemplando o serviço de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos” produzidos no perímetro urbano, de acordo com dados 

do IBGE (2014).  

Na pesquisa de campo, realizada em julho de 2013, foram encontrados no local de 

descarte dos resíduos sólidos do município, que pode ser caracterizado como um “lixão” 

(Figura 07), carcaças de búfalos, sobras de açougue, pilhas de diversos tamanhos, baterias de 

celular, luvas hospitalares, remédios, pneus de carro, geladeiras, máquinas de lavar etc.      
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Figura 7 - Fotografias da área do lixão do município de Ponta de Pedras - PA: (a) Carcaças de búfalos; (b) 

diversidade de resíduos lançados no local; (c) Vista geral do lixão e (d) Livre acesso de moradores ao lixão. 
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Fonte: Autor. 

 

Pode-se ainda verificar abaixo (Figura 08), que o local de descarte de resíduos sólidos 

(lixão) está a aproximadamente 1,3 km do próprio Rio Marajó-Açu, e a menos de 3 km da 

área urbana.  
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Figura 8 - Imagem Google Earth, 31/07/2014, localização do lixão e área de estudo. 

 
Fonte: Autor. 

 

Situação igualmente grave foi encontrada nas áreas de várzeas do perímetro urbano 

(Figura 09), ocupadas de forma irregular, nas quais os resíduos sólidos são lançados direto 

nos igarapés. A coleta desse material é realizada de forma precária e as alegações por parte do 

Poder Público são de que não é possível entrar caminhões nas áreas onde não tem rua e sim 

pontes de madeira. A coleta de esgoto não é muito diferente (quase inexistente) e precária 

distribuição de água tratada.  
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Figura 9 - Fotografias dentro do bairro Carnapijó: (a) Tubulação de águas tratadas; (b) Acesso às residências; (c) 

Resíduos sólidos embaixo de uma residência e (d) Ocupação do solo até a margem do Rio Marajó-Açu. 

 

                                   a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor. 

 

O aprofundamento no estudo da percepção ambiental dessa parte da população da 

cidade de Ponta de Pedras é motivo deste estudo. Importante ressaltar que mais de um terço 

da cidade de Ponta de Pedras está sobre área de várzea. Essa área se localiza nos setores 

censitários 1, 2, 4,5 e 22 (Figura 04). 

O morador de Ponta de Pedras é, antes de tudo, carismático e atencioso. Grande parte 

da população de Ponta de Pedras é composta por moradores oriundos da própria Ilha do 
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Marajó. Há na zona urbana uma população composta de 12.424 habitantes, sendo que 6.122 

mil são homens e 6.302, mulheres; a população total de Ponta de Pedras é de 25.999 

habitantes. O Gráfico 02 apresenta a faixa etária da população do município, de acordo com 

os dados do IBGE (2010). 

 

Gráfico 2 - Faixa etária da população de Ponta de Pedras. 

 
Fonte: IBGE, 2010. 

 

A área do bairro Carnapijó (Figura 10), que fica a Noroeste da cidade de Ponta de 

Pedras, recebeu suas primeiras ocupações há mais de 25 anos. Trata-se do bairro mais 

populoso da cidade (quase 33% da população urbana). De acordo com levantamentos 

realizados em 2013, mais de 50% desses primeiros moradores vieram das áreas rurais e de 

outros municípios da própria Ilha do Marajó, ocuparam as margens do Rio Marajó-Açu e essa 

ocupação foi se deslocando em direção à foz do Marajó-Açu com o Rio Armazém. 
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Figura 10 - Encontro do Rio Armazém com o Rio Marajó-Açu e a localização do bairro Carnapijó na área de 

várzea. 

 
Fonte: Autor. 

 

De acordo com observações de campo, os principais problemas ambientais da região 

de várzea do Carnapijó são:  

 A intensa ocupação da área de várzea, o que causa um forte processo de antropização; 

vale lembrar que se trata de uma área que não deveria ser ocupada e sim protegida, 

considerando que a Lei Federal considera grande parte dessa área como “terras de 

Marinha”; 

 A leniência do poder público local, em não propor medidas que possam acolher essa 

população rural que busca melhor qualidade de vida na cidade; 

 Falta de coleta e tratamento de esgoto; grande parte do esgoto in natura produzido no 

bairro é lançada diretamente no rio ou em fossas sépticas construídas pelos próprios 

moradores; como é uma região que sofre influência da maré, diariamente, esse esgoto 

contamina o lençol freático; 

 Resíduos sólidos
5
 produzidos pelas famílias são jogados diretamente na várzea ou 

queimados, pois a coleta de resíduos não acontece ou, quando acontece, não abarca a 

                                                 
5
  Resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em 

sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados 

sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável 
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maioria da população da região. Essa atitude, juntamente com uma parte da população 

que acredita que a maré leva o lixo embora, dificulta a criação de ações que possam 

amenizar o problema do lixo na várzea.  

 Contaminação da água do rio Armazém, o que antes era o principal facilitador das 

famílias (água limpa a de fácil acesso), hoje não é mais; águas do rio Armazém e do Rio 

Marajó-Açu, muito provavelmente, não servem mais para consumo, são contaminadas 

devido à grande quantidade de esgoto in natura e resíduos sólidos lançados diariamente 

na várzea; é possível também encontrar moradores que fazem a limpeza de motores 

usando a água dos rios, o que causa a contaminação das águas, também, por derivados de 

petróleo. 

 Diminuição da mata ciliar dos rios; diminuição, também, das áreas de aningas 

(Montrichardia arborescens Schott), da família das Araceae, essa última está diretamente 

ligada à diminuição dos peixes e crustáceos na região.  

Outro aspecto que se faz necessário comentar, quando se trata da Região Amazônica, é 

concernente ao processo de planejamento para a região; pensadores de fora decidem o destino 

da Amazônia de forma fria e com a visão de algo a ser explorado; não há, e quando ocorrem, 

quase sempre de forma desarticulada, medidas que estimulem esse morador rural a 

permanecer no campo, não contemplam medidas eficazes, tais como: técnicas modernas para 

educação ambiental, linha de crédito específica para esse tipo de população.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou 

economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O objetivo desta pesquisa  foi compreender o modo como a população que reside em 

área de várzea, em uma pequena cidade da Amazônia, lida com o meio ambiente, de forma a:  

 Levantar e caracterizar os principais problemas ambientais da área de estudo; 

 Identificar o perfil socioeconômico dos moradores; 

 Caracterizar a percepção ambiental dos moradores da várzea urbana; 

 Compreender como as políticas públicas são instituídas em relação ao meio ambiente na 

região.  

 

4.1 Etapa Exploratória  

 

O sistema de abastecimento de agua potável no estado do Pará é de responsabilidade 

da COSANPA (Companhia de Saneamento do Pará). A área de estudo, o bairro Carnapijó, 

possui um abastecimento de água precário, pois a tubulação que leva água para a comunidade 

é de 3/4”, quando o ideal seria de 1/2” , como pode ser observado na Figura 11. Assim, é 

frequente o problema de desabastecimento de água, pois a tubulação existente não consegue 

atender a demanda.  
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Figura 11 - Excesso de resíduos sólidos e tubulação usada para distribuição de água potável  dentro do bairro 

Carnapijó na área de várzea. 

 
Fonte: Autor. 

