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RESUMO 
 

 
O processo de aceleração da urbanização nas pequenas cidades da Amazônia nas ultimas décadas tem 

transformado o cenário regional e local dessas cidades, o que possibilitou transformações no que diz 

respeito às relações sócio-espacial e ambiental. Estas alterações no espaço, tanto urbano quanto rural, 

vem ocorrendo, mais intensamente, desde a década de 1960, na Região. Segundo Costa, Brondizio e 

Montoia (2009), essa urbano da Amazônia tem a predominância de pequenos aglomerados urbanos, os 

quais possuem uma fraca infraestrutura e uma economia fortemente dependente de recursos públicos. 

Apesar dessa predominância, esse urbano é bastante heterogêneo, existindo cidades fortemente 

dependentes e conectadas aos recursos da floresta, até cidades vinculadas à economia de mercado e à 

indústria. Em relação à Barcarena, uma pequena cidade da Amazônia localizada no estado do Pará e 

parte da área metropolitana de Belém, percebe-se que a cidade encontra-se em constante dinâmica em 

relação à população tanto urbana quanto rural. Apesar de possuir uma população rural maior do que a 

urbana, sua economia é movida por uma indústria de transformação, o que desperta curiosidade no 

sentido de conhecer esse paradoxo. Neste sentido, o presente projeto, o qual faz parte de um estudo 

maior sobre as pequenas cidades da Amazônia, objetiva estudar a importância da cidade de Barcarena 

(PA), localizada no estuário do rio Amazonas, na rede urbana da Região Amazônica. Pretende-se 

analisar os seus aspectos que estão transformando o espaço urbano dessa cidade e os agentes 

estruturadores do espaço responsáveis por essas mudanças. Assim como compreender a sua 

importância na rede urbana, em termos socioeconômicos. Esta cidade foi escolhida para ser estudada 

por aparentar uma grande dinâmica urbana e rural, das quais ambas tem-se mostrado significante para 

a economia regional, aspectos fundamentais para compreendermos os contrapontos existentes entre o 

espaço urbano e rural. 

 

Palavras-chave: Pequenas cidades. Expansão urbana. Espaço urbano. 
 



 

ABSTRACT 

 
TITLE: "SMALL CITIES IN THE AMAZON - PARADOXES BETWEEN URBAN 

AND RURAL: A STUDY OF BARCARENA, PARÁ, BRAZIL 
 

 

The acceleration of urbanization process in the small cities of the Amazon in recent decades 
has transformed the regional and local setting of these cities, causing transformations in the 
socio-spatial and environmental relationships. These alterations in the Regionof both urban 
and rural space have occurred more intensely since the 1960s. According to Costa, Brondizio e 
Montoia (2009), the urban Amazon is dominated by small urban centers, which have poor 
infrastructure and an economy heavily dependent on public resources. Despite this 
dominance, these cities are quite heterogeneous;some cities areheavily dependent and 
connected to forest resources and other cities linked to the market and industrialeconomy.  
Barcarena is a small city located in the Amazonian state of Pará and part of the metropolitan 
area of Belém. The cityhas a constant dynamic in relation to both urban and rural population. 
Despite having a larger rural population than urban, its economy is driven by manufacturing, 
which arouses curious paradox. Therefore, this project, which is part of a larger study on 
smallAmazonian cities, aims to study the importance of the city of Barcarena, PA, located at 
the mouth of the Amazon River, in the urban network of the Amazon region. We intend to 
analyze aspects that are transforming the urban space of this city and the structural agents of 
space responsible for these changes. In addition, this study will exam the importance in the 
urban network in socioeconomic terms. This city was chosen for study because of thegreat 
urban and rural dynamics, both of which have been shown to be significant for the regional 
economy and are fundamental to understand existing counterpoints between urban and rural 
areas. 

 

 

 

Keywords : Small cities. Urban sprawl. Urban space. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Contextualização (Problemática) 

 

O Brasil, até 1960, era considerado um país agrário. No entanto, com a modernização 

técnica, passou a ser um país urbanizado, principalmente pela intensificação do processo de 

industrialização, após a década de 1950. 

Segundo Costa, Brondizio e Montoia (2009), sendo assim, o processo de urbanização 

brasileira incorporou áreas distantes, como o caso da região Amazônica, com atividades que 

estimularam o conjunto de ações governamentais. No processo de ocupação dessa Região, 

esse fator incentivou a migração, após a década de 1970, como é colocado por Martine e 

Turchi (1988), promovendo, também, atividades industriais e agropecuárias. 

Esse processo de ocupação, motivada por políticas governamentais, fez com que a 

região fosse caracterizada, após 1980, como floresta urbanizada, termo proposto por Bertha 

Becker (1985). De acordo com Bertha Becker (1985), ainda que esse processo tenha sido 

significativo, as cidades, predominantemente, de pequeno porte, são carentes em termos de 

infraestrutura básica, são ineficientes na geração de recursos econômicos; entretanto, mesmo 

assim, ainda são consideradas cidades (Becker, 1997). 

De acordo com Costa, Brondizio e Montoia (2009), é importante ressaltar que as cidades 

com menos de 20 mil habitantes predominam em número na Região Amazônica (mais de 

60% do total, de acordo com o Censo de 2010). Essas cidades são resultados de 

transformações decorrentes dos últimos 30 anos de mudanças. Segundo esses autores, as 

cidades localizadas ao longo das áreas de várzeas acumulam mais de 300 anos de histórias de 

transformação urbana e econômica, como é o caso das cidades localizadas no estuário do rio 

Amazonas. 

“No caso da Amazônia, a rede urbana deve ser bem analisada e compreendida 

considerando-se a inserção, a cada momento, da região em um contexto externo a ela, seja 

internacional, nacional ou abrangendo ambos” (CORRÊA, 1987).  

Pesquisas realizadas por Costa, Brondizio e Montoia (2009), sobre a cidade de Ponta de 

Pedras (Pará), mostram a grande dinâmica do espaço urbano das pequenas cidades da 

Amazônia. Entretanto, esse trabalho se preocupou em avaliar a importância de uma pequena 

cidade na rede urbana da Amazônia, a qual se localiza na região do estuário do rio Amazonas 

e que tem relações intrínsecas com os recursos da floresta. Outras pequenas cidades, também 

localizadas nessa região, desenvolvem atividades não vinculadas aos recursos florestais, 
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estabelecem relações com a economia de mercado e sua importância na rede urbana regional 

merece ser estudada para se contribuir com estudos dessa natureza. 

Neste sentido, o presente trabalho, o qual faz parte de um estudo maior sobre as 

pequenas cidades da Amazônia, desenvolvido pela Professora e Dra. Sandra Maria Fonseca 

da Costa, pretende contribuir com a essa discussão, mostrando a importância da cidade de 

Barcarena na rede urbana da Região Amazônica.  

Esta cidade foi selecionada por ser uma pequena cidade do estuário com dependência 

da economia industrial, apresentando-se, assim, como um contraponto às outras pequenas 

cidades, dependentes de recursos florestais (Ponta de Pedras e Anajás.), produção de búfalo 

(Cachoeira do Arari) ou do turismo (Soure e Salvaterra). O polo industrial contido na cidade é 

significativo para a economia municipal, desde que se instalou, a partir dos anos 1990, 

favorecendo a expansão urbana.  

Apesar de o motor econômico da cidade ser atividade industrial, mais de 60% da 

população do município é considerada rural. Ou seja, mesmo a atividade industrial ter sido 

um fator incentivador do crescimento urbano, segundo os dados do IBGE (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2013), ainda não se caracterizou como 

polo que atrai a população para o espaço urbano, e esse fator precisa ser investigado. 

Ressalta-se que a cidade de Barcarena está ligada a atividades da capital regional, 

Belém, o que nos permitirá compreender a dinâmica espacial e os fluxos existentes entre 

ambas. 

 

1.1 Objetivos  

 

Nesse aspecto, essa pesquisa, tem como objetivo estudar o crescimento urbano do 

município de Barcarena, Pará, e analisar, de forma temporal, as dinâmicas ocorridas entre os 

anos de 1984 e 2010, considerando os aspectos socioeconômicos. Essa avaliação 

proporcionará a compreensão do que é esse urbano em Barcarena e se as informações 

disponibilizadas pelos órgãos oficiais, em termos de número de moradores na área urbana, 

condizem com a realidade urbana desse município. Neste sentido, pretende-se contribuir com 

discussões sobre as dinâmicas e alterações que estão ocorrendo no espaço urbano e rural das 

pequenas cidades da Amazônia e a importância destas no cenário urbano regional, o qual vem 

passando por diferentes alterações ao longo dos anos.  

Assim, para alcançar o objetivo geral da pesquisa, foram estabelecidos os seguintes 

objetivos específicos:  
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1. Analisar o crescimento urbano do município, entre 1984 e 2010, para 

compreender a importância da atividade industrial na estruturação do espaço urbano. Optou-

se por este período, pois a Albrás, a indústria mais importante de Barcarena, instalou-se em 

1984. Em 2010, foi realizado o ultimo censo que possibilitou a comparação de dados 

censitários,  

2. Avaliar a diferenciação entre o espaço urbano e o rural de Barcarena, 

considerando os setores censitários do IBGE.  

3. Analisar o perfil dos Moradores que estão localizados na Vila dos Cabanos 

(local de instalação da indústria) e Barcarena (sede do município); para compreender qual a 

diferença entre a população localizada na área rural/urbana do município de Barcarena  

Diante destas colocações, espera-se com esse estudo: 1) compreender a importância 

das pequenas cidades na Amazônia, e como funciona a rede urbana 2) contribuir com as 

discussões que abordem a temática a respeitos das pequenas cidades que estão cada vez mais 

se expandindo na rede urbana da Amazônia, 3) compreender como os agentes estruturadores 

do espaço urbano estão se relacionado com as novas formas do espaço urbano na Amazônia. 

Considerando estes aspectos, esta pesquisa se justifica por contribuir com as 

discussões sobre o processo de produção do espaço urbano da cidade de Barcarena, tornando-

se fundamental analisar como ocorreu a expansão da cidade como foi à geração de recursos 

que moveram e movem a economia urbana dessa cidade, e sua importância na rede urbana da 

Amazônia. 

A articulação dos interesses presentes na cidade revela traços característicos das 

pequenas cidades da Amazônia, cidades da floresta e na floresta, termos utilizados por 

Trindade Júnior (2010), composta por um espaço carente de políticas públicas que não 

favorecem as demandas originárias de setores sociais menos privilegiados da sociedade.  

É a partir destas colocações que o estudo proposto será pautado em um referencial 

teórico sobre o processo de urbanização nas pequenas cidades da Amazônia aos longos dos 

últimos anos, esperando articular o resultado desta pesquisa com as discussões que tenham 

uma abordagem teórica sobre estudos das cidades amazônicas em Planejamento Urbano e 

Regional. 
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1.2 Justificativa 

 

Este estudo se justifica pela necessidade compreender quais são as novas demandas do 

espaço urbano da Região Amazônica, em função das características das cidades de pequeno 

porte dessa Região. Essas cidades não possuem aparatos técnicos e estruturais suficientes que 

contribuam para que o sistema público seja eficiente. Pretendeu-se, levantar discussões que 

permitiram uma revisão conceitual a respeito das definições sobre o espaço urbano e rural. 

“As pequenas e médias cidades apresentam os maiores índices de crescimento populacional 

nas ultimas décadas, inclusive, superiores às grandes cidades, e detêm, segundo os dados do 

Censo 2000, 70% da população regional” (Corrêa, 1987). Considerando estes aspectos, esta 

pesquisa se justifica por contribuir com as discussões sobre o processo de produção do espaço 

urbano da cidade de Barcarena, tornando-se fundamental e de grande importância analisar 

como ocorreu a expansão urbana da cidade nos anos de 1990, 2000 e 2010, assim como o 

perfil do seu morador e analisar como foi à geração de recursos que moveram e movem a 

economia urbana dessa cidade. 

A articulação dos interesses presentes na cidade revela traços característicos das 

pequenas cidades da Amazônia, cidades da floresta e na floresta, termos utilizados por 

Trindade Júnior (2010), composta por espaços carentes de políticas públicas que favorecem as 

demandas originárias de setores sociais menos privilegiadas.  

É a partir destas colocações que o trabalho proposto foi pautado em um referencial 

teórico no qual será possível garantir uma discussão mais cuidadosa do processo de 

urbanização nas pequenas cidades da Amazônia aos longos dos últimos anos, esperando 

articular o resultado desta pesquisa com as discussões que tenham uma abordagem teórica em 

Planejamento Urbano e Regional. 

 

1.3 Materiais e Métodos 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, foram seguidas as etapas descritas no 

fluxograma de atividades da figura 1, lembrando que esta metodologia está dividida em duas 

partes: primeira parte refere-se às informações coletadas em campo e sua tabulação e análise 

(aplicação de formulários, levantamentos da legislação municipal, entre outros dados). A 

segunda refere-se à coleta e tratamento das informações geoespaciais como: registro, correção 

atmosférica, coleta de pontos geográficos e classificação; 
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Figura  1- Fluxograma de Atividades. 

 
Fonte: Autora, 2014. 
 

1.3.1 Definição do Tema 

 

Levando em consideração que este trabalho faz parte de um estudo mais amplo, 

desenvolvido no Laboratório de Estudo das Cidades, da Universidade do Vale do Paraíba, sob 

a coordenação da Profa. Dra. Sandra Maria Fonseca da Costa, sobre as pequenas cidades da 

Amazônia, a área de estudo selecionada (Barcarena, PA), passou processo de expansão urbana 

nos períodos de 1990 a 2010. Esta expansão foi acompanhada de um paradoxo entre o espaço 

urbano e rural, que se estabeleceu pela não atualização conceitual, ou mesmo em  termos de 

delimitação daquilo que seria o urbano e o rural em um município que possui uma economia 

movida pela indústria e ainda possui a maior parte de sua população classificada como rural. 

 

1.3.2 Definição da Área de Estudo – O Município de Barcarena 

 

A Amazônia legal constitui uma área que corresponde a 59% do território nacional 

(Figura 2), englobando estados como: Acre, Amapá, Amazônia, Mato Grosso, Pará, 

Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Estado do Maranhão. A necessidade da criação foi 
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para “Planejar o desenvolvimento econômico da região e, por isso, não se resumem ao 

ecossistema de selva úmida, que ocupa 49% do território nacional e se estende também pelo 

território de oito países vizinhos” (IPEA, 2008).  

       Figura 2 - Localização da Amazônia Legal. 

 
       Fonte: IBGE (2007). 

 

Segundo Becker (2001), as cidades na Amazônia tiveram um papel logístico para o 

processo de ocupação. Utilizando-se do termo de Becker (2001), a Amazônia passa a ser uma 

floresta urbanizada a partir de 1980, os núcleos urbanos, tornam-se importantes para o 

mercado regional e para as alterações do espaço. As mudanças estruturais são as mais visíveis 

e estão explicitadas no quadro 1, elaborado por Becker (2011).  

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Quadro 1 - Geopolítico dos grupos sociais- Resistências à livre apropriação – tanto ao nível da construção 
material quanto da organização social. 

 
                Fonte: Becker (2001). 

 

Segundo Costa, Brondizio e Montoia, (2009), as pequenas cidades da Região Amazônica 

são predominantes, e segundo a autora o censo de 2000 mostra que mais de 638 cidades-sedes 

de municípios (85%) possuíam menos de 20.000 habitantes. No ano de 2010, as cidades com 

menos de 20.000 habitantes representavam 64% Costa, Brondizio e Montoia, (2009), Nas 

cidades consideradas grandes, com mais de 500 mil habitantes (1,5% do total das cidades da 

Região), residiam 31% da população Costa, Brondizio e Montoia, (2009). A forma como ocorre 

a articulação entre as pequenas e grandes cidades varia de lugar para lugar de acordo com a 

dinâmica regional.  

Segundo Vicentini (2004), a passagem para a modernidade nas cidades da Amazônia 

no séc. XIX trouxe uma nova forma de compreender a natureza, repensando-a como a 
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combinação de formas e de elementos essenciais. A modernidade trazia novas funções e o 

pensamento urbanístico europeu, que acompanhava o pensamento das ciências naturais. Desta 

forma, a higienização e o bem-estar passavam a ser fundamentais e essenciais para se pensar 

um novo espaço. De acordo com Vicentini (2004, p.105,) entende que: 

“A busca de intervenções saneadoras e embelezadoras das cidades apresentavam, 
agora, razões adicionais. Condicionavam-se às ideias racionalistas e cientificistas, 
expressas nas formas de construção das cidades e colocavam a burguesia urbana na 
posição privilegiada de formulação do eminente artificial”  
 

A modernização das cidades da Amazônia fez com que as formas urbanísticas 

européias passassem a inserir um novo padrão ao tecido urbano, passando a atender novas 

demandas de grandes projetos e empresas que se estabeleciam no território, e é neste cenário 

que a cidade de Barcarena se insere.  

Segundo Vicentini (2004), a Amazônia teve processo de ocupação no século XVII, 

com a fundação da cidade de Belém e de aldeias missionárias que se instalavam neste 

território, cujos objetivos mais tarde dariam força à expansão da rede urbana. Ao mesmo 

tempo, os indígenas do município de Barcarena, durante o período anterior a 1907, foram 

catequizados por padres jesuítas. De acordo com PMB – Prefeitura Municipal de Barcarena 

(2006), a chegada dos jesuítas só foi possível mediante a doação de terras por parte de 

Francisco Rodrigues Pimenta, nas quais fundaram uma fazenda com o nome de Gebirié, 

fazendo com que houvesse a construção de uma igreja, ainda existente nos dias de hoje, a 

igreja matriz. Em 1758 foi elevada à categoria de freguesia, em 1898, foi elevada à categoria 

de Vila, mediante a Lei Estadual nª4, de 10 de maio de 1897. Até o ano de 1938, Barcarena 

pertencia ao município de Belém. 

A cidade foi elevada à categoria de município pela Lei Estadual N° 494, em 10 de 

maio de 1897, tendo sido desmembrada do município de Belém. Somente em 30 de dezembro 

foi, definitivamente, elevada à categoria de município, com o nome de Barcarena.  

Segundo os dados da Secretaria de Planejamento Orçamento e Finanças do Estado do 

Pará- SEPOF - (2005), a população, em 1980, era estimada em 20.021 habitantes; em 1991, a 

população cresceu para 45.946 habitantes. No ano de 2000, a população era estimada em 

63.268 habitantes e, segundo o censo do IBGE, de 2010, a população era estimada em 99.859 

habitantes. O município, localizado na região estuarina do Rio Amazonas, faz parte da Região 

Metropolitana de Belém, no Estado do Pará (Figura 3), e possui limite com os municípios de 

Acará, Moju, Abaetetuba e Belém, com a Baía de Marajó e a Baía de Guajará. Sua área total é 

de 1.316,2 km², e seu território é dividido em pequenas ilhas como: ilha das onças, do 
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Ipiranga, Trambioca, Mucura, Arapari, e outras. O acesso à cidade-sede do município pode 

ser feito por meio de embarcações que saem de Belém, e passam por algumas vilas de 

Barcarena, como: Vilas de São Francisco e Cafezal, rodovias PA-481n e 483. 

Podemos observar o crescimento significativo da população total que cresce em 

função das atividades que passam a ser geradas na cidade. Segundo Nahum (2006) durante a 

década de 1980, a divisão internacional do trabalho na Amazônia presenciou um avanço sobre 

o conhecimento dos efeitos espaciais do processo em que reorganiza o espaço mundial. Uma 

das atividades que faz com que ocorra esta demanda é a crescente instalação de indústrias em 

regiões manufatureiras.  

Segundo Nahum (2006), o Estado assumiu um papel de avalista de internalizarão dos 

interesses externos, favorecendo o aparecimento de grandes projetos, como empreendimentos 

de extração de minério. Neste sentido, o estado funcionou como um mentor da expansão dos 

empreendimentos e este fator são de extrema importância, pois é ele que vai condicionar a 

expansão urbana local. No caso da área de estudo, por oferecer condições de trabalho e 

necessitar de mão de obra barata, atraem grande parcela da população para as indústrias.  

 
         Figura  3 - Mapa de Localização de Barcarena. 

 
          Fonte: Autora, 2014. 
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De acordo com Nahum (2006), o governo federal condicionou a ida de 

empreendimentos para a cidade de Barcarena, como a ALBRÁS/ALUNORTE, estimando-se 

que a região se tornasse um polo industrial de alumínio. Segundo Nahum (2006) a Alunorte 

seria importante não somente para concretizar uma estratégia nacional de um polo de 

alumínio na Amazônia Oriental, mas também para manter a Albrás no mercado internacional, 

no que diz respeito à confiabilidade de suas operações.  

 

1.3.3 Coleta de Dados 

 

• Dados Coletados em Campo 

 

Os dados coletados referem-se às informações obtidas em Órgãos Públicos como, 

Prefeitura Municipal de Barcarena e SPU (Superintendência do Patrimônio da União), 

localizado em Belém, e aplicação de formulários aos domicílios urbanos localizados na cidade 

de Barcarena e na Vila dos Cabanos para atender às discussões pretendidas nessa pesquisa. Os 

dados obtidos nos órgãos públicos referem-se a: 

 

a. Legislação  

Para analisar a legislação do Município foi necessário identificar:  

-Lei Complementar Nº º14 de 29 de dezembro de 2004, que Instituiu o código de 

Postura; 

-Lei Complementar Nº 23, de 28 de novembro de 2006, Instituiu o Plano Diretor de-

Desenvolvimento Urbano;  

-Código de obras que Instituiu o Código de Obras de Barcarena, aprovado em 21 de 

novembro de 2005; 

 

b. Estabelecimentos Comerciais - Diagnósticos dos Empreendimentos 

Formais e Informais de Barcarena 

 

A fim de levantar o número de estabelecimentos comerciais, formais e informais, 

existentes no município de Barcarena, foi fornecido pela Secretaria Municipal de Indústria, 

Comércio e Turismo – SEICOMTUR, o projeto desenvolvido pelo Departamento de Indústria 

e Comércio, realizados nos anos de 2010 e 2011, que mostra os estabelecimentos que estão 
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localizados nas áreas considerados como os principais eixos econômicos do município de 

Barcarena. Esses dados foram compilados e tabulados. 

Para a tabulação dos dados foi utilizado o software do Excel (office) e SPSS 

(Statistical Package for Social Science) para organizar as informações e também para 

desagregar os dados obtidos pelo Censo Demográfico (IBGE, 2013) e IPEA (O Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada), disponibilizados para análise comparativa entre Barcarena e 

as demais cidades do Delta do Rio Amazonas.  

 

c. Plano Diretor  

 

Foi realizado um levantamento dos dados urbanísticos junto à SPU-PA 

(Superintendência do Patrimônio da União no Estado do Pará), sendo possível obter a Planta 

urbanística de Barcarena (figura 10), proposta pela empresa Albrás na década de 1990. Esta 

planta foi convertida de DWG para SHAPEFILE, através do software Arcgis. 

 

d. Aplicação de Formulários em Campo 

 

Foi realizado um trabalho de campo no mês de julho de 2013, prospectivo, com intuito 

de conhecer a área de estudo, levantar dados prévios, conhecer a realidade social, da Vila dos 

Cabanos e de Barcarena (Sede). Após esse reconhecimento de campo, foram decididos os 

locais que seriam selecionados para aplicação dos formulários, que foram elaborados após 

esse campo e submetido  ao comitê de ética. Os locais onde seriam aplicados os formulários 

foram selecionados a partir da praticidade de acesso dos aplicadores. No ano de 2014, foram 

aplicados os formulários e também coletados pontos com GPS, para futuramente serem 

utilizados na análise geoespacial. 

O número de formulários, aplicados em Vila dos Cabanos e Bar carena, foi definido de 

acordo com o total de domicílios existentes em cada setor, segundo o Censo do IBGE de 

2010, e também o volume de risco e nível de certeza para cada área de aplicação dos 

formulários. É importante ressaltar que o nível de certeza das amostras segue os seguintes 

critérios: considerando um nível de certeza de 95%, com uma margem de erro de 5%, sendo 

que 90 a 100 % seria o nível de certeza e 5% seria a margem de erro utilizada. Nesse sentido, 

considerando o nível de certeza de 95%, em um universo possível de 500 domicílios, 

aplicaríamos 218 formulários; e para um universo de 1000 domicílios, aplicaríamos 278 

formulários (MELLO, 2013). 
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Optou-se por selecionar alguns setores censitários dentro das duas áreas de estudo 

(Barcarena e Vila dos Cabanos), como amostras da realidade estuda, pois estudar todo o 

universo seria muito difícil, considerando o tempo de realização dessa pesquisa. Na sede de 

Barcarena, foram selecionados quatro setores censitários, selecionados de forma aleatória, que 

representassem ao menos 10% do total dos 9149 domicílios urbanos existentes em 2010 

(IBGE, 2010). Foram sorteados os setores censitários (05, 18, 57 e 61), os totalizavam, em 

2010, 1681 domicílios. Na Vila dos Cabanos, considerada área rural existia, em 2010, 5.469 

domicílios. Foram selecionados três setores censitários (setores 08, 13 e 23) sorteados no 

espaço urbano da Vila, de forma aleatória e esses setores totalizaram 1368 domicílios. Na 

figura 4, os setores selecionados podem ser visualizados.  