 

Quanto à qualidade da moradia, foi verificado que mais de 90% das residências são 

construções feitas pelos próprios moradores e são de madeira, sendo que o acesso a essas 

residências é feito por passarelas (pontes) de madeira. A prefeitura não realiza a coleta de 

resíduos sólidos dentro do bairro e orienta os moradores que retirem todo resíduo e depositem 

fora da área de várzea, em locais nos quais o acesso de veículos é possível (ruas de terra 

batida). Na Figura 12, se pode visualizar a precariedade do acesso às casas, localizadas na 

área de várzea. 
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Figura 12 - Dificuldade de acesso às residências através de passarelas . 

 
Fonte: Autor. 

 

4.2 Socioeconomico 

 

No processo de entrevista, 41,4% dos chefes de famílias (ou representantes da família) 

eram homens e 58,6% do sexo feminino, sendo que 37,8% dos entrevistados eram 

solteiros/divorciados/viúvos e 62,2% casados/amasiados, conforme o Gráfico 03. 
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Gráfico 3 - Perfil dos entrevistados do bairro Carnapijó - homens/mulheres. 

 
Fonte: Autor.  

. 

Acredita-se que, mesmo o município possuindo uma porcentagem maior de homens 

em relação às mulheres, segundo o IBGE (2010), o fato de os entrevistados serem, em sua 

maioria, mulheres se deve ao horário em que foram coletadas as informações (das 07:00 às 

11:00 horas e das 15:00 às 18:30 horas), período durante o qual muitos homens estão fora, 

trabalhando, como é tradicional na região. 

 

Gráfico 4 - Estado civil dos entrevistados. 

   
Fonte: Autor.  

 

Em relação ao tempo de residência no local, a resposta foi importante, pois pôde-se 

confirmar que grande parte dos moradores têm vínculo com a cidade (região) e, 

principalmente, com o bairro,  pois, de acordo com as respostas, 72,97% dos entrevistados 

responderam que residem no local desde sua criação, ou seja acima de 30 anos; 6,31% 



52 

 

 

responderam que residem no local num período entre 21 a 30 anos;  8,11% responderam que 

moram no local num período compreendido entre 11 a 20 anos; e 12,6% dos entrevistados 

responderam que residem no local num período entre 0 a 10 anos (Gráfico 05).    

   

Gráfico 5 - Perfil do tempo de moradia dos entrevistados. 
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Fonte: Autor. 

 

Considerando a composição familiar (Gráfico 06), obteve-se como resposta que 

31,53% dos entrevistados possuem entre 3 e 4 filhos; 25,2% das famílias que responderam 

têm entre 1 e 2 filhos; 18,02% responderam que têm entre 5 ou 6 filhos; e 9,91% responderam 

que possuem mais de 7 filhos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 

Gráfico 6 - Composição familiar. 

   
Fonte: Autor. 

 

 Considerando os vínculos empregatícios, as respostas foram ao encontro do que se 

esperava, pois a informalidade predomina nas pequenas cidades da Amazônia (COSTA; 

BRONDIZIO, 2009). Grande parte dos entrevistados (Gráfico 07) vive de serviços 

temporários, como obtenção de pescado, extração de açaí e palmito. Aqueles que declararam 

que possuíam emprego com carteira assinada estavam vinculados aos órgãos públicos do 

estado e do município. Outra categoria importante são os aposentados que, mesmo com 

vencimentos em torno de um salário, usualmente, em uma cidade com índice de pobreza 

grande se tornam o sustento de muitas famílias. 
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Gráfico 7 - Entrevistados com emprego fixo/desempregado/aposentado. 

  
Fonte: Autor. 

 

Complementando a pergunta anterior, foi levantada a renda familiar (Gráfico 08). A 

maioria dos moradores do bairro Carnapijó, 56,8%, afirma que a renda familiar está entre ½ e 

1 salário mínimo
6
; para 26,1% a renda familiar está entre 1 e 2 salários mínimos; e 15,3% 

declararam que a renda familiar é de até ½ salário mínimo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Salário mínimo em janeiro de 2014 = R$ 724,00.  

Fonte: <http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/salario_minimo.htm>. 
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Gráfico 8 - Renda familiar. 

 
Fonte: Autor.  

 

           Foi averiguado se há ligação dos residentes com o local, por meio da pergunta “Você 

gosta de morar nesse local?”.  Essa pergunta forneceu um resultado muito interessante 

(Gráfico 9), pois, mesmo sendo uma cidade que não oferece oportunidade de emprego, 

oferecer poucas perspectivas para os jovens, tanto profissionais como de lazer, e de residirem 

em um bairro sem infraestrutura adequada, considerando que se obteve 110 respostas (pois 

uma pessoa preferiu não responder), 94,6% afirmaram que gostam de morar naquele local e 

5,4% disseram que não gostam de morar no local. Essa questão confirma que a topofilia, 

descrita “como sendo o elo afetivo entre a pessoa e o lugar ou ambiente físico específico”, 

desses moradores com o local é muito forte.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

Gráfico 9 - Índice de topofilia dos entrevistados com o Município de Ponta de Pedras - PA. 

 
Fonte: Autor.   

                  

A resposta anterior surpreende, tendo em vista a dificuldade que o local apresenta à 

população, pois a falta de infraestrutura é visível, porém serve para nos mostrar o alto grau de 

topofilia da população. Mas, a pergunta seguinte dava a opção de escolherem outro local para 

viverem, se assim o desejassem; a pergunta foi: Você gostaria de morar em outro local?  

Novamente a resposta foi favorável ao alto grau de topofilia da população, pois 71,82% da 

população pesquisada respondeu que não desejavam morar em outro local, contra 28,18% que 

desejavam residir em outro local (Gráfico 10). 
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Gráfico 10 - Levantamento de opções de lugares desejados pelos moradores. 
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Fonte: Autor.  

               

Tendo a resposta acima, onde quase 72% dos pesquisados responderam que não 

desejavam viver em outro local, achou-se importante descobrir a faixa etária dessa população, 

tanto da que respondeu que não desejava viver fora do bairro Carnapijó quanto a que desejava 

viver em outro local. A escolha da faixa  etária começou com a idade de 18 a 30 anos, sendo a 

segunda faixa a de 31 a 40 anos e a terceira de 41 a 50 anos e, por fim, os acima de 51 anos de 

idade. Os resultados estão no Gráfico 11, abaixo. 
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Gráfico 11 - Faixa etária dos entrevistados. 
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Fonte: Autor.   

 

4.3 Perfil de Cidadania Ambiental   

 

O desejo do homem de modificar a natureza vem de muito tempo atrás. Segundo 

Rolnick (1988), foi a partir do nascimento das civilizações, quando o homem deixou de ser 

nômade e passou a cultivar terras para produzir alimentos, que se demonstrava marcas do 

desejo humano de modelar a natureza.  Somente após o aumento da população, no período da 

Revolução Industrial, é que as áreas verdes passaram a ser reconhecidas como importantes 

para saúde humana. 

            Segundo Ribeiro (2004), o homem percebe o ambiente de diferentes formas, 

dependendo das condições culturais, sociais, emocionais e econômicas, entre outras variáveis.  

Sendo assim, a abordagem para levantar dados sobre a percepção ambiental da população do 

bairro Carnapijó considerou a obtenção de dados que representassem o pensamento da 

população local, pois a identidade dessa população com o local havia sido percebida desde a 

primeira pesquisa exploratória, desse trabalho, realizada em julho de 2013. Naquele momento, 

foi levantado que toda a população do bairro era composta por pessoas da própria região; já, 

na aplicação de formulários no ano de 2014 (janeiro),  94,55 % afirmaram que gostam de 
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morar em Ponta de Pedras, informação confirmada na pesquisa de janeiro de 2014 (Gráfico 

09). 