 
Figura  4 - Setores censitários (IBGE, 2010), A) Barcarena-Sede (setores 05, 18, 57 e 61), B) Vila dos Cabanos 
(setores 08, 13 e 23). 

 
Fonte: Autora, 2014. 

 

Assim, foram aplicados 278 formulários em Barcarena (sede) e para a Vila dos 

Cabanos 230, totalizando 508 formulários. Deve ser considerado nesta metodologia que o 

percentual de pessoas que respondem um questionário é recebido como taxa de resposta, o 

que proporciona a obtenção do número do total de formulários. O processo de aplicação dos 

formulários seguiu a amostragem aleatória estratificada, ou seja, 10% do número de 
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residências existente em cada setor. O objetivo da aplicação do formulário foi definir o perfil 

socioeconômico dos moradores de Barcarena e da Vila dos Cabanos. 

Para a aplicação dos formulários (Apêndice A) foram seguidas as seguintes etapas: a) 

Elaboração das questões e estruturação do formulário; b) envio ao Comitê de Ética, que foi 

aprovado sob o número 24297113.3.0000.5503 (anexo A), no dia 4 de fevereiro de 2014; c) 

posteriormente à aprovação, foram realizados levantamentos bibliográficos, que 

possibilitaram obter um conhecimento sobre as diferentes formas de abordagens que deveriam 

ser seguidos com a população local. O formulário aplicado pode ser visualizado no apêndice 

1, dessa dissertação, juntamente com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

submetido e assinado por cada entrevistado. 

 

• Dados de Outras Fontes 

 

a. Dados agregados do IBGE e IPEA -1980, 1990 2000 e 2010 

Os dados agregados do Censo Demográfico do IBGE e do IPEA foram necessários para 

fazer a análise comparativa dos grupos escolhidos para diferenciar município de Barcarena 

dos municípios do Delta. Os dados obtidos para organização do banco de dados foram 

reorganizados e selecionados de acordo com as analises que foram feitas 

 

1.3.4 Tratamento dos Dados  

 

• Imagens de Satélite 

 

Nesta pesquisa, foram utilizadas imagens de satélite, obtidas pelos satélites Landsat 5 e 7, 

com resoluções espaciais de 30 metros conforme é apresentado na tabela (1). Essas imagens 

foram utilizadas para mapear o crescimento da cidade de Barcarena (área urbana), ao longo de 

quase 30 anos. 
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Tabela 1- Imagens de Satélite Utilizadas 
Satélite Sensor Orbita/Ponto Data 

Landsat 5 TM 223/61 27/07/1984 

Landsat 5 TM 223/61 10/08/1989 

Landsat 7  ETM+ 224/61 03/08/2001 

Landsat 5 TM 224/61 26/07/2010 

Fonte: Autora, 2014. 

 

Essas imagens estão disponíveis no banco de dados do USGS EarthExplorer (U.S. 

Geological Survey) do qual foi feito um download. O tratamento, georreferenciamento e o 

recorte da área de estudo, entre outros processos, foram elaborados no Laboratório do ACT 

(Anthropological Center for Training and Research on Global Environmental Change), 

localizado na Univeridade de Indiana, durante o período de agosto a dezembro de 2014. Estas 

imagens englobam duas áreas: Barcarena (área sede) e Vila dos Cabanos e Albrás. Assim, o 

conjunto dessas imagens, permite visualizar a dinâmica do uso e ocupação do solo entre os 

anos de 1984 e 2010. 

Cabe ressaltar que para mapear as mudanças de uso e ocupação do solo na área de 

estudo optou-se por não se trabalhar com todo o município, mas sim com uma subcena que foi 

selecionada de forma a englobar a localização da indústria, da Vila dos Cabanos e da Cidade 

de Barcarena (sede). Essa subcena totalizou, em área, 226 km2, aproximadamente. 

 

1.3.5 Tabulação dos Questionários e os Dados do IBGE 

 

Após aplicar os formulários, os mesmos foram exportados para o software SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences), o qual é um pacote estatístico utilizado nas 

ciências sociais e fornece uma capacidade analítica a partir da transformação e cruzamento de 

dados para obtenção de informações importantes.  

Esse mesmo software foi utilizado para tabular os dados do Censo do IBGE (1980, 

1990, 2000 e 2010) e para os dados desagregados do IPEA (1991, 2000 e 2010), e foram 

construídos gráficos para ilustrar as os dados estatísticos obtidos.  

Segundo o IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estáticas (2010), o censo 

demográfico mostra de forma bem contraditória e complexa a divisão dos limites urbanos e 
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rurais da cidade Barcarena. Contraditórios porque, segundo os dados apresentados pelo IBGE 

em 2010 e 2012 o espaço rural do município e definido de forma distinta do núcleo urbano. 

Para a aplicação dos formulários buscou-se fazer um recorte na área de estudo. Desta forma, 

foram definidos: Vila dos Cabanos (área rural) e Barcarena (sede). É importante ressaltar, que 

a Vila dos Cabanos foi definida para a análise pelo fato de ter sido planejada pela empresa 

Albrás/Alunorte para abrigar os seus trabalhadores e é considerado, segundo o IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), como um bairro rural.  
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2 REVISANDO CONCEITOS  
 

O presente capítulo tem como objetivo apresentar um embasamento conceitual teórico 

sobre o estudo desenvolvido, tendo como principais discussões as seguintes abordagens: 

Espaço Urbano Brasileiro e o Processo de Urbanização no Brasil, a Produção do Espaço 

Urbano, a urbanização na Amazônia no contexto histórico e o processo de urbanização nas 

pequenas cidades da Amazônia, o processo de Industrialização nas cidades da Amazônia, 

olhares sobre o urbano e o rural: uma breve abordagem da Amazônia. Estas discussões são 

realizadas sob a ótica do contexto histórico e econômico que serão mencionados em uma 

conjuntura político-social. Para este embasamento teórico, procuramos nos apoiar nos 

conceitos propostos por: Milton Santos, Flávio Villaça, Mark Gottdiener, Manuel Castells, 

Nestor Goulart Reis, Henri Lefebvre, Ana Fani, Maria Lúcia Falconi da Hora Bernardelli, 

Arthur Magon Whitacker, Roberto Lobato Corrêa, Ermínia Maricato, Ana Cláudia Duarte, 

Edna Castro, Yara Vicentini, Abramovay, Caio Prado Junior, José Eli de Veiga, e Saint-Clair 

Cordeiro da Trindade Júnior, entre outros autores.  

 

2.1 O processo Histórico da Urbanização Contemporânea Brasileira 

 

Numa primeira reflexão sobre o processo de urbanização levamos em consideração a 

abordagem feita por Lefebvre (2008), em “A revolução urbana”, quando diz que no fenômeno 

urbano há uma enormidade e complexidade que vão além dos instrumentos e conhecimentos 

da ação prática, e que esse tecido urbano prolifera-se de forma que corroem o modo de vida 

agrária, as mudanças do espaço urbano. Para Lefebvre (2008), a realidade urbana é um 

“conjunto e sede de múltiplos mercados, o dos produtos agrícolas (locais, regionais, 

nacionais), o dos produtos industriais (recebidos, fabricados, distribuídos no local ou território 

circundante), o dos capitais, o do trabalho, sem esquecer o da moradia e o do solo a edificar” 

(LEFEBVRE, 2008, p.50).    

O tecido urbano, segundo Lefreve (2008), prolifera-se de forma expressiva, e junto 

cria-se uma nova sociedade, que acompanha as novas demandas do meio de produção. 

Portanto, o processo da urbanização vai se destacando de forma significativa, no que tange às 

formas de transformação e produção social do espaço. A humanidade seguiu um ritmo 

contido em transformações impostas pelo sistema capitalista, dando a necessidade da 

ampliação da atuação das indústrias junto com o desenvolvimento econômico. O mesmo vai 
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ocorrer de forma expressiva e tardia no Brasil provocando êxodo do campo e a modernização 

da sociedade, mas, ao mesmo tempo, mantêm as velhas formas arcaicas do passado.   

Segundo Santos (2009), a urbanização brasileira representa os reflexos do cenário 

global, as relações existentes no espaço passam a ser cada vez mais urbana, a separação entre 

o urbano e o rural são definidas neste novo contexto.  

 
“O campo brasileiro moderno repele os pobres, e os trabalhadores da agricultura 
capitalizada vivem cada vez mais nos espaços urbanos. A indústria se desenvolve 
com a criação de pequenos números de empregos, e o terciário associa formas 
modernas a formas primitivas que remuneram mal e garantem ocupação (SANTOS, 
2009, p. 11). 

 

Estas formas, ditas “arcaicas”, são frutos de uma sociedade colonial, que fizeram do 

Brasil uma República, em um ou dois séculos. As estruturas e formas econômicas brasileiras, 

herdadas do período colonial, interferiram diretamente no crescimento econômico interno.  

Isso significa que, em um período de tempo que varia de três quartos de século a um 

século ou mais, as estruturas econômicas, sociais e políticas, herdadas do mundo colonial, 

interferiram sobre os dinamismos do mercado mundial, tolhendo ou selecionando os seus 

efeitos positivos e restringindo o seu impacto construtivo sobre o crescimento econômico 

interno (FERNANDES, 1975).  

De modo geral, é a partir do século XVIII que o processo de urbanização se intensifica 

no Brasil e “a casa da cidade torna-se a residência mais importante do fazendeiro ou do 

senhor de engenho, que só vai à sua propriedade rural no momento do corte e da moeda da 

cana” (BASTIDE, 1978, p. 56). A maturidade desta urbanização, como já mencionado 

anteriormente, ocorre de forma tardia, sendo necessário passar um século para que se 

adquirissem as características atuais. Segundo Santos (2009), a urbanização brasileira, entre 

os anos de 1940 e 1950, com dinâmicas urbanas impostas ao território brasileiro como um 

todo, são acompanhadas pelo crescimento demográfico das capitais. 

De acordo com Maricato (1997), até o final do século XIX, a terra ainda não tinha 

ganhado uma discussão sobre a terra urbana, a questão  era muito recente, assim como o 

próprio cenário urbano não era tão significativo. Posterior a este período, a terra passa a ter 

valor de uso e valor de troca. No século XX, inaugura-se o ideal de modernização excludente 

e que os investimentos tinham que se voltar para as áreas consideradas homogêneas, estas 

formas de “modernização” vão dar início a uma segregação socioespacial com inúmeras 

diferenciações na ocupação do solo e distribuição de equipamentos urbanos (MARICATO, 

1997, p.30).  
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De acordo com Villaça (1998), uma das questões fundamentais é que a terra se torna 

um produto produzido, possui valor de troca, o qual faz da terra mercadoria, dando condições 

para que ocorram as circulações e fluxos no espaço urbano.  

Segundo Santos e Silveira (2001), o urbano vai se adequar à modernidade que estava 

sendo estabelecida por outros países europeus há anos, levando não somente às mudanças de 

seu espaço físico, mas principalmente do espaço social. Não podemos deixar de ressaltar que 

foi no campo, e a partir dele, que todas as características urbanas e culturas são elaboradas 

(civilização). “No começo, a “cidade” era bem mais uma emanação de poder longínquo, uma 

vontade de marcar presença num país distante” (SANTOS; SILVEIRA, 2001, p.19). Neste 

sentido, a evolução da cidade passa a depender dos fatores econômicos, políticos em que o 

urbano viesse a desenvolver modelo este vindo da Europa. Estes “modelos”, inseridos na 

modernização do Brasil, não levaram em consideração as estruturas e realidades do país, pois 

há diferenças entre o Brasil e os países Europeus que já possuíam um avançado processo de 

urbanização.  

Para Santos e Silveira (2001), foi muito mais uma criação de cidades do que um 

verdadeiro processo de urbanização, “as relações existentes entre os locais eram fracas, 

inconstantes, num país com tão grandes dimensões territoriais” (SANTOS; SILVEIRA, 2001, 

p. 20). No fim do período colonial, cidades como São Luiz do Maranhão, Recife, Salvador, 

Rio de Janeiro e São Paulo, possuíam, aproximadamente, 5,7 % da população total do país, 

segundo Caio Prado Junior (1972). No século XVIII, tinha-se aproximadamente 100 mil 

moradores nas cidades brasileiras, enquanto nos Estado Unidos às aglomerações urbanas não 

passavam de 30 mil habitantes. 

Na década de 1890, cidades como São Paulo, Porto Alegre e Belém passavam de 50 

mil habitantes. No ano de 1900, a população brasileira iria crescer mais de 40%. (SANTOS; 

SILVEIRA, 2001, p. 20) destaca que quando nos referimos a estes dados anteriores ao 

período de 1940, devemos tomar cuidado, pois foi apenas neste ano que as contagens de 

população urbana e rural foram realizadas. No período colonial brasileiro, pouco se alterou o 

processo de urbanização. Foi entre 1920 e 1940, que as mudanças foram significativas, o que 

proporcionou que a taxa anual de crescimento urbano, em vinte anos, passasse de 31,24%.  

“O Brasil foi, durante muitos séculos, um grande arquipélago, formado por subespaços 

que evoluíram segundo lógicas próprias, ditadas em grande parte por suas relações com o 

mundo exterior” (SANTOS; SILVEIRA, 2001, p. 29). A nova base econômica brasileira, a 

industrialização (1940-1950), fez com que o espaço urbano passasse pelo processo de 

expansão, ultrapassando o nível local e regional. O crescimento demográfico vai fazer com 
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que as cidades médias e grandes passassem a ser a realidade das capitais dos estados 

brasileiros. O processo da urbanização brasileira, entre os anos de 1960 e 1980 é marcado pela 

perda do crescimento da população rural em função do crescimento da população urbana.  

O investimento na infraestrutura e o desenvolvimento industrial foram decisivos para 

o surgimento de novas formas do tecido urbano, que passavam a adotar novos modelos como 

formas de produção e desenvolvimento industrial. Este “novo” modelo traz também a criação 

de uma nova classe social, a burguesia industrial, alterando as características da sociedade 

brasileira, que até então mantinham os costumes tradicionais do período colonial.  

Essa nova classe, inserida na sociedade brasileira, segundo Santos e Silveira (2001), se 

tornou letrada, fez com que as relações diretas com a realidade do período técnico científico 

buscassem, cada vez mais, o consumo da saúde, educação, lazer dentre outros colocados 

como objetos de consumo. Conforme se tem a modernização do campo (mecanização, 

materiais de insumo etc.), a demanda pela oferta de bens de serviço tende cada vez mais a 

aumentar. “O sistema urbano é modificado pela presença de indústrias agrícolas não urbanas, 

frequentemente firmas hegemônicas dotadas não só de capacidade extremamente grande de 

adaptação à conjuntura, como também da força de transformação da estrutura, por que têm o 

poder da mudança tecnológica e da transformação institucional” (SANTOS; SILVEIRA, 

2001, p. 55,).  

Segundo Maricato (1997), o Brasil iria vivenciar a relação entre a propriedade da terra, 

industrialização e urbanização, com semelhanças e diferenças em relação aos séculos 

passados. Esta modernização excludente fez com que a segregação e a diferenciação da 

ocupação do solo ocasionassem um investimento desigual dos equipamentos urbanos. A 

indústria teve um papel fundamental e central para o crescimento e expansão das metrópoles e 

as aglomerações urbanas se tornam cada vez mais frequentes. Somente as regiões 

metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro tinham, aproximadamente, 12 milhões de 

habitantes, correspondendo, na década de 1980, a 65% do valor da transformação da indústria. 

Durante a década de 1970, o processo de urbanização fica mais intenso do que os nos 

anteriores, trata-se de construção de cidades, para assegurar as necessidades de habitação, 

saúde, educação, transporte, saneamento básico e trabalho. Após a década de 1960, no Brasil 

moderno surge uma nova ordem econômica mundial (SANTOS, 2009), fazendo-se necessário 

para atender as demandas de um Estado autoritário. Estas necessidades passam a integrar e 

modernizar de forma rápida os meios de transporte e de comunicação, que passam a difundir 

empresas para além das regiões centrais altamente capitalistas. A expansão das grandes 
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indústrias pelo território brasileiro é responsável pela proliferação das novas formas do tecido 

urbano:  
“As multinacionais, no final da década de 1980, eram responsáveis por 22,6% do 
produto industrial, 17% do emprego no setor (empregando 1,3 milhão de 
trabalhadores, com uma folha anual de US$3, 200, 000,00) e se responsabilizam por 
35% da receita fiscal” (SANTOS, 2001, p.112).   

 

Segundo Florestan Fernandes (1975), o domínio externo, que se dá em conjunto com a 

atuação de grandes empresas que se expandem nos países da América Latina, representando o 

capitalismo monopolista que se apoderam das posições do domínio sobre os setores 

financeiros.  

 

2.2 Uma Síntese da Modernização Contemporânea: a abordagem do Professor Milton 

Santos 

 

Com a ideologia desenvolvimentista dos anos de 1950, caracterizada como prioridade 

para o crescimento do Brasil no sentido da modernidade, foi legitimada por gastos públicos 

que beneficiavam grandes empresas, facilitando a instalação das mesmas. Segundo esta 

“ideologia”, estas ações iriam proporcionar ao Brasil um aumento das exportações, porém 

segundo Santos (2009), o que não se observava era que com a redução dos próprios recursos 

para beneficiar as grandes empresas, iria fazer com que perdessem o poder de decisão sobre 

esses recursos.  

“Legitimada pela ideologia do crescimento, a prática da modernização cria, no 

território como um todo e em particular nas cidades, os equipamentos, mas também as normas 

indispensáveis à operação racional vitoriosa das grandes firmas, em detrimento das empresas 

menores e da população como um todo” (SANTOS, 2009, p. 144). Em pouco tempo, com a 

grande geração de riquezas, que estavam cada vez mais concentradas em locais estratégicos, 

tem-se também uma grande produção e geração da pobreza, cada vez mais em expansão, além 

de surgir as novas classes médias. Estas novas formas de modernização são elementos 

fundamentais que reorganizam o espaço e suas variáveis, segundo os lugares, porém que 

interessam a todo o território (SANTOS, 2009, p. 115,). Os estabelecimentos agrícolas que 

não acompanharam a mecanização do campo se tornaram vulneráveis diante das novas 

técnicas. Este mercado se torna caótico devido à criação das novas demandas que ocorreram 

de forma rápida no território brasileiro.  
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Segundo Santos (2009) a fase atual, é representada por novidades que foram se 

estabelecendo e se espalhando em escala mundial, assim o que é “novo” vai aparecer de 

forma tardia, ou ao que chamam de modernização tardia. 

No Brasil, assim como nos países subdesenvolvidos, ocorreu a tentativa de manter a 

modernização conservadora. Para Santos (2009), em toda a parte nesses países, a essa 

modernização vai incluir um novo aculturamento um exemplo citado pelo autor vai ser o 

consumo, que passa a ser um novo “estilo” de vida das classes sociais. Estes são os novos 

modelos que são seguidos, e ditos como “modernos”.  

 
“Legitimado pela ideologia do crescimento, a prática da modernização que vimos 
assistindo no Brasil, desde o chamado “milagre econômico”, fez o país se conduzir a 
enormes mudanças econômicas, sociais, políticas e culturais, apoiadas nos 
equipamentos modernos de parte do território, na produção de uma psicoesfera 
tendente a aceitar essas mudanças como um sinal de modernidade”.  (SANTOS, 2009, 
p. 117).  
 

O impacto destas grandes empresas no poder político, tem o mesmo impacto que no 

poder econômico. Os fluxos econômicos estabelecem a estruturação do espaço (SANTOS 

2009). Essa mais valia tende a ser diferente nas diversas atividades. Ao mesmo tempo em que 

se fortalece o poder do mercado, o poder político também aumenta nas tomadas de decisões, 

pois ambos tratam dos mesmos interesses. “O equipamento do território constitui, assim, uma 

das bases de poder das grandes firmas e acaba por ser um instrumento de sua concorrência 

com as firmas homólogas e, sobretudo com as firmas menores” (SANTOS, 2009, p. 118). 

Assim, o território se torna determinante para atuação dos atores econômicos e da sociedade, 

em cada local os resultados alcançados ocorrem de formas diferentes, o que vai depender da 

função de poder de cada um. As estratégias e atuações dos atores vão se estabelecer, sendo 

favoráveis ou não para as corporações, sendo o Estado o ator mais decisivo. 

 
“A modernização de um país ou do seu território não é apenas uma preocupação do 
próprio país, mas uma tarefa de interesse mundial, embora seja a sociedade nacional 
que deva arcar com esse ônus” (SANTOS, 2009, p. 119).  

 
O meio técnico-científico imposto, fez com que o Brasil seja diferente daquele onde a 

ciência e a tecnologia e informação ainda não eram consideradas como características 

fundamentais do território (SANTOS 2009). O Brasil emergente é composto por tecnologia, 

ciência, informação, e cria espaços chamados inteligentes, enquanto a outra parte é composta 

pela ausência deste meio técnico-científico, criando um espaço opaco. “O Brasil urbano é o 

Brasil em que está presente o meio técnico-científico, área onde a vida de relações tende a ser 

mais intensa e onde, por isso mesmo, o processo de urbanização tende a ser mais vigoroso” 
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(SANTOS, 2009, p. 131). É por meio destas novas técnicas que o Brasil contemporâneo 

proporciona o aumento da mobilidade das pessoas e uma divisão social do trabalho mais 

intensa. Santos (2009) consideram que esta urbanização em expansão é uma fatalidade, fazem 

com que se tenha um aumento do desemprego, subemprego e o aumento de trabalhadores 

volantes nas cidades médias e pequenas.  

Portando, estas novas integrações dentro do território, indicam um processo de 

metropolização que futuramente será acompanhado por um processo de desmetropolização. 

As grandes cidades continuarão a ser o lócus econômico e do crescimento, porém também 

surgirão novas cidades que obedecem as mesmas lógicas econômicas e geográficas das 

grandes cidades. Estas novas cidades e as cidades médias aumentarão o seu volume 

conseqüentemente, tendo papel fundamental no crescimento da população urbana.  

Para Santos (2009) a urbanização do espaço, é resultado na difusão na sociedade 

ligada à modernidade do presente, refletindo nas novas formas das cidades. “A urbanização 

do território é a difusão mais ampla no espaço das variáveis e dos nexos modernos. Trata-se, 

na verdade, de metáforas, pois o urbano também mudou de figura e as diferenças atuais entre 

a cidade e o campo são diversas das que reconhecíamos há alguns poucos decênios” 

(SANTOS, 2009, p. 138). 

 

2.3 A produção do Espaço Urbano 

 

Corrêa, Pintaudi e Vasconcelos (2013) utilizam apenas dois pontos principais para esta 

discussão: escala espacial e escala conceitual. A escala espacial está diretamente ligada à ação 

humana, das quais as práticas se realizam no espaço, e na qual deixa suas marcas. “As 

multifuncionais e multilocalizadas corporações globais, que emergiram do processo de 

concentração-centralização do capital, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, atuam 

decisivamente na (re) produção e transformação do espaço, fazendo isso em diversas escalas 

espaciais” (CORRÊA; PINTAUDI; VASCONCELOS, 2013, p. 43).   

Segundo Santos (2008), o espaço é humano, é uma totalidade socioespacial, 

transformado por diferentes ações sociais. Estas ações podem ser expressas por cooperação, 

com níveis de hierarquias e diferenças sociais em que se tem um sistema econômico 

baseando-se em diferenças de classes e lucros, não sendo apenas um individualismo homem-

natureza. Portando, o espaço não é apenas um local da sociedade. Ele se constitui um produto 

social que está em constante transformação, sendo assim, a sociedade é definida e é dotada de 

várias características que são expressas por formas complexas.  



35 
 

O espaço não é nem uma coisa, nem um sistema de coisas, senão uma realidade 

racional: coisas e relações juntas (SANTOS 2008). Portando, o espaço deve ser considerado 

como um conjunto de objetos geográficos, sendo estes objetos naturais e sociais que possuem 

uma vida que as preenche e que contém formas que desempenham papel de realização social. 

Existem vários significados que expressam o espaço humano. O espaço é representado pelo 

conjunto de formas contendo frações da sociedade em movimento (SANTOS 2008).  

É pela produção que o homem passou a modificar a natureza primeira. Desta forma, 

ele passa a criar a natureza segunda, que é a natureza transformada, sendo a natureza primeira 

transformada e humanizada pelas técnicas. Portanto, o tempo suprime o espaço geográfico, de 

forma que conforme o tempo social é modificado, o tempo espaço também se altera, 

tornando-se cada vez mais global e desigual.  

O espaço se adapta à nova era, atualizando-se das novas formas, adotando os 

componentes que fazem parte de uma determinada fração do território, que é o lócus das 

atividades de produção e troca, seja ele no nível local, regional ou global. Neste sentido, é 

nestes espaços que se instalam as forças que regulam a ação em outros lugares. As técnicas 

são componentes que evoluem, dependendo dos lugares nos quais se estabelecem, variam de 

função da estrutura, produção, combinação de capital e trabalho e dos lugares (SANTOS 

1995). 