            Cruz Landim (2004) afirma que “há um excesso de padronização dos espaços urbanos, 

talvez, convenientemente à especulação imobiliária, sendo que as cidades utilizam os mesmos 

materiais e as mesmas formas”. Observa-se que essa padronização do espaço urbano está em 

voga na atualidade, mas, para o caso das Pequenas Cidades da Amazônia, espaços urbanos tão 

particulares, populações diferentes em regiões diferentes e com necessidades diferentes, as 

especificidades se tornam mais evidentes.  

             A primeira pergunta relacionada ao que chamamos de cidadania ambiental foi se o 

entrevistado havia feito ou participado de algum evento voltado à questão do meio 

ambiente. Mais de 85% da população responderam que não haviam participado de nada 

relacionado à questão ambiental. Essa resposta, em se tratando de Amazônia e em uma região 

não tão afastada (3 horas de barco) de um grande centro como Belém, deixa subentendido que 

tanto o poder público Estadual, Municipal e as Entidades civis  não estão conseguindo atingir 

essa população com campanhas, ou mesmo educação, voltadas para questão ambiental. 

Daqueles que responderam que haviam participado 14,4%, consideram que essa participação 

se relaciona a apenas duas aulas ministradas por professores de Ciências e Geografia, em 

comemoração à semana do meio ambiente, fato esse que não mais existe, pois as aulas 

destinadas à preservação ambiental na semana do meio ambiente foram também revertidas 

para aulas de reforço em redação, visando a prova do ENEM.   
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Gráfico 12 - Participação dos moradores em eventos voltados para a questão ambiental. 

  
Fonte: Autor.       

              

A questão seguinte teve como objetivo levantar como está o envolvimento 

comunitário em relação ao tema ambiental, tendo sido perguntado se “Os movimentos 

comunitários do bairro onde você reside, têm demostrado preocupação com a discussão de 

problemas ambientais que afetam a população local?”. Considerando o universo amostral de 

111 domicílios, 80,1% responderam que não há demonstração de preocupação com a questão 

ambiental e 8,1% dos entrevistados afirmaram não conhecer nenhum movimento relacionado 

ao tema ambiental no bairro; 10,8% dos entrevistados afirmaram que às vezes. Para esses 

entrevistados essas preocupações se manifestavam através de 90 minutos de aula ministrada 

por professores de Ciências e Geografia em comemoração à semana do meio ambiente.  
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Gráfico 13 - Índice de atuação de movimentos comunitários no bairro Carnapijó em relação à discussão de 

problemas ambientais no bairro. 

 
Fonte: Autor.        

              

Outra pergunta direcionada à população do bairro Carnapijó foi se o entrevistado 

“acredita que há alguma relação entre os níveis de poluição de sua região e a saúde da 

população local”. Essa pergunta foi motivada devido à grande quantidade de moradores que, 

em contato com nossa equipe, em julho de 2013, informaram que havia no bairro muitos 

casos de diarreia, dores de cabeça e diversos mal estares, que grande parte dessa população 

atribuía à poluição das águas do Rio Marajó-Açu e Rio Armazém, e outros igarapés, como o 

grande motivo para essas enfermidades locais. E as respostas obtidas confirmaram essas 

observações iniciais, pois 74,8% percebem vinculação entre as doenças e a poluição; 25,2% 

dos entrevistados responderam que não há relação entre as doenças e a poluição dos rios 

(Gráfico 14).  
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Gráfico 14 - Percepção dos moradores em relação à poluição ambiental e o aumento no caso de doenças no 

bairro. 

 
Fonte: Autor.        

 

            De acordo com Santos e Martins (2002), o conceito de qualidade de vida surge nos 

anos 1960; prevalecia, então, uma corrente essencialmente economicista que analisava o 

crescimento econômico das sociedades através da evolução do seu Produto Interno Bruto 

(PIB), mas, após a disseminação do conceito de desenvolvimento sustentável, o conceito de 

qualidade de vida passa a incorporar, além da dimensão econômica, as dimensões social e 

ambiental. Assim, procurou-se levantar como o morador percebe a qualidade de vida do 

município onde reside. Para isso, solicitou-se que ele classificasse em 5 (cinco) categorias: 

Ótima, Boa, Regular, Ruim e Péssima. 

Durante o processo de aplicação dos formulários, houve a necessidade, por diversas 

vezes, de explicar qual o conceito de qualidade de vida ambiental, mas já era de conhecimento 

que o assunto poderia ter interpretações diferentes. Dessa forma, os entrevistadores tiveram 

que dar exemplos do que seria qualidade de vida (ambiental) em um ambiente urbano, pois 

parte dos entrevistados entendia que qualidade de vida estaria somente relacionada ao aspecto 

financeiro. Procurou-se associar esse aspecto, para os entrevistados, à disponibilidade e 

acesso à infraestrutura e serviços urbanos: abastecimento de água, instalação sanitária, rede de 



63 

 

 

esgoto, coleta de lixo, destinação do lixo coletado, acesso à saúde, educação, entre outros 

aspectos. O Gráfico 15 resume as principais respostas obtidas.  

 

Gráfico 15 - Percepção dos moradores em relação à qualidade de vida ambiental. 

Fonte: Autor.        

 

Para 58,6% dos entrevistados a qualidade de vida é considerada de regular a péssima; 

justificável, pois nesse bairro, ou seja, para os setores censitários 02, 05 e 22, apesar de 97% 

dos domicílios terem acesso à energia elétrica domiciliar, 72% têm acesso precário à água, e 

25% dos domicílios estão conectados à rede de coleta de esgoto. Entretanto, não há 

tratamento de efluentes domésticos no município. Para 41,4% dos entrevistados, a qualidade 

de vida á considerada boa ou ótima, o que não condiz com as condições de infraestrutura e 

acesso aos serviços urbanos encontrados no bairro. 

 Para captar a percepção da população sobre seu comportamento em relação ao 

ambiente, perguntou-se se “no seu dia a dia você considera que causa algum dano ao meio 

ambiente”, com respostas simples de “sim” ou “não”.  

 O resultado chama a atenção para a falta de conhecimento sobre meio ambiente, pois 

64% responderam que não causam danos ao meio ambiente e 36% dos entrevistados 

afirmaram que sim, causam danos. Essa pergunta poderia passar despercebida, se não fosse 

observado o ambiente em que estes entrevistados estão inseridos, pois é visível a falta ou 

precariedade de infraestrutura, como já mencionado, além da ausência ou, também, precários 
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serviços de coleta de lixo e destinação do lixo coletado. Na Figura 13, observam-se imagens 

de 06 lixões de 6 estados diferentes, e se percebe que esses problemas são visíveis. 

 

Figura 13 - Descarte de resíduos sólidos urbanos - Fotografias obtidas em 06 lixões pertencentes a estados 

diferentes, sendo: a) Amazonas, b) São Paulo, c) Paraná, d) Brasília, e) Pernambuco e f) Pará. 

  
a (Amazonas)                                                           b (São Paulo) 

              
c (Paraná)                                                                d (Brasília) 

  
           e (Pernambuco)                                                      f (Pará)  

Fonte: Autor. 
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Essa pergunta é complementada pela seguinte questão: “Qual o destino do seu esgoto 

sanitário?”. Como resposta, 78,4 % dos entrevistados confirmaram jogar o esgoto direto no 

rio. Esse comportamento pode ter explicações diversas, tais como: 

 

- Origem da População:  

No Gráfico 05, se obteve a confirmação de que 96% dos entrevistados são de origem 

paraense e que a maioria veio de comunidades ribeirinhas da Ilha do Marajó, de locais onde 

não existe coleta de lixo, esgoto, nem água tratada. Assim, não é algo novo para esse morador 

que migra para cidade (Ponta de Pedras) e continua sem o aparato básico que o poder público 

deveria proporcionar; jogar esgoto sanitário direto no rio é situação usual em grande parte da 

Região Norte. 

- Educação ambiental:  

Em relação ao bairro Carnapijó, nos setores 02, 05 e 22 há aproximadamente 981 

domicílios (IBGE, 2010), localizados em área de várzea, onde diariamente são lançados 

resíduos, tanto líquidos quanto sólidos, diretamente nas águas dos rios; perde-se a 

oportunidade de se formar novas gerações que detenham mais conhecimento sobre o descarte 

de resíduos in natura direto nos rios, oportunidade de ensinar a preservar os córregos, a 

reciclar etc. Informações básicas que poderiam estar inseridas no conteúdo sobre Educação 

Ambiental.  

Quando pensamos em Educação Ambiental em Ponta de Pedras, tanto no Ensino 

Infantil, Fundamental I e II, e no Ensino Médio, confirma-se que o estado do Pará e o 

município de Ponta de Pedras não progrediram nas práticas que deveriam dar andamento a 

elaboração de conteúdos para discutirem a educação ambiental, numa área onde há sérios 

problemas relacionados ao descarte de resíduos sólidos e ocupação de áreas ambientalmente 

frágeis. Não há inserção de conteúdo voltado para educação ambiental nas grades 

curriculares, nem nas escolas estaduais e nem nas municipais, mesmo com várias portarias, 

leis e decretos federais direcionando para essas práticas, com o intuito de melhorar o contato 

do cidadão com o meio ambiente.            

Em entrevista, com duas professoras da Escola Estadual Doutora Ester Mouta Sede, 

localizada na Avenida Raimundo Malato, nº 539, Ponta de Pedras, que atende grande parte 

das crianças e jovens do bairro Carnapijó, perguntou-se como ocorriam as aulas voltadas para 

educação ambiental. A resposta foi que não ocorriam aulas voltadas para esse fim e sim, 

dependendo do andamento do conteúdo das aulas, havia uma professora de Geografia que, na 

semana do meio ambiente, realizava algumas atividades direcionadas à reciclagem. Ainda foi 
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informado que havia previsão de aulas de educação ambiental, mas que estas foram 

substituídas por aulas de reforço de redação. 

Após várias tentativas, tanto por telefone, e-mail e por meio do site 

(http://www.seduc.pa.gov.br/), não se conseguiu ter acesso à grade curricular do estado do 

Pará, o que poderia confirmar a não inclusão de conteúdo relacionado à educação ambiental. 

A única informação a que se teve acesso foi por meio de telefone, quando uma funcionária 

esclareceu que não poderia fornecer a grade curricular, pois ela não estava autorizada a prestar 

tal serviço, e não forneceu mais nenhuma informação. A grade curricular é um documento 

público, de interesse da sociedade e a não inclusão de conteúdo de cunho ambiental deixa 

uma lacuna na formação desses jovens, justamente em um estado (Pará) que possui problemas 

ambientais sérios, que vão desde desmatamento, queimadas, até a poluição de rios, ocupação 

de áreas frágeis etc. 

 

- Coleta de resíduos sólidos:  

Infelizmente não é só o esgoto sanitário que é jogado diretamente no meio ambiente. 

Os resíduos sólidos (lixo) não são coletados no bairro, sendo que o morador tem que retirar 

seu lixo e conduzi-lo até a área de coleta (em ruas de calçamento de terra, o que, para muitos 

moradores, pode ser um percurso de mais de 500 metros), como pode ser observado na Figura 

14. 

 

                          Figura 14 - Descarte de animais no lixão de Ponta de Pedras. 

 
                      Fonte: Autor. 

 

Dessa forma, percebe-se que não é só o morador que é responsável pela degradação 

das águas e sim, um conjunto de situações, das quais fazem parte o Estado, entre outras 

http://www.seduc.pa.gov.br/
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Instituições, sendo que o morador, além de carregar a culpa, também possui o ônus de ser a 

vítima imediata das consequências desse descaso. No Gráfico 14 pode-se observar como os 

moradores responderam quanto a causarem dano ao meio ambiente. Importante destacar que 

dano ambiental é “a lesão aos recursos ambientais, como a consequente degradação-alteração 

adversa ou ‘in pejus’ do equilíbrio ecológico e da qualidade ambiental” (MILARÉ, 2014). 

Para 64% dos moradores, eles não causam danos ao ambiente.  

 

Gráfico 16 - Percepção dos moradores em relação a causar danos ao meio ambiente. 

 
          Fonte: Autor. 

 

Foi perguntado aos moradores qual seria “o destino do seu esgoto sanitário” (Gráfico 

15). Havia como opção de respostas as alternativas: jogado diretamente no rio; fossa sanitária 

feita com recursos próprios; recolhido pela prefeitura (rede de esgoto); outra resposta. 

Como resposta, 78,4% afirmaram que jogam diretamente no rio e 21,6% afirmaram 

que usam fossas sanitárias construídas com recursos próprios. O uso da fossa sanitária não 

ameniza o descarte de esgoto sanitário no rio, pois a região sofre com o fenômeno das cheias 

(alteração das marés), diariamente. Não há coleta de esgoto sanitário no bairro, e a opção que 

sugeria essa resposta não obteve nenhum voto.  
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Gráfico 17 - Destinação do esgoto sanitário dos moradores do bairro Carnapijó. 

 
Fonte: Autor.        

    

           A pergunta seguinte se relaciona à destinação dos resíduos sólidos urbanos (RSU), 

produzidos nas residências. Segundo a Norma Brasileira NBR 10004 (ASSOCIAÇÃO..., 

2007), no item 3.1 - Resíduos Sólidos – Classificação, os resíduos sólidos são “aqueles 

resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades da comunidade de 

origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição”. Há 

outras definições e, também, legislações específicas para cada tipo de resíduo sólido, e tanto 

os estados quanto os municípios podem ter suas legislações especificas. Perguntou-se “para 

onde vai e o que acontece com o lixo (resíduo sólido) que você produz na sua casa?”, sendo 

facultado aos entrevistados 5 (cinco) opções de respostas: é jogado diretamente no rio; a 

prefeitura recolhe e vai direto para o lixão; a prefeitura recolhe e eu não sei para onde vai; é 

jogado na várzea, quintal perto de casa; é queimado. 

           Há diferença entre lixões e aterro sanitário. Os lixões, os mais utilizados no país, são 

depósitos de lixo a céu aberto, uma área de disposição final de resíduos sólidos sem nenhuma 

preparação anterior do solo, não há tratamento de efluentes líquidos (chorume); sendo assim, 

esse líquido contamina o solo e, consequentemente, o lençol freático.  

Observando as Figuras 15 a e b, percebe-se que retratam exatamente o conceito de 

lixão e não aterro sanitário. 
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Figura 15 - Contaminação do solo por chorume no lixão de Ponta de Pedras - PA. 

 

                                 a                                                                         b  

Fonte: Autor. 