Com a mundialização do espaço geográfico e os novos significados, é possível 

identificar a evolução da sociedade e de seus componentes que desempenham papéis 

diferentes no movimento da totalidade. Portanto, a natureza se transforma de acordo com o 

papel que o espaço assume, numa forma produtiva. Para Santos (1978), “o espaço é a matéria 

trabalhada por excelência”, é também dotado de formas duráveis, no qual possuem modos de 

produção, que, porém não se desfaz das mudanças dos processos, sendo necessário se adaptar 

às formas pré-existentes, enquanto outras novas formas continuam sendo criadas por outros 

processos.   

“A produção do espaço, seja de uma rede urbana, seja o intra-urano, não é o resultado 

da “mão invisível do mercado”, nem de um Estado hegeliano, visto como entidade supra 

orgânica, ou de um capital abstrato que emerge de fora das relações sociais”. (CORRÊA; 

PINTAUDI; VASCONCELOS, 2013, p. 43). Podemos compreender a produção do espaço 

como resultado da ação dos agentes sociais e históricos, que possuem interesses e estratégias 

que transformam o local de acordo com os seus interesses. Estas segundo Corrêa, Pintaudi e 

Vasconcelos (2013) são geradoras de conflitos e portadores de contradições, lembrando que 

estes conflitos são produzidos entre os mesmo e também com as demais classes. Os agentes 
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que produzem este espaço, ou que colaboram para a produção social do espaço são: 

proprietários dos meios de produção, proprietários fundiários e proprietários imobiliários, o 

Estado e os demais grupos sociais. É a partir da ação destes “proprietários” que o espaço é 

produzido, passando a adquirir valor, investimentos e impregnando uma materialidade ao 

espaço. É importante destacar que alguns destes agentes são anônimos e pequenos; entre estes 

estão os promotores imobiliários, que produzem um “comércio habitacional” nas favelas, e os 

outros grupos socais excluídos que produzem o espaço social seja em terras públicas ou 

privadas.  

A terra urbana passou a ser de interesse para o capital industrial constituindo-se, 

assim, como produção imobiliária, alternativa para a acumulação, deixando de ser meramente 

um investimento com vistas a amortecer crises cíclicas de acumulação (CORRÊA; 

PINTAUDI; VASCONCELOS, 2013, p. 45). A terra urbana pode ser de interesse tanto dos 

promotores imobiliários como dos agentes industriais ou de outros agentes. As práticas 

desenvolvidas neste espaço pode se tornar comum a diferentes agentes sociais, e irá refletir às 

diferentes estratégias e práticas sociais que foram produzidas ao longo dos anos, lembrando 

que este fator estará sempre em constante dinâmica.  

O Estado, neste momento, desempenha múltiplos papéis. Segundo Corrêa, Pintaudi e 

Vasconcelos (2013), isso decorre do fato de o Estado fazer parte e constituir grandes 

interesses e conflitos que giram em torno do espaço urbano. Este papel se insere no contexto 

político, econômico e social que varia de acordo com o momento da dinâmica socioespacial 

em que a região está inserida. Segundo Corrêa, Pintaudi e Vasconcelos (2013), os papéis de 

ação do Estado estão situados no seguinte contexto:  

•     Estabelecer um marco Jurídico: estabelece leis e regras que vão orientar a 

produção e o uso do espaço; 

• Taxar a propriedade fundiária: influência na diferenciação socioespacial do 

espaço urbano e também na sua produção; 

• Produzir as condições de produção para outros agentes sociais: sistema de 

infraestrutura (ruas, sistema de esgoto, tráfego, vias etc.); 

• Controlar o mercado imobiliário: o que o torna em certo momento proprietário 

de glebas, que poderão futuramente ser revertidos a outros agentes, seja na forma de compra, 

venda ou doação; 

• Tornar-se promotor imobiliário: este fator colabora para a segregação sócio-

espacial, pois se tornando promotor imobiliário, ele irá investir em determinados locais, cuja 

valorização será diferenciada de uma região para a outra,  
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• Tornar-se produtor industrial: devido ao impacto criado pela instalação das 

indústrias, faz surgir à necessidade de se criar conjuntos habitacionais, loteamentos populares 

e favelas: segundo Corrêa, Pintaudi e Vasconcelos (2013), é neste jogo do capitalismo em que 

entram os mecanismos de negociação, cooptação e clientelismo. 

Não podemos somente classificar os “proprietários”, mencionados anteriormente 

como agentes da produção do espaço e agentes sociais. Os grandes empreendimentos como: 

bancos, empreiteiras, empresas ferroviárias, fábricas, ordem religiosa e grupos privados 

(previdência) e outros grupos sociais excluídos, também são grandes colaboradores da 

produção do espaço e da produção social do espaço. Ressalta-se aqui a produção de um 

“espaço vernácular”, efetivado por aqueles que invadem e ocupam terras públicas e privadas, 

produzindo favelas, ou por aqueles que, no sistema de mutirão, dão conteúdo aos loteamentos 

populares das periferias urbanas (CORRÊA; PINTAUDI; VASCONCELOS, 2013, p. 47). A 

sociedade se apropria do mundo enquanto apropriação do espaço-tempo determinado, aquele 

de sua reprodução, num momento histórico definido (MELLO, 2013, p.53).  

Alguns autores definem o espaço como local em que a sociedade exerce a atividade do 

poder, sendo as formas de “poder” exercidas por modelos hierárquicos. Segundo Gottdiener 

(1998), a produção social de espaço tem como característica as novas formas espaciais, sejam 

elas nas formas de relações espaciais ou temporais. As relações estabelecidas no espaço 

(conflitos de classes, produção e reprodução do trabalho, acumulação do capital, e as crises), 

não são mais apenas manifestações do capitalismo, estão ligadas às relações que as envolvem 

no espaço. Consequentemente, uma visão sintética da produção de espaço requer um 

entendimento integrado tanto da natureza tridimensional da organização sócio-espacial na 

medida em que desenvolvem ligações hierárquicas com lugares, quanto das relações 

contextuais ou interativas, como as que promovem a aglomeração (GOTTDIENER, 1993, 

p.198).  

Segundo Gottdiener (1993), as formas características que estruturam o capitalismo são 

extremamente importantes para a construção estrutural do capitalismo. Segundo o autor, a 

produção social do espaço urbano se dá pelo fato da existência de corporações globais que 

administram em várias partes do mundo as localidades de interesse do capital. Existe a 

atuação e o interesse que se inverte sobre o ambiente construído (relações de produção e o 

design espacial). Assim, o espaço urbano passa a ser produzido de acordo com as funções 

sociais que são estabelecidas. A articulação que gira em torno deste espaço, vincula-se as 

políticas públicas urbanas, o planejamento seja ele na esfera regional ou local, e 

principalmente a especulação imobiliária, que torna o espaço cada vez mais valorizado de 
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acordo com as funções propostas no espaço. Segundo Gottdiener (1993), as corporações 

globais, não se estabelecem apenas no âmbito econômico, mas também político e estatal.  

A forma como ocorreu e ainda ocorre a organização sócio-espacial, está relacionada 

com a ação e estrutura, não determina as formas da economia, mas cria forças suficientes para 

se agregar e se articular no espaço. Para Gottdiener (1993), a produção do espaço é capitalista, 

com fundamentos no pós-crescimento e não no crescimento, sendo formas de interesses e 

estratégias para o espaço. A capacidade relativamente descontrolada das redes para 

impulsionar o desenvolvimento resulta nos efeitos irracionais da superprodução por meio da 

competição dentro de frações de capital e entre elas (GOTTDIENER, 1993, p. 223).  

Os interesses monopolistas influenciam o setor imobiliário a superproduzir espaços, 

que resultam na construção de projetos; estes afetam a capacidade de crescimento mútuo, 

reestruturando o espaço. Esses crescimentos desordenados, termo utilizados por Gottdiener 

(1997), faz com que ocorra uma competição de frações de capital entre as superproduções. 

Esse fenômeno, e sua natureza muitas vezes contenciosa, constituem outro domínio central da 

nova pesquisa, na medida em que ele também ajuda a incentivar o processo de 

desconcentração (GOTTDIENER, 1993, p. 223). Ainda segundo o autor, o desenvolvimento 

do espaço, é totalmente político e econômico, mas também esta forma de desenvolvimento 

pode ser ideologia do não crescimento. A produção do espaço é capitalista, e esta 

reestruturação, segundo o autor, pode ser dotada de um pós-crescimento ou de um não 

crescimento. São estas formas que vão ser fundamentais para a produção do espaço, é também 

neste momento em que se têm as lutas entre os interesses dos grupos que exercem o seu 

poder, estes grupos podem ser o Estado, os trabalhadores, grupos de sindicatos etc. 

(GOTTDIENER, 1993, p. 222-223). Estas forças não atuam somente no espaço, mas também 

reforçam o setor imobiliário, que passam a reproduzir novas formas no tecido urbano, 

resultando em crescimentos mútuos.  

As novas formas do tecido urbano também são caracterizadas com uma 

desconcentração na escala regional. Essas formas são padrões de crescimento do espaço 

urbano e, segundo Gottdiener (1993), a produção social do espaço urbano envolve tanto uma 

aglomeração quanto uma descentralização em uma escala regional. O comércio, a indústria, 

atratividades culturais, estruturas políticas locais e fontes financeiras, todos abandonaram o 

centro histórico da cidade (GOTTDIENER, 1993, p. 230). 
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2.4 O Urbano Contemporâneo na Amazônia 

 

2.4.1 Urbanização na Amazônia aspectos conceituais (contexto histórico) 

 

Castro (2009) afirma que as cidades da Amazônia expressam a sociedade 

contemporânea, com espaços visíveis e contraditórios com diferenças de classes sociais. 

Ainda segundo Castro (2009), a forma de ocupação da Amazônia, pela colonização 

portuguesa, foi, desde o início, uma estratégia das políticas para fortificar e assegurar os 

lugares. A forma como o Estado Colonial se inseria iria assegurar a reprodução e exploração 

da mão de obra praticada nos povoados religiosos (CASTRO, 2009, p. 17). A relação de 

poder que se estabeleceu até os assentamentos dos primeiros núcleos urbanos, “seguiram o 

avanço da organização do sistema extrativista, do transporte de mercadorias, do processo de 

catequese e da dominação de indígenas para o trabalho servil” (CASTRO, 2009, p. 17). 

Mais adiante, com a expansão do ciclo da borracha, abrem-se novas fronteiras, o 

território passa a abranger novos povoados, a produção inicial da borracha passa a existir por 

se ter uma rede organizadora da produção e circulação, que deu forças à exploração em 

igarapés e rios, favorecendo a construção de um posto de comércio que funcionava como um 

canalizador das mercadorias. “O boom da borracha, que se deve ao interesse do mercado 

exterior, fez aparecer vilas e povoados que deram origem posteriormente a cidades, 

fortalecendo algumas delas de forma mais expressiva, como Belém e Manaus” (CASTRO, 

2009, p. 18). Este fortalecimento das cidades faz com que a expansão urbana seguisse novos 

caminhos.  

A expansão urbana do Brasil se dá de forma lenta, as relações econômicas dadas pela 

economia colonial, e a relações campo-cidade, ocorrem a partir da apropriação da terra em 

grandes latifúndios, e a forma de organização entre ambas também vai se tornar fundamental 

para o surgimento do novo modelo de povoamento. O trabalho escravo nas fazendas e os 

ciclos econômicos também se caracterizaram nestas relações campo-cidade. A função das 

cidades era obter o fluxo do comércio e de exportação, o controle do trabalho e a da mão de 

obra escrava.  

No século XX, a Amazônia aparece como uma região urbanizada, segundo os 

indicadores demográficos do censo. Corrêa (1987) propôs uma periodização da rede urbana 

da Amazônia, a qual permite colocar os movimentos diferenciados do processo que 
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caracterizavam uma nova organização espacial. Esse autor, em seu estudo, estabeleceu sete 

períodos em que caracteriza esta expansão.  

O primeiro período ocorre com a fundação de Belém, com a conquista do território, 

desempenharam poucas funções, como a defesa do território, marcado pelas buscas das 

drogas do sertão. O segundo período foi definido pela criação de aldeias missionárias que 

formariam um embrião para a estruturação da rede urbana, que seria comandada por Belém. O 

terceiro período ocorreu com a criação da Companhia Geral do Grão-Pará (1755), que 

incentivou a produção de produtos tropicais da região, que seriam levados para o mercado 

europeu. O quarto período foi em meados do século XVIII e XIX, quando ocorreu a extinção 

da Companhia e levou a uma estagnação do comércio dos produtos tropicais. O quinto 

período foi marcado pela demanda externa do ciclo da borracha, produção essa que contribuía 

com, aproximadamente, 90% da produção mundial. Outro fator que deve ser ressaltado, nesse 

período, é a intensa migração induzida para a Região da população nordestina, para ser 

utilizada como mão de obra nessa produção e também na ampliação dos meios de transporte. 