           Pode-se destacar, ainda, que a localização do lixão do município de Ponta de Pedras - 

PA é próxima de recursos hídricos, e está localizado próximo ao perímetro urbano. O aterro 

sanitário tem, como grande diferencial, comparativamente com os lixões, a forma como a 

disposição dos resíduos sólidos são tratados. Nos aterros tudo deve ser pensado e preparado 

antes de receber o material, o terreno é preparado e impermeabilizado, para que não ocorra a 

contaminação do lençol freático, inclusive a escolha do local que deve seguir alguns 

requisitos básicos, ficando nítido que em Ponta de Pedras não foram seguidos. Na Figura 16 

pode-se ver o aterro sanitário de Canhanduba, do município de Itajaí - SC.  
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Figura 16 - Aterro sanitário de Canhanduba, no município de Itajaí – SC. 

 
Fonte: Unienergia.net (2009).   

            

 A outra questão endereçada aos entrevistados foi “para onde vai e o que acontece com 

o lixo (resíduo sólido) que você produz na sua casa?” (Gráfico 18).  

           O destaque do Gráfico 18 é a quantidade de entrevistados (39,82%) que responderam 

que queimam seu lixo. Essa é uma prática comum dos residentes da região, que residem às 

margens de igarapés e também de comunidades indígenas, com o objetivo de se evitar ratos e 

cobras nos quintais, lembrando que 100% dos entrevistados declararam ser do estado do Pará 

e que 71,172 dos entrevistados declararam ser de Ponta de Pedras, ou de alguma comunidade 

do município. A definição e a conceituação do termo resíduo e lixo tem diferido, conforme a 

situação em que seja aplicada. Para Amorim et al (2010) “lixo é tudo o que é descartado e que 

não é percebido e que não possui utilidade imediata”. Já resíduo, acordo com a NBR 

10.004/07 (ASSOCIAÇÃO..., 2007), é aquele material no estado sólido e semi-sólido que 

resulta da atividade da comunidade, de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, de 

serviço, de varrição ou agrícola. Já Amorim et al (2010) informa que a produção de resíduos 

sólidos está ligada diretamente ao modo de vida, cultura, trabalho, ao modo de alimentação, 

higiene e consumo humanos. 
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Gráfico 18 - Destinação dos resíduos sólidos urbanos dos moradores do bairro Carnapijó. 

 
Fonte: Autor.        

 

              Outra resposta que chamou a atenção é que 41,6% dos entrevistados afirmaram que a 

Prefeitura recolhe os resíduos sólidos e leva direto para o lixão da cidade. Percebeu-se que, 

diferente da pergunta, “qual o destino do seu esgoto sanitário?”, para a qual 78,4% dos 

entrevistados confirmaram jogar direto no rio, para essa pergunta, 41,6% dos entrevistados 

afirmaram que recolhem o lixo produzido em suas residências e entregam onde é determinado 

pela prefeitura. Cabe lembrar que esse morador não tem recolhimento de resíduos na porta de 

suas residências e sim, em locais fora do bairro, em locais de acesso de caçamba que leva o 

lixo direto para o lixão do município. Ou seja, mesmo se tratando de um bairro com poluição 

de rios, há que se reconhecer o esforço de uma grande parte da população que, mesmo sem 

conhecimento formal sobre o assunto, se preocupa com o espaço onde vive e que, quando os 

moradores afirmaram que jogam esgoto no rio, não cabe somente a esse morador produzir 

meios para evitar o descarte in natura do esgoto, pois o solo da região não permite a 

construção de fossas sépticas ou, pelo menos, o resultado delas seria quase nulo, devido às 

cheias diárias.  Na Figura 17 pode-se perceber que o deslocamento dos moradores é realizado 

por pequenas passagens de madeira e que a retirada dos resíduos sólidos tem que ser 

executada pelo próprio morador, pois os agentes responsáveis pela retirada do lixo somente se 

deslocam para onde a caçamba tem acesso. 
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Figura 17 - Passarela de acesso às residências dentro do bairro Carnapijó. 

 
Fonte: Autor. 

 

A penúltima pergunta foi direcionada para se saber a destinação da água após o uso e 

tentar mensurar a percepção dos entrevistados quando o assunto é o uso da água, 

perguntando-se: “o que acontece com a água depois que você a utiliza?” (Gráfico 19). As 

respostas complementam as outras questões. Essa, por exemplo, deixa claro que não há 

tratamento de água utilizada, pois nenhum entrevistado afirmou que a água usada vai para 

estação de tratamento, como também já obtivesse a informação de que não há tratamento de 

esgoto sanitário. Outra resposta que se destacou foi que 89 entrevistados (80,2%) informaram 

que toda água utilizada por eles vai direto para o rio.  

No bairro Carnapijó, fica claro que o destino de esgoto sanitário, resíduos sólidos 

urbanos (RSU) e água utilizada no dia a dia das residências, como, por exemplo, água da 

máquina de lavar roupa, limpeza de casa, vai direto para o rio. Conversando com os 

moradores mais antigos, obteve-se a informação de que há uns 15 anos atrás não havia tantos 

problemas de saúde quanto há agora (tais como: dor de barriga, vômito e mal estar); 

informaram, também, que consumiam a água do rio Armazém, bem como a pesca de 

camarões e peixes era de ótima qualidade. Atualmente, não se pesca camarão na área urbana, 

a vegetação que servia de proteção para essa espécie de crustáceo está acabando, devido à 

poluição, e os pescados têm que ser capturados cada dia mais longe, o que encarece a 

produção para o pescador (Gráfico 20). 
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Gráfico 19 - Destinação da água após o uso doméstico. 

 
Fonte: Autor.    

             

A última pergunta feita aos moradores do bairro Carnapijó foi “o que é meio 

ambiente?”. E tinha como resposta 5 opções: é o mesmo que natureza; são seres vivos e os 

recursos (ar, água, solo e alimentos) que a natureza oferece; são os animais e as plantas; é o 

lugar onde os seres vivos (plantas, animais, e seres humanos) habitam e relacionam-se uns 

com os outros; é o lugar onde o ser humano vive.  

Neste trabalho já foi definido o conceito de meio ambiente, mas, para que os 

entrevistados respondessem a pergunta, houve a necessidade de, algumas vezes, dar exemplo 

do que seria meio ambiente, mas, sempre reforçando que ele (respondente) tinha liberdade 

para interpretar como desejasse o conceito de meio ambiente, e a informação desejada era a 

do entrevistado e não a do entrevistador. Percebeu-se que 50,5 % dos entrevistados julgam 

natureza e meio ambiente como sendo mesma coisa. Foi observado que essa pergunta causou 

certo desconforto em alguns moradores, pois os mesmos não tinham nenhuma noção do que 

seria meio ambiente, pois, logo após a pergunta, havia um tempo para os entrevistados 

pensarem, antes de lhe oferecer as opções de respostas. Não foi objeto nosso causar esse 

desconforto, mas, perceber a dificuldade sobre o tema confirmou-se quando se apresentou que 

não há movimento comunitário que discuta meio ambiente, não há palestras desenvolvidas 

por órgãos do governo municipal nem estadual e, quiçá, aulas de educação ambiental, em que 

se pudesse discutir o tema meio ambiente; acredita-se que, por isso, alguns moradores se 
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sentiram tão desconfortáveis com a pergunta, pois, infelizmente, não lhes foi dada a 

oportunidade de debater, conhecer o assunto. 

       

Gráfico 20 - Percepção dos moradores para o termo meio ambiente. 

 
Fonte: Autor.       
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Percepção é tanto a resposta dos sentidos aos estímulos externos, como a 

atividade proposital, na qual certos fenômenos são claramente registrados, 

enquanto outros retrocedem para a sombra ou são bloqueados. Atitude é 

primariamente uma postura cultura, uma posição que se torna frente ao 

mundo. [...] é formada de uma longa sucessão de percepções, isto é, de 

experiências. As crianças percebem, mas não tem atitudes bem formadas, 

além das que lhes são dadas pela biologia. (TUAN, 1980, p.04). 

            

Neste item são apresentadas as considerações finais da pesquisa, revisando-se os 

objetivos da dissertação e os principais resultados obtidos. Evidencia-se a importância, não só 

da educação ambiental nas escolas, mas também das políticas públicas que atuam como um 

facilitador de multiplicação de conhecimento sobre meio ambiente. E, por fim, são apontadas 

limitações do estudo e algumas sugestões para futuras pesquisas são apresentadas.  

 

5.1 Revisão dos Objetivos  

 

Os objetivos desta pesquisa estavam relacionados ao interesse em compreender as 

interrelações dos moradores do bairro Carnapijó com o meio ambiente local, levantar 

informações sobre a percepção ambiental desta população. Para isso foi necessário levantar 

algumas questões, como:  

 Quais os principais problemas ambientais da população da área de várzea na cidade de 

Ponta de Pedras? 

 Como essa população se relaciona com o meio ambiente?  

 Qual o perfil socioeconômico desses moradores?  

 E como as políticas públicas são instituídas em relação ao meio ambiente na região? 

Para atingir esses objetivos foi selecionado o bairro Canapijó que está localizado 

dentro de uma área de várzea da cidade de Ponta de Pedras. A ocupação desta área teve início 

há quase trinta (30) anos, tendo no poder público local um parceiro na conivência em ocupar 

uma área que deveria ser, por lei, preservada, e ainda se tratando de uma área ambientalmente 

frágil, não destinada à ocupação humana. Essa conivência do poder público local é 

demonstrada com promessas em período de eleições. 

 

 

 



76 

 

 

5.2 Principais Resultados Obtidos  

 

A percepção dos moradores do bairro Carnapijó está mais relacionada à infraestrutura 

urbana do que ao ambiente natural; grande parte dos entrevistados demostrou mais interesse 

em ter aterro nas ruas (mesmo sabendo que o aterro dificulta a vazão das águas no momento 

da maré vazante), que hoje ainda são de madeira (passarela), do que esgoto sanitário; outro 

exemplo foi a água tratada, devido à pouca pressão (tubulação de baixo calibre); há falta de 

água constantemente no bairro, esse também foi outro ponto levantado pelos moradores, mas, 

esse mesmo bairro está com seus dois rios com águas poluídas, devido a receberem o esgoto 

sanitário direto das residências. Já a relação topofílica dos moradores com o bairro foi 

surpreendente, pois, mesmo tendo tantos problemas e limitações, mais de 94% dos moradores 

declararam que gostam de morar naquele local.   

Os resultados apontam que apenas uma minoria consegue perceber que descartar 

esgoto sanitário direto em rios é ruim para o meio ambiente, principalmente em um ambiente 

frágil como é a região de várzea na Amazônia; percebe-se que há uma sensação de 

abundância na Amazônia, o que, para grande parte dos moradores, é a sensação de que o 

ambiente natural não será atingido, devido à sua grandeza. É, como se o esgoto sanitário e os 

resíduos sólidos urbanos não gerassem danos ao meio ambiente. Há uma grande dificuldade 

em repassar para os moradores que vivem em situação degradante (exclusão), que eles fazem 

parte de algo maior que o bairro Carnapijó, que outras comunidades irão necessitar da água 

que está sendo poluída naquele bairro - é algo bem mais amplo que somente educação 

ambiental. 

Percebe-se que a falta de conhecimento sobre destinação de resíduos sólidos urbanos, 

esgoto sanitário, reciclagem e poluição ao meio ambiente é uma verdade. A realidade 

apresentada hoje nas regiões Sudeste e Nordeste, devido à seca, o que vem ocasionando falta 

de água, diminuição na produção de alimentos, problemas na produção de energia, para os 

moradores do bairro Carnapijó, bem como para grande parte da Amazônia, é inimaginável. 

Observa-se, também, que grande parte dos entrevistados (56,76%) sobrevive com um 

salário compreendido entre meio e um salário mínimo, e que 45,95% dos entrevistados 

declararam que não possuem emprego fixo. 

Verifica-se que a percepção ambiental dos moradores do bairro Carnapijó apresenta 

índices ruins em relação, principalmente, à água e ao solo, mas não se pode esquecer que os 

resultados e, por consequência, as conclusões a que esse estudo permitiu chegar, são 

pertinentes à situação particular da população estudada, não havendo pretensões de estendê-
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las de forma literal a populações de realidades e contextos sociais, econômicos, culturais e 

ambientais diferentes. 

Fato que também chamou a atenção foi à resposta dos entrevistados quando da 

pergunta: “No dia a dia você considera que causa algum dano ao meio ambiente?”. A maioria, 

63,96% dos entrevistados, declarou que não considera que causem mal ao meio ambiente; 

essa afirmação comprova que a maioria da população apresenta dificuldade em se relacionar 

com o meio ambiente. A ação desses moradores está relacionada à falta de conhecimento da 

importância de vivermos em sociedade; constatou-se, em conversa informal com duas 

professoras, que afirmaram que não há tanto no Estado quanto no município, conteúdo 

relacionado a meio ambiente. Tuan (1983, p. 93) afirma que: “Superar a visão de cotidiano é 

condição da Percepção Ambiental, porque entendemos que o conhecimento da totalidade seja 

capaz de induzir novos conhecimentos promovendo mudanças de comportamento”.  

Quanto ao recolhimento e armazenamento dos resíduos sólidos urbanos (RSU), ficou 

evidente que não há recolhimento de resíduos sólidos dentro do bairro Carnapijó. De acordo 

com a Tabela 3, considerando que os setores 0002, 0005 e 0022 são setores que estão em área 

de várzea, podemos usar a tabela para concluir que aproximadamente 31,7% dos domicílios 

na região urbana, no município de Ponta de Pedras, fazem parte do bairro Carnapijó. Isso 

representa quase um terço dos domicílios da área urbana de Ponta de Pedras e, mesmo assim, 

é negado o mínimo possível para que essa população possa ter melhor qualidade de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

 

Tabela 3 - Levantamento do número de domicílios de área urbana de Ponta de Pedras - PA, nos anos de 2007 e 

2010. 

Setor 
Nº Domicílios 

2007 

Nº Domicílios 

2010 
% em relação ao total 

0001 239 247 8,0 

0002 369 492 15,9 

0003 330 342 11,0 

0004 307 290 9,4 

0005 304 221 7,1 

0006 312 350 11,3 

0007 233 354 11,4 

0020 290 279 9,0 

0021 300 253 8,2 

0022 376 268 8,7 

Total 3060 3096 100,0 

Fonte: INSTITUTO..., 2010. 

  

              Além da falta de sensibilidade, por parte dos órgãos públicos, para com o 

recolhimento de resíduos, na área de descartes desses resíduos é que a situação se mostra mais 

delicada (figura 06): encontrou-se contaminação de solo por chorume, falta de isolamento da 

área, local próximo à fonte de agua, não há reciclagem, tudo que é produzido é descartado no 

mesmo local. Lá foram encontradas carcaças de búfalos e bois, pneus, baterias de celular, 

grande quantidade de plásticos. De acordo com a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 

(Política nacional de resíduos sólidos), que estabeleceu em seu Art. 54 (BRASIL, 2010).  “A 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, observado o disposto no § 1
o
 do art. 