O sexto período trouxe o declínio do ciclo da borracha, no ano de 1860, durante o qual o 

mercado europeu buscou outros países para suprirem as suas necessidades de trabalho. Por 

fim, o sétimo e último período foi caracterizado pela inserção do Brasil no cenário do 

capitalismo mundial, surgindo a industrialização como uma necessidade para se acompanhar 

os países ditos centrais, proporcionando uma mudança econômica e urbana no país.   

Nesse processo, urbanização da Amazônia foi induzida, em grande parte, pela 

intervenção estatal na década de 1960. O Estado não tinha apenas o controle da terra como 

também era o próprio financiador, era desta maneira que se assegurava a instalação de 

grandes empreendimentos no território além de incentivar a migração em massa (BECKER, 

1987). Segundo Becker (1987), tudo isso não passava de uma estratégia estabelecida pelo 

Estado para a ocupação das terras da Amazônia, mesmo que ainda não tivessem a instalação 

dos empreendimentos, assegurava-se, desde o princípio, a mão de obra local e o capital como 

forma de exercer o monopólio de exploração sobre a Região (BECKER, 1987). Nesse 

processo, Cardoso e Lima (2006) afirma que a cidade assegura o papel de elemento de 

mediação entre as políticas de desenvolvimento que foram pensadas para a região e a 

ressocialização da população migrante- a força de trabalho móvel, característica desse tipo de 

fronteira.  

Com esta organização socioespacial, no processo de urbanização da região, ao longo 

das décadas de 1970 e 1980 são supervalorizados os centros que se localizavam as margens de 
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rodovias, os quais, segundo Cardoso e Lima (2006), resultavam na criação de novos povoados 

e vilas, vinculados à mobilidade do trabalho.  

A Amazônia, até então considerada um grande lócus de florestas, passou a ter uma 

nova definição. Segundo Becker (2005), a floresta passou a ser caracterizada e conhecida 

como urbanizada, desde a década de 1980. Ainda segundo Becker (2005), a floresta 

urbanizada agregou outros valores, de caráter geopolítico, deixando de ser apenas um 

fenômeno espontâneo. Oliveira (2006) diz que, entre os anos de 1991 e 2000, o número de 

cidades da Região Amazônia aumentou de forma significativa, porém o número de habitantes 

concentrado nessas cidades foi menor. Para Becker (2005), esta ocupação de caráter europeu 

ocorre de forma tardia.  

É na década de 1980 que a Amazônia vai apresentar um maior índice de urbanização, 

porém esta urbanização não foi acompanhada de melhorias de infraestrutura, dificultando a 

introdução de inovações tecnológicas no território.  
 

“Tampouco é difundido o fato de que a história da Amazônia mostra a expansão do 
sistema capitalista colonial não se fez mediante um único modelo. Por sua 
apropriação feita por múltiplos atores por quase dois séculos, o processo aproxima-
se mais de um modelo caribenho de povoamento, marcado pela pirataria e disputa de 
poder” (BECKER, 2013, p.24).  

 
Para Becker (2013), a região Amazônica foi a que teve o maior crescimento urbano do 

Brasil, e os núcleos urbanos que foram criados, foram fundamentais, servindo de base 

logística para o seu desenvolvimento. 

Assim, tendo uma concepção teórica sobre o fenômeno urbano na região da 

Amazônia, no contexto histórico, este capítulo busca fornecer duas abordagens: a urbe da 

Amazônia, síntese discutida por Bertha Becker, e o urbano contemporâneo, industrialização 

das pequenas e médias cidades da Amazônia.  

 

2.4.2 O Urbano Contemporâneo na Amazônia: Que Urbano é Esse?  

 
Becker (2013) afirma que por mais que o crescimento urbano na Amazônia, nos 

últimos anos, tenha ocorrido de forma intensiva, não houve, realmente, um dinamismo 

urbano, sendo o grande responsável o fato de não se ter uma nova divisão do trabalho que 

fosse capaz de alterar as bases e estruturas econômicas, não promovendo mudanças sociais. 

Becker (2013) destaca que as cidades existem pelo simples fato de agregarem um fator 

econômico dominante. Segundo a autora: 
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“Cidades são criadas por processos econômicos, e definidas por suas relações com 
outras cidades da rede de que participam. A realização de substituição de 
importações é o mais importante trabalho novo, pois possibilita a organização da 
rede de modo a criar relações mútuas entre as cidades que rompem as vias 
hierárquicas que dominam entre núcleos urbanos que são apenas lugares centrais” 
(BECKER, 2013, p. 39,).  

 
Podemos compreender que, historicamente, os núcleos amazônicos foram de certa 

forma, dominados pelo monopólio econômico e pelo poder político (BECKER, 2013), de 

cidades que tinham relações com a economia global. A passagem para o capitalismo 

industrial, fez com que a potência de mercado se tornasse competitiva, a inovação tecnológica 

gerou uma competitividade entre os produtos gerados pela indústria e de coletas, levando ao 

que Becker chama de “súbito declínio dos surtos da borracha” (BECKER, 2013).  “A 

fraqueza da política social do Estado não significa que este tenha sido fraco e omisso em 

outros setores. Pelo contrário: se a estratégia econômica foi dominante na formação das urbes, 

a estratégia política sempre teve forte interação com estas” (BECKER, 2013, p. 41). 

Os núcleos da Amazônia nasceram, cresceram e ainda continuam crescendo tendo 

como base a circulação das matérias primas exportadas (BECKER, 2013), os pequenos 

núcleos também possuem estes fluxos. Os serviços mais importantes estão sempre localizados 

nas áreas mais desenvolvidas, onde estão localizados os centros industriais e de logística, nas 

demais cidades os serviços informais, possuem uma população pobre que estão a quilômetros 

dos grandes centros, tendo a ausência de empreendimentos, não sendo possível gerar 

empregos, renda e serviços, ou seja, a economia que prevalece neste espaço é a informal.  

A ocupação incentivada pelo governo federal, que atrai o capital privado para a região, 

incentiva a instalação dos grandes empreendimentos, sem que os mesmos proporcionem o 

retorno necessário para as cidades (SCHMINK; WOOD, 2012).  

Esta organização espacial da Amazônia Contemporânea foi enfatizada por um 

conjunto de ideias de políticos e planejadores do Brasil (SCHMINK; WOOD, 2012), nas 

quais se buscava o ideal desenvolvimentista, possibilitando que ocorresse um novo sistema de 

capital e investimento estrangeiro. Assim, as instalações de grandes empreendimentos em 

cidades da Amazônia possibilitariam alcançar elevadas taxas de crescimentos. Com isso 

surgiram violentos conflitos gerados por grupos sociais localizados nas fronteiras. Alguns 

pequenos produtores, comunidades indígenas e camponeses foram considerados indesejáveis 

para o poder públicos, sendo chamados de antiquados pelo simples fato de manter a cultura 

que era praticada há séculos, e os reconhecimentos tradicionais passaram a ser desvalorizados, 

sem valor monetário pelos capitalistas “modernos”. Com isso, aparecem centenas de regimes 

autoritários cujo objetivo era proteger e delimitar o meio ambiente, com ideologias baseadas 
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nos planos desenvolvimentistas do Estado, criando grandes projetos de barragens de 

hidrelétricas, mineração etc., realizadas por grandes investimentos provenientes de empresas 

estrangeiras que passaram a ter grandes espaços do território.  

Com a nova utilização do território e a modernização do novo urbano contemporâneo, 

surgem os conflitos que partem de grupos sociais, na década de 1980, que tinham como 

objetivo defender os direitos ameaçados pela intervenção do Estado. Para Vicentini (2004), a 

partir da década de 1960, os interesses internacionais se voltam para as cidades da Amazônia, 

com objetivo de explorar as matérias primas existentes, buscando introduzir novos padrões de 

construção para cidades (modernizá-las). Outra questão a ser destacada é que também há uma 

divisão político-administrativa dos municípios, resultando no desmembramento e a formação 

de novos municípios, retomando a força do crescimento urbano nos Estados de Rondônia, 

Acre, Amazonas. Pará, Maranhão, Mato Grosso e Tocantins. Desta forma, foi estabelecida 

uma nova rede de cidades, nos anos de 1980 e 1990. O Pará apresentou uma expansão no 

surgimento da rede de novas cidades, que passavam a abranger novas microrregiões,  

O surgimento de estratégias para a ocupação da Amazônia foi favorecido pelo Estado, 

o qual o mesmo tem o papel de atuar como incentivador, dando condições fundamentais para 

que se tenha uma migração em massa, substitui modelos de ocupação para assentamentos 

populacionais e, principalmente, por proporcionar a ocupação por grandes projetos que 

utilizavam recursos disponibilizados pelo governo federal e estadual para a sua implantação e 

consolidação (VICENTINI, 2004). Além disso, o governo passava a “doar” terras, utilizando 

os incentivos fiscais que tinham que conceder o reflorestamento pelo governo federal. Esta 

nova rede resulta em novas estruturações do espaço que se destinam a um único grupo, 

favorecendo uma maior divisão social e técnica do território, descaracterizando o espaço 

regional e local existentes antes destas novas demandas.  

As cidades contemporâneas da Amazônia apresentam formas distintas das formas das 

florestas e se confundem aos novos modos de vidas nas cidades. “As possibilidades da 

racionalidade de planos urbanos, ou as preocupações com o saneamento, urbanismo e 

embelezamento, são excluídas pela expansão das formas privadas de apropriação do espaço, 

admitindo, neste caso, áreas de segregação, exclusão e invasão” (VICENTINI, 2004, p. 178,).  

Para Vicentini (2004), as novas cidades empresariais como, por exemplo, Barcarena 

com a empresa Alunorte, constituem novos projetos públicos, chamados de New Towns da 

Amazônia. Estas Novas Cidades geram diferentes conflitos socioespaciais, agregando um 

desejo de obter um espaço urbano moderno, o que nem sempre leva em consideração a 

população como um todo, sendo imponderáveis às formas de vida existentes nas cidades.  
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Os investimentos proporcionados pelo Estado, na década de 1980, se tornam também 

direcionados para a área da habitação, que constituem unidades habitacionais para pessoas de 

baixa renda, passando a agregar uma nova habitação urbana, e as ocupações que até então se 

concentravam nos centros históricos, se expandem para os igarapés, em construções de 

palafitas, sujeitas a alagamentos e epidemias (VICENTINI, 2004)  

Segundo Vicentini (2004), a organização industrial abrange as áreas de interesses, 

incluindo uma organização espacial que seja de interesses e necessidades como, por exemplo, 

toda a infraestrutura necessária para se manter instaladas nas cidades, enquanto as demais 

áreas da cidade se destinam à apropriação da população, favorecendo para que ocorram as 

problemáticas usuais às pequenas cidades amazônicas (brasileiras): ausência do poder 

público, ausência de infraestrutura, desemprego, saúde e educação precárias, entre outros 

problemas.  “Grandes empresas instaladas na região foram responsáveis pela criação de 

cidades com o objetivo de alojar seus funcionários (as company towns) e de cidades 

espontâneas ou expansão de cidades próximas já existentes, criadas extramuros, para abrigar a 

mão de obra menos qualificada atraída pelas frentes de trabalho” (VICENTINI, 2004). O 

surgimento de áreas de invasão com barracos, sem nenhuma infraestrutura, são construídas e 

expandidas, sendo cada vez mais considerados verdadeiros guetos, marginalizados e 

esquecidos pelo poder público.  

Com o novo tecido urbano, os meios tecnológicos se estabelecem de forma única no 

território que se apropriam das tradicionais formas de subsistência na região (VICENTINI, 

2004), e com a implantação destes novos espaços de exploração (indústrias), garantem a mão 

de obra barata que é essencial para os países industrializados. Grande parte da população é 

atraída pelas indústrias, outra parte da população é obrigada a sair da beira dos rios, atraída 

pelos assentamentos, em busca do lote rural, deixando de sobreviver da pesca.  Para Cardoso 

e Lima (2006), o urbano contemporâneo da Amazônia se manifesta como um continuum que 

se expande das cidades maiores para os menores, sendo que o nativo que era habituado a 

construir as habitações através da natureza se transferiu para a cidade com sua tecnologia 

construtiva, sem deixar a palafita como meio de moradia.  

Os meios capitalistas tradicionais de produção têm colaborado cada vez mais para as 

desigualdades sociais existentes na região.  