9
o
, deverá ser implantada em até 4 (quatro) anos após a data de publicação desta Lei”, o prazo 

para essa implantação venceu em 2014, quando, dos 5.565 municípios do Brasil 

(INSTITUTO..., 2010), somente 927 possuíam coleta seletiva de resíduos sólidos, como pode 

ser observado no Gráfico 21. No Brasil sofre-se, em grande parte, não por falta de leis e sim, 

por não aplicar as que existem, não há benefícios para os que cumpriram o prazo e nem 

punição para os que não entenderam a importância dessa lei. 
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Gráfico 21 - Quantidade de municípios com coleta seletiva no Brasil, 2014. 

 
Fonte: CEMPRE, 2014.        

 

5.3 Importância dos Resultados  

 

Espera-se que os resultados obtidos com esta pesquisa sejam úteis para que o Poder 

Público faça com que o planejamento urbano possa trabalhar melhor o tema assentamento 

humano no perímetro urbano, garantindo à população uma qualidade de vida mínima, que 

atenda às necessidades de crescimento da população, intensificando a ocupação urbana em 

áreas ambientalmente aptas aos usos urbanos, mas impedir novas ocupações em áreas 

ambientalmente frágeis, no caso estudado, a área de várzea de Ponta de Pedras. Espera-se que 

sejam consideradas a percepção, o comportamento e atitudes dos moradores envolvidos; que 

sejam utilizados os resultados da pesquisa, como, por exemplo, o alto grau de topofilia da 

população do bairro Carnapijó, que contrasta com o alto índice de moradores que 

descarregam esgoto sanitário direto nos rios da região. Há que se discutir que temos uma 

contradição nesse resultado, que poderá ser trabalhado pelo Poder Público e pela comunidade.   

Pode-se, ainda, trabalhar a questão do desejo da população em calçamento das ruas, 

pois esse desejo da população é um indicativo de que os moradores têm dificuldade com a 

precária infraestrutura oferecida pelo município. Essa dificuldade de locomoção dentro do 

bairro ou sair dele, faz com que grande parte da população jogue seus resíduos sólidos direto, 

no fundo de suas residências. A sensação de que a escassez de água não afetará a população 

ribeirinha é algo concreto. Acredita-se que  é necessária uma reestruturação administrativa na 
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Prefeitura Municipal, viabilizando o planejamento e a gestão territorial, habitacional e 

ambiental.  

Em relação à educação ambiental, meio ambiente, resíduos sólidos e esgoto sanitário, 

os moradores sejam agentes ativos do processo de recuperação do meio ambiente na região, 

entretanto não os principais. Os resultados apontam para que deva existir mais incentivo ao 

envolvimento da população na discussão da temática ambiental e sua importância. Uma 

possível sugestão deste trabalho é a esfera municipal elaborar e disponibilizar uma maior 

capacitação aos educadores, voltados para as áreas ambientais, facilitando a promoção da 

conscientização, valorização, percepção e contextualização ambiental nas escolas e 

comunidades.  

Dados levantados em campo apontam que o município de Ponta de Pedras não cumpre 

a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 - Política nacional de resíduos sólidos (BRASIL, 

2010), pois as imagens (Figura 06) mostram que o local selecionado pela Prefeitura, para 

descarte dos resíduos sólidos urbanos, apresenta várias falhas, e há necessidade urgente em 

converter o atual lixão em aterro sanitário para resíduos sólidos, de acordo com as normas 

técnicas e a legislação ambiental vigente. 

 

5.4 Limitações do Estudo  

 

A escolha pela aplicação de formulários em apenas uma área específica (várzea) do 

município, em função da disponibilidade do tempo, foi utilizada para que se pudesse tornar 

exequível esse trabalho, embora, inicialmente, se houvesse pensado em aplicar os formulários 

para os moradores residentes fora da área de várzea.  

Outra limitação foi a dificuldade dos entrevistados em responder algumas perguntas, 

mesmo com o cuidado com que a equipe de aplicação do formulário teve em evitar perguntas 

de difícil compreensão e o uso de termos científicos, utilizando o linguajar mais simples e 

adequado, ao que se julgava, à realidade local. Entretanto, a falta de contato da população 

com informações de cunho ambiental, quer pelos meios institucionais (Governo Estadual e 

Municipal), quer por ONG e comunidade em geral, dificultou o andamento da aplicação dos 

formulários, pois, durante as entrevistas, havia a necessidade de dar exemplos para que 

houvesse condições dos entrevistados em responder. Nesses casos, as respostas poderiam ser 

contaminadas pela explicação do entrevistador, mesmo de forma involuntária.    

Dificuldades em adquirir documentos junto a órgão público, como por exemplo, 

obtenção da grade curricular de alunos das escolas Estaduais e Municipais, acesso à licença 
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ambiental, autorizando a implantação do lixão municipal e resultados relacionados às 

principais doenças apresentadas pelos moradores do bairro Carnapijó, quando de suas 

consultas na única Unidade de Tratamento de saúde do município, pois a realização de 

exames dificilmente ocorre e o diagnóstico preciso fica comprometido. 

 

5.5 Sugestões para futuras pesquisas  

 

Com base nas limitações levantadas surgem, como futuros pontos de estudos, sobre a 

Inserção da educação ambiental para as escolas do município de Ponta de Pedras - PA. 

Sugere-se a realização de futuros estudos sobre a análise da percepção ambiental de alunos 

residentes na área de várzea e de alunos que residam fora deste ambiente, porém dentro da 

área urbana do município.  

Há a possibilidade de se trabalhar qual a identificação desse morador com a água e o 

solo, especificamente. É também importante um estudo mais aprofundado sobre os descartes 

de resíduos sólidos em pequenas cidades das Amazônia.  

Sugere-se, também, a mensuração do impacto causado pela poluição dos rios da região 

e a diminuição do pescado.     

Outros estudos de percepção e, também, estratégias de adaptação ao local.  
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APÊNDICE A - FORMULÁRIO APLICADO EM PONTA DE PEDRAS, JANEIRO 

DE 2014 

 

Questões sócio-ambientais 

1. Perfil sócio-econômico 

1.1. Nome completo: ______________________________________________________ 

1.2. Sexo: _________________________ 3-Idade: ______________________________ 

1.3. Estado Civil: ________________________________________________________ 

1.4. Origem:_____________________________________________________________ 

1.5. Há quanto tempo mora em Ponta de Pedras:______________________________ 

1.6. Você tem filhos?__________________________, 8- Se sim quantos?___________ 

1.7.  Possui emprego? _____________________________________________________ 

1.8. Qual a renda familiar? _______________________________________________ 

1.9. Você gosta de morar nesse local? Por que? 

_______________________________________________________________________ 

 

1.10. Gostaria de morar em outro lugar? Onde? 

_______________________________________________________________________ 

 

 

2. PERFIL DE CIDADANIA AMBIENTAL 

2.1. Você já fez ou participou de algum evento voltado para a questão do meio 

ambiente?  

   (       )    Sim 

   (       )    Não 

 

2.2. 14- Os movimentos comunitários do bairro onde você reside,  têm 

demonstrado preocupação com a discussão de problemas ambientais que afetam 

a população local? 

   (       )    Sim, o tempo todo  

   (       )    Às vezes  

   (       )    Não 

   (       )    Não conheço os movimentos de meu bairro 
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2.3. 15- Você acredita que há alguma relação entre os níveis de poluição de sua 

região e a saúde da população local?  