“Os direitos sociais raramente são reconhecidos, e todo o avanço da legislação 

brasileira no sentido da reforma urbana parece ainda sem sentido nestes lugares onde a 

reforma agrária acontece enviesada por metades. A população entende a aproximação do 

urbano como acesso àquela infraestrutura que nunca se tornou viável para as baixas 
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densidades populacionais experimentadas na floresta” (VICENTINI, 2004, p. 92).  Há uma 

grande necessidade de atuação do poder público nestas regiões, de forma que integrem todas 

as instancias de poder (VICENTINI, 2004) para que as desigualdades criadas por iniciativas 

estatais do passado sejam substituídas por novas políticas públicas igualitárias.  

 

2.4.3. Cidade na e da Floresta: uma breve Abordagem de Saint Clair Trindade Júnior  

 
Em 2010, o Professor Saint-Clair Trindade Júnior publicou um artigo que descreve o 

urbano contemporâneo das cidades amazônicas. Em seu artigo, o autor aborda as relações que 

se estabelecem entre as cidades e o seu entorno, no nível econômico e como essas relações 

interferem na estruturação do espaço urbano amazônico. 

As mudanças na Amazônia em meados do século XX, no momento de integração 

territorial Norte, Nordeste e Centro-Sul do país (TRINDADE JÚNIOR, 2010), na década de 

1980, dão inicio às alterações nas “cidades da floresta”, termo este já utilizado por autores 

como J. Browder B. Godfrey e Edna Castro. Estas “cidades da floresta” são, tipicamente, 

pequenas cidades, agregando um modo de vida rural com ritmo e dependência dos recursos da 

floresta. Até o começo do século passado, as atividades não tinham sido exploradas pelas 

extrações de minério, atividades estas que ainda se estenderiam pelo território. Tais cidades 

estabeleciam contatos diretos com as outras cidades próximas - vilas, povoados, comunidades 

ribeirinhas, etc. (TRINDADE JUNIOR, 2010). As cidades ribeirinhas são exemplos de como 

ocorrem às interações entre a cultura local e a vida rural, onde as bases econômicas têm uma 

dependência na escala local e regional. Neste sentido, estas “cidades da floresta” são, 

usualmente, pequenas cidades, não modernizadas, que possuem uma realidade econômica e 

territorial muito desigual em comparação às outras cidades brasileiras.  

As “cidades na floresta”, pelo contrário, se caracterizam pela forma como se articulam 

com as demais áreas externas à Região, e também por estabelecerem vínculos não ligados aos 

recursos da floresta. A “cidade na floresta” não tem seus valores ligados à floresta em si, seus 

costumes ou modos de vida urbana é uma forma de negação à antiga realidade ligada 

diretamente ao costume e tradição do caboclo, o espaço “floresta” se torna um meio de 

exploração de madeiras, minérios, fragrâncias, espécies, animais e vegetais turismos etc. As 

formas como estas cidades se articulam, vão além da atividade local, passando a ser não 

apenas estratégicas, mas também “cidades logísticas” que agregam as relações econômicas 

ligadas às atividades extra regionais. (TRINDADE JÚNIOR, 2010). 
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A modernização estabelecida no território é marcada pelas técnicas (TRINDADE 

JÚNIOR, 2010), o transporte ineficiente também se mostrou presente, além do surgimento de 

cidades modernas. Este novo processo de regionalização caracteriza novas dinâmicas urbanas, 

criando relações que estruturam a rede urbana tradicional, as modificando para “cidades da 

floresta”, reconfigurando o território com a modernização. A partir da década de 1960, o meio 

técnico cientifico informacional se introduz como ferramenta fundamental para este processo 

de modernização. Para o professor Trindade Junior (2010), a forma como ocorre esta 

regionalização é bem difusa, ou seja, a modernização no território não ocorre de forma 

homogênea, há uma diferenciação intrarregional que deve ser levada em consideração. Essa 

modernidade não é a mesma que ocorre na sociedade, ambos se desenvolvem de formas 

distintas, porém no mesmo espaço. Esses são resultados das ações dos objetos que agem no 

território. 

Os objetos são mais que técnicos, eles se tornam diferenciados por serem portadores 

de informações que os articulam dentro e fora do próprio território.  Este objeto artificial 

trata-se de grandes projetos modificadores do espaço, que buscam atender as necessidades 

técnicas de produção, circulação e consumo (TRINDADE JÚNIOR, 2010), lembrando que 

muitos destes projetos da Amazônia são de predominância de exploração mineral. Trindade 

Junior (2010) afirma que o local que estabelece relações e ações de um sistema mais 

complexo, é o local no qual se tem a concentração de poder. Enquanto as demais regiões, 

onde o sistema de objetos é menos denso e menos complexo, é a sede de dependência, ou 

seja, a mesma não possui a capacidade de obter o alto controle. É importante 

compreendermos o significado da região, para conseguir estabelecer esta relação entre o 

espaço e o objeto e como ambos se interagem, segundo Santos (1995) a Região:  
 

“significa reger, mas hoje há cada vez mais regiões que são apenas regiões do fazer, 
e cada vez menos, regiões do mandar, regiões do reger. Aquelas que são regiões do 
fazer são cada vez mais regiões do fazer para os outros” (SANTOS, 1995, p. 11).  

 

Os grandes objetos atendem às necessidades nas novas formas de organização espacial 

no âmbito regional, estas relações representam um conjunto de ações que se interagem em 

locais diferentes que ditam suas próprias regras e ritmos, formas de organização de trabalho e 

por fim, das relações sociais que se fazem necessárias neste espaço. Cada objeto tem a sua 

localização de acordo com o que produz e também pelos resultados que são obtidos em forma 

de retorno desta produção. Hoje estes objetos obedecem à ordem da alienação (TRINDADE 

JÚNIOR, 2010), as relações são dadas tanto por relações hierárquicas quanto simbólica, as 

hierárquicas estabelecem uma forma de dominação e obediência, as formas simbólicas são 
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impostas pelos discursos que transmitem a ideia de modernização como um novo arranjo 

espacial que contrapõe a tradição e modos de vidas já existentes, considerados antiquados.  

A dinâmica das relações das regiões, se comparadas ao passado, são completamente 

heterogênicas, as relações sociedade-espaço no passado ocorriam de forma direta entre a 

sociedade local e o espaço natural, no presente estas relações ocorrem de um dado lugar para 

outros distantes. No que se refere à questão de interação regional dos objetos, no passado 

estavam mais direcionados aos aspectos de identidade e de limites, hoje existem em um 

quadro de mediações, os objetos eram localizados e autônomos, hoje estes objetos atuam em 

forma de sistemas de objetos ou técnicos. As ações que até então não eram subordinadas, de 

nível inferior, passaram a obter um caráter de hierarquia e de subordinação, quando os objetos 

estão no comando. As relações entre os objetos e ações não tem mais um equilíbrio de 

funcionamento, passando a existir uma relação de tensão entre ambas. Neste sentido, o papel 

dos objetos é ser utilizado não apena como meio de ação, mas também como meio de 

informação, proporcionando novos arranjos espaciais que passam a obter formas mais 

complexas sob o ponto de vista técnico e de relações e interesses.  Essas relações 

estabelecidas no passado e alteradas pela nova ação dos objetos fizeram com que os novos 

habitantes fossem atraídos pelas novas formas e para aqueles que já se encontravam na região, 

passassem a conviver e se adaptar as novas formas do espaço. “As cidades na floresta” ou as 

company towns, foram estrategicamente criadas para oferecer suporte aos grandes objetos.  

Essa dinâmica imposta pelos “grandes objetos” reorganizou a região, dando suporte a 

uma nova racionalidade sob a lógica da globalização, conectando várias regiões de diferentes 

lugares através de uma única técnica, talvez este seja o motivo pelo qual a Amazônia ganha 

no quesito de técnica projetos minero-metalúrgicos. 
 

“Em grande parte, os núcleos urbanos da Amazônia oriental configuram se como 
bases para operações dos projetos econômicos dos anos 1980, participando da 
produção de um espaço transnacional não apenas como portos e centros industriais, 
mas também como lugares de comunicação de base eletrônica se efetuam, e também 
como sedes de gerência dos diversos projetos” (TRINDADE JÚNIOR, 2010, p.16). 

 
 

Nesse contexto, as cidades compostas pelos “grandes objetos”, possuem todo um 

planejamento estratégico, além de serem autossuficientes dentro da lógica regional, sendo 

também articuladas ao espaço sob o comando das ações (TRINDADE JÚNIOR 2010). 

Segundo o Professor Trindade Junior (2010), a criação do Porto da Vila do Conde, localizado 

na cidade de Barcarena, construída especificamente para atender as necessidades do complexo 

industrial da Albrás-Alunorte, é um exemplo desta transformação. 
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O novo urbano proposto tinha como meta alterar a paisagem regional e proporcionar 

uma nova organização da produção, dar apoio logístico aos grandes objetos, inserção de uma 

mão de obra especializada, alteração do espaço regional existente por um novo modelo 

urbano e por fim estabelecer uma conexão regional e global de produção.  

As “cidades na floresta” mostram como ocorrem as relações entre os núcleos urbanos 

e os grandes projetos, estes núcleos são criações que atendem às demandas exigidas pelos 

grandes projetos, de forma que detém o poder de elementos técnicos, que configuram a 

paisagem com padrões arquitetônicos europeus ou americanos, (moradias e espaços públicos 

com infraestruturas mais sofisticadas), e principalmente na alteração dos modos de vida do 

caboclo, que passam a serem portadores destes novos costumes. As novas formas de 

sociabilidade não levam em consideração a natureza dos locais, o mesmo foi pensado dentro 

da lógica global e não local.  É importante destacar, que as arrecadações destas empresas para 

as cidades quase sempre ocorrem de forma perversa, ou seja, as carências nestas cidades 

planejadas são extremamente visíveis, os assentamentos urbanos irregulares que surgiram ao 

longo dos anos são resultados negativos desta face empresarial, também marcados pela 

precária qualidade de vida que está presente em grande parte dos núcleos urbanos da região 

(TRINDADE JÚNIOR, 2010). É importante compreender a dinâmica destes 

empreendimentos (grandes objetos) nos núcleos urbanos sob o ponto de vista regional, o que 

irá contribuir para entendermos o desenvolvimento local, no qual se tem um espaço 

socialmente produzido (TRINDADE JÚNIOR, 2010).  

Esta nova planificação regional é imposta pelos “grandes projetos” proporcionando 

um desenvolvimento socioespacial, principalmente quando se refere à questão da vida social 

que se situa nas novas condições impostas por estes projetos, mostrando a inserção das 

mesmas na rede urbana da região (TRINDADE JÚNIOR, 2010) principalmente com relações 

no desenvolvimento local.  

 

2.5 Os Olhares Sobre o Urbano e o Rural 

 

As discussões que giram em torno do espaço urbano-rural encontram-se expressos em 

diferentes definições. A caracterização do rural em cada país, em especifico no Brasil, é 

definida de acordo com a sua associação à precariedade e carência de infraestrutura do 

espaço. Entretanto, muitas dessas áreas consideradas isoladas, na verdade não são fatalmente 

abandonadas. Essas associações são frequentes, principalmente no Brasil, onde o objetivo é 
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definir o rural a partir da lógica do atraso, carência de serviços e falta de cidadania 

(ABRAMOVAY, 2000).  

Seguindo o senso comum, o dicionário Aurélio, define o urbano (latim urbana) como 

algo ligado ao comportamento refinado, estilo de vida presente somente nas cidades, são 

comportamentos politizados e civilizados. Enquanto o rural (latim ruralis) é o espaço que 

pertence ao campo. Buscando definições mais precisas, o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) definem como rural (Lei municipal em vigor desde 1º de setembro de 

1991) “área situada fora dos limites, inclusive os aglomerados rurais de extensão urbana, os 

povoados e os núcleos”. Quanto ao urbano foram consideradas as “áreas correspondentes às 

cidades (sedes), vilas ou áreas urbanas isoladas” (IBGE, 1991). 

Segundo Saraceno (1996), percebe-se que a forma como o rural é pensado nas 

literaturas, é um “vicio conceitual” de identificação do rural como um local de atraso, 

diferenciando o espaço de maneira não neutra, quando referentes à dinâmica demográficas, 

mesmo sem ser mensuradas, e devem ser deixadas de lado. Não há uma definição 

universalmente igual, porém os trabalhos mais recentes nos países europeus e norte-

americanos buscam redefinir esse espaço de acordo com a Divisão de Desenvolvimento Rural 

das Organizações das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Na America Latina, as 

definições do Rural são estabelecidas de acordo com a sua relação com a cidade. O sinônimo 

de urbanização é levado em consideração como um fator determinante para a modernização, o 

campo pelo contrário, é o local que não acompanha as novas formas do tecido urbano. É 

preciso considerar estes espaços, porém separando os conceitos político-administrativos do 

conceito de econômico da cidade. Quando nos referimos a político-administrativo estamos 

falando de uma localidade que economicamente pode não pretender a tal título (ENDLICH, 

2006).  