   (       )    Sim 

   (       )    Não 

 

2.4. 16- Você considera a qualidade de vida (ponto de vista ambiental) do 

município onde você reside como?  

   (       )    Ótima  

   (       )    Boa  

   (       )    Regular 

   (       )    Ruim 

   (       )    Péssima 

 

2.5. 17- No seu dia a dia você considera que causa algum dano ao Meio 

ambiente?  

   (       )    Sim  

   (       )   Não  

 

2.6. 18- Qual o destino do seu esgoto sanitário? 

   (       )    Jogado diretamente do Rio  

   (       )    Fossa sanitária feito com recursos próprios  

   (       )    Recolhido pela prefeitura (rede de esgoto)  

   (       )    Outra resposta 

 

2.7. 19- Para onde vai e o que acontece com o lixo que você produz na sua 

casa?   

   (       )    É  jogado diretamente no Rio  

   (       )    A prefeitura recolhe e vai direto para o lixão  

   (       )    A prefeitura recolhe e eu não sei para onde vai  

   (       )    É jogado na várzea, quintal perto de casa  

   (       )    É queimado 

 

 

2.8. 20 - Qual a diferença entre lixo e poluição?  
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   (       )    Poluição é lixo colocado na natureza e lixo é qualquer tipo de resíduo  

   (       )    Poluição existe na natureza e lixo existe em casa   

   (       )    Poluição é causada por indústrias, carros e máquinas e lixo é produzido pelo ser 

humano  

   (       )    Lixo é reaproveitável e poluição não   

   (       )    Nenhuma 

 

2.9. 21- O que acontece com a água depois que você a utiliza?  

   (       )    Vai para uma estação de tratamento  

   (       )    Vai para o Rio   

   (       )    é despejada na rua,  a Céu aberto 

   (       )    É reaproveitada para o uso  

   (       )    É jogada no fundo de minha residência 

 

2.10. 22- O que é meio ambiente?  

   (       )    É o mesmo que natureza  

   (       )    São seres vivos e os recursos (ar, água, solo e alimentos) que a natureza oferece   

   (       )    São os animais e as plantas  

   (       )    É o lugar onde os seres vivos (plantas, animais e seres humanos) habitam e 

relacionam-se  uns com os outros  

   (       )    É o lugar onde o ser humano vive. 

 

 

3. LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE PAISAGENS  

 

23- Você usa o seu terreno para plantação ou criação?  

          (       ) sim         (      ) não     

   

24- O que é qualidade de vida para você? 

_____________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________ 

25- O que é paisagem para você?  

_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 

 

26- Quais elementos (coisas) você acha que fazem parte da paisagem/ Por quê? 

     _____________________________________________________________________ 

 

27- Quais elementos (coisas) em sua opinião não podem faltar na paisagem? Por quê? 

     _____________________________________________________________________ 

 

28- Qual elemento (coisa) é a mais importante na paisagem onde você mora? Por quê? 

       _____________________________________________________________________ 

 

 

29- Site uma paisagem que lhe agrada:  

      Na sua cidade: _________________________________________________________ 

      No seu bairro: _________________________________________________________ 

 

30- Site uma paisagem que NÃO lhe agrada: 

        Na sua cidade:________________________________________________________ 

        No seu bairro:_________________________________________________________ 

 

31- No período em que mora aqui a paisagem mudou? O que? Como? 

       (      ) sim            (     ) não     

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

32- Essa mudança na paisagem: 

       (      ) melhorou    (     ) piorou 

 

33- O que é necessário para melhorar essa paisagem?  

     _____________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________ 
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34- De onde vem a água que você consome?  

     _____________________________________________________________________ 

 

35- Cite três principais problemas no seu bairro. 

     _____________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________ 

  

36- Você acha bom asfaltar as ruas desse local? 

     _____________________________________________________________________ 

 

37- Você sabe de onde é retirada a piçarra utilizada para aterrar as ruas desse local?  

     _____________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________ 

 

38- Você acha que essa ação pode causar algum problema na paisagem? 

     _____________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

 

ANEXO A – COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO B – FLUXOGRAMA DA OCUPAÇÃO DA AMAZÔNIA 

 

ESTRUTURAÇÃO URBANA DA AMAZÔNIA A PARTIR DO SÉCULO XVII 

Período Principal Fato Fatos importantes 

 

 

1º 

 

 

Fundação de Belém 

(1616) 

- Melhorias no sistema de defesa do Território. 

- Consolidação como porta de entrada e saída da 

Amazônia.  

- Em 1621, criação do estado do Maranhão e Grão 

Pará, com sede em São Luiz.   

 

 

2º 

 

Expansão dos Fortes  

Criação das aldeias 

missionárias 

- Surgimento do primeiro sistema de controle 

territorial. 

- As áreas das missões, foram divididas entre as 

diversas ordens religiosas: Carmelitas, franciscana, 

mercedários e jesuítas.  

- Surgimento de núcleos urbanos.   

 

 

 

 

3º 

 

 

 

A companhia geral do 

Grão Pará e 

Maranhão. 

 

- Criação do estado do Maranhão e Grão Pará (1621), 

com sede em São Luiz.  

- Em 1751, criação do Estado do Grão Pará e 

Maranhão, com sede em Belém. 

- Expansão dos produtos tropicais na Europa. 

- Fortalecimento do sistema de aviamento. 

- Elevação no período de 1755 a 1760 de 46 aldeias 

missionárias à categoria de Vila. 

- Paisagem urbana semelhante à portuguesa. 

 

 

4º 

 

Estagnação 

econômica no final 

do século XVIII a 

metade do século 

XIX 

- Panorama mundial não favorece os produtos 

tropicais, principalmente o cacau devido à queda do 

preço do produto. 

- A vida urbana já havia passado da fase embrionária, 

mas ainda não estava consolidada. 

 

 

 

 

 

 

- Aumento no valor da borracha (em 1850 o valor era 

de 45 libras entre 1900-1910 o preço era de 389 libras)  

- Melhorias no sistema de transporte. 
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5º 

A expansão do 

extrativismo da 

borracha e da rede 

urbana 

- Imigração nordestina. 

- Expansão da rede urbana. 

- Surgimento de Manaus como núcleo urbano. 

- Investimentos em navegação, instalações portuárias e 

ferrovias. 

- Melhoramentos urbanos em Belém e Manaus. 

 

 

 

6º 

 

 

 

A estagnação 

econômica e seus 

efeitos na rede urbana 

- Concorrência com a borracha produzida na Ásia 

- Aumento da dívida pública interna e externa. 

- Desmembramento do Estado do Pará e Amazonas, 

surgimento dos territórios do Amapá, Rio Branco 

(Roraima) e Guaporé (Rondônia). 

- A partir de 1960 ocorreu o surgimento de núcleos 

rurais-urbanos em terra firma contrariando a tendência 

ribeirinha de ocupação urbana as margens de rios.  

 

 

 

 

7º 

 

 

 

Intenso processo de 

transformações 

econômica e urbana 

(a partir de 1950)  

- Expansão capitalista mundial. 

- Industrialização de determinados pontos do território. 

- Concentração fundiária. 

- Deslocamento populacional para periferia das grandes 

cidades. 

- Em 1967, criação da Zona Franca de Manaus.  

- Em 1970, Criação do plano de Integração Nacional 

(PIN) e do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA). 

- Abertura de Rodovias (Belém-Brasília, Cuiabá-

Santarém). 

Anexo 2 - Estruturação Urbana da Amazônia a partir do Séc. XVII 

Fonte: CORRÊA (1987) e TAVARES (2008). 

 

 

 