Segundo Endlich (2006), o rural era delimitado de acordo com os vínculos às 

atividades que são exercidas no campo, principalmente por estarem ligadas à agropecuária.  

Para Endlich (2006), o rural designava uma condição de vida atrasada, que não se 

adequou às novas formas e culturas da modernização. Entende-se que a vida rural está ligada 

as formas de alta sobrevivência que só é possível mediante ao trabalho exercido no espaço 

rural (agricultura), é deste trabalho que a população terá o básico para sobreviver. Até décadas 

passadas, o espaço rural mantinha como principais valores a organização e disciplina para o 

funcionamento da sociedade. Com o tempo, este espaço passou a adquirir novas formas. 

Acompanhando a modernização, a mecanização da agricultura foi fundamental para 

reorganizar os novos valores e estilos de vida, o efeito da globalização atingiu em pouco 
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tempo comunidades rurais, e esse rural não é mais representado por limitações. Associar o 

urbano x rural pela sua atividade econômica fica cada vez mais controverso, o mesmo ocorre 

com os seus limites, dificultando cada vez mais suas diferenciações.  

Para Abramovay (2000), há muitos moradores rurais que já não trabalham mais na 

agricultura ou mesmo não possuem vínculos ligados às atividades do campo, por este motivo 

devemos tomar cuidado quando definimos o rural ou a população rural como aquelas que 

trabalham ou dependem das atividades do campo. “O desenvolvimento rural é um conceito 

espacial e multissetorial e a agricultura é parte dele” (ABRAMOVAY, 2000, p. 12).  

Os limites existentes entre ambos os espaços, também são algumas das formas 

utilizadas por alguns países como África do Sul, Reino Unido e Brasil para estabelecer a 

delimitação entre ambos.  

Veiga (2002), em Cidades Imaginárias, menciona que o Brasil é menos urbano do que 

se parece, as vilas e cidades surgiram sem ao menos terem a presença de freguesias, segundo 

o Decreto-Lei, de 1938, “que transformou todas as cidades sedes municipais estruturais 

existentes, independentemente de suas características estruturais e funcionais” (VEIGA, 2002, 

p. 63). Ainda segundo Veiga (2002), o censo do IBGE, de 1991, o qual define três categorias 

de áreas urbanas (urbanizadas, não urbanizadas e urbano-isoladas) e mais quatro tipos de 

aglomerados rurais (extensão urbana, povoado, núcleo e outros), favoreceu o fortalecimento 

da nomenclatura de que toda área sede administrativa de município deve ser considerada 

urbana, sendo essa definição ainda utilizada. Veiga (2002) estuda a definição do urbano e 

rural através das ponderações feitas pelo Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

questionando os dados referentes ao espaço urbano.  

A existência do periurbano, termo utilizado por alguns autores para caracterizar o 

espaço diferenciado entre o urbano e o rural, são formas de caracterizar o espaço com o seu 

vazio, que fica à espera da especulação do solo para ocupação de atividades urbanas. Sua 

importância se dá muito mais pelo fato de ter uma dinâmica do que por ser um espaço rural e 

urbano, e a terra rural, neste caso, passa a ser vendida não mais em hectares, mas sim em 

metros quadrados, e a forma como este espaço será negociado poderá ser tanto por 

especulação imobiliária quanto por assegurar a terra para vendas futuras, funcionando como 

uma estocagem. Os moradores deste novo espaço são aqueles que estavam no rural, passando 

a ter suas funções, culturas e modos de vidas dependentes do urbano. Este espaço periurbano 

deve ser analisado tanto pelas suas relações entre a cidade e o rural quanto pela conjuntura 

econômica, social e cultural. 
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Grande parte dos municípios brasileiros, (70%) possuem taxas demográficas inferiores 

a 40 hab/km² (BERNADELLI, 2006). Segundo a classificação da OCDE- Organização de 

Cooperação e de Desenvolvimento Econômico, para uma localidade ser considerada urbana 

deve ter 150 hab/km². Sendo assim, apenas 411 dos 5.507 municípios brasileiros, no ano de 

2000, seriam considerados urbanos, de acordo com Bernadelli (2006). Houve uma evolução 

nas abordagens sobre a delimitação do espaço urbano, porém o Brasil é um dos poucos países 

que não utiliza critério de definição do urbano utilizado pela OCDE define apenas como 

urbano os espaços com densidades demográficas superiores a 150 habitantes por km².  

Os critérios adotados para definir os espaços dos municípios, sejam eles urbanos ou 

rurais do século passado, são os mesmos utilizados nos dias de hoje, obedecendo quase 

sempre uma lógica de interesse política que favorece o fortalecimento de determinados 

grupos. É importante destacar que este rural ao qual nos referimos, não é mais aquele 

antiquado, no qual as famílias cultivavam apenas para obter o próprio alimento. As 

transformações político, econômico e social, ocorridas no final do século XX, deram à 

sociedade rural uma nova face de gestação, e qualidade de vida passa a fazer parte de um 

status profissional e social, as inovações no setor de comunicação e transporte vindas com 

globalização e as novas técnicas proporcionaram o fim do distanciamento físico entre o 

espaço e classes urbano e rural.  

Estes fatores foram fundamentais para redefinir uma nova forma de reorganização 

espacial. Um exemplo a ser destacado é a dinâmica urbana e rural no contexto da Amazônia. 

Durante longos anos, este espaço urbano vem sendo definido pela formação de uma rede 

urbana, segundo Castro (2009), com semelhanças às demais regiões brasileiras. Segundo os 

dados do IBGE (2010), em 1960 a população urbana da Região Norte era composta por 

1.041.213 e a população rural era de 1.888.792. No ano de 1991, a urbana era composta por 

5.931.567e a rural era de 4.325.699. No ano de 2000, a população urbana continua a mostrar a 

sua dinâmica, totalizando 9.002.962 habitantes, ao contrário da população rural que caiu para 

3.890.599. No último Censo realizado pelo IBGE, no ano de 2010, a população urbana do 

estado do Pará era de aproximadamente 11.664.509 e a população rural 4.199.945 (IBGE 

2010). A pergunta que se faz é: Como e quais critérios estão sendo utilizados para definir este 

espaço, se ele é urbano e rural? 

Nunes (2009) destaca que apesar da população da Amazônia se mostrar em grande 

parte urbanizada, há uma parte significativa dos moradores que habitam áreas não urbanas. 

Esses moradores, que estão nas “pequenas cidades”, cuja paisagem reflete mais povoados 

rurais do que propriamente cidades urbanas, são consideradas os moradores urbanos. Estas 
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cidades foram marcadas por grandes transformações nos padrões de ocupação do território 

com objetivos de integração regional e nacional. Neste sentido, foram construídas rodovias 

estaduais no estado do Pará, promovendo uma grande movimentação e inovação na ocupação 

local e regional do antigo espaço rural, adquirindo uma imagem de cidades modernas. Com 

isso, a dicotomia entre o espaço urbano e rural passou a representar um conflito entre duas 

realidades sociais. Alguns autores vêm adotando novos critérios que consideram estes espaços 

rurais como “novos rurais” do Brasil. 

A proposta do Novo Rural Brasileiro, criada em 1990, segundo Graziano (1998), 

agrega não apenas as atividades agrícolas, pequenos empreendimentos, como também 

compõem muito mais do que isso, a agropecuária baseada nas commodities ligadas às 

agroindústrias, moradia e lazer e novas atividades para o espaço rural. Na década de 1990, 

com a transformação das técnicas do campo, passa a ser inserida neste espaço uma nova 

dinâmica de produção como, por exemplo, agronegócio e Cidades do Campo, dando novas 

funções econômicas para o campo.  

A multifuncionalidade do espaço rural se faz necessária quando as atividades agrícolas 

não são mais suficientes em determinadas regiões, desta forma é necessário substituir as 

antigas formas comerciais por novos serviços de prestação.  Também se tem a transformação 

dos negócios rentáveis, a transformação dos espaços tradicionais de cultivo em áreas de lazer, 

clubes, hotéis-fazenda e restaurantes, os empreendimentos se transformaram em espaços 

rentáveis. As novas funções do campo que têm surgido vem mostrando a ampliação de suas 

atividades, por este motivo falamos de forma repetitiva que o rural não se restringe somente 

ao agrário, a sua dinâmica vai além deste fator, ela se insere de forma importante na 

econômica local, regional e nacional. Essa ampliação faz com que sujam novas áreas e 

produções agropecuárias super-equipadas e mecanizadas, inovando as novas formas de 

emprego rural.  De acordo com Veiga (2002), essa relação entre cidade-campo se modificou 

completamente na segunda metade do século XX, os fatores determinantes dessa mudança 

estão relacionados à forma como o espaço rural vem sendo valorizado. O rural se opõe às 

formas de vida “corrida e estressante” dos grandes centros urbanos, as paisagens cultivadas, 

água limpa, ar puro e silêncio passam a ser o refúgio da população urbana, causando uma 

revalorização do campo.  

Por fim, segundo Sobarzo (2006), é importante antes de tudo pensar na relação cidade-

campo, para depois darmos uma definição correta ao que se refere como urbano e rural, desde 

o seu principio, quando a cidade passou a representar a forma de concentração, enquanto o 

campo era o local de isolamento.  



53 
 

 Na prática podemos observar muitas distinções existentes entre o urbano e o rural, 

estas limitações que caracterizam o rural como o espaço que concentra o “atraso”, a vida 

“pacata”, deve ser repensado uma vez que se faz necessário levar em consideração o 

continuum existente entre ambos os espaços. “A ruralidade não é uma etapa do 

desenvolvimento social a ser superada com o avanço do progresso e da urbanização” 

(ABRAMOVAY, 2000, p. 26). 

Limitar as relações entre o espaço urbano e rural sob a análise de infraestrutura 

existente no espaço é controverso, definir esta a dicotomia é uma tarefa difícil, mas que 

merece ser discutida em debates e até mesmo para se propor uma nova metodologia para 

futuras definições entre o urbano e o rural, cidade e campo. As delimitações oficiais deixam 

de levar em conta fatores importantes ligados a terra, à densidade populacional, cultura e 

modo de vida. Percebe-se que estas delimitações e definições funcionam muito mais para 

atender interesses particulares, de grupos privados (agentes sociais), do que realmente para 

estabelecer uma delimitação geográfica, justa, que represente a realidade socioespacial.  
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3 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NO MUNICÍPIO DE BARCARENA: UMA 
ANÁLISE MULTITEMPORAL ENTRE OS ANOS DE 1984-2010 

 
3.1 Crescimento Urbano e a Instalação da Indústria Alunorte/Albrás 

 

O município de Barcarena se mostrou, ao longo dos anos, inserida em uma dinâmica 

urbana e rural bem distinta dos padrões das pequenas.  Essa dinâmica foi influenciada pela 

presença da industrialização que alterou não somente a paisagem urbana e rural, mas também 

as relações sociais do município. A industrialização, que veio acompanhada por uma 

modernização do espaço e dos costumes, foi decisiva para nova formação socioeconômica 

local e regional. Segundo Castro (1995) esse período foi marcado pela “cobiça internacional”, 

que em conjunto com o Estado durante algumas décadas na Amazônia, com o intuito de 

modernizar a produção e a economia.  

Os grandes projetos foram pensados para as cidades da Amazônia com o intuito de se 

investir na extração de recursos naturais, infraestrutura ou indústrias da transformação. 

“Instalados na Região Amazônica incluem: a) projeto de exploração de minero-metalúrgica, 

do qual fazem parte: Projeto Albrás-Alunorte- complexo para a produção de 800 

toneladas/ano de alumina e 320.000 ton (ano de alumínio, situado em Barcarena-Pará).” 

(MAIA; MOURA; 1995). Assim como Barcarena, outros projetos foram instalados em 

Grande Carajas, nos municípios de Marabá e São Felix do Xingu que incluem atividades 

como mineração e produção de níquel, ferro, ferro gusa, agroindústria e projetos 

agropecuários. Para Maia, Moura (1995), este processo foi um acordo entre o Estado e as 

transnacionais, utilizando-se de recursos públicos para a instalação dos grandes projetos em 

alguns municípios da Amazônia. Para que uma empresa se instalasse no local, foi necessário 

adequar o espaço com infraestrutura para o seu funcionamento, tais como: instalação de 

hidrelétricas, abertura de ferrovias para o escoamento dos produtos, de portos, novos espaços 

urbanos, de forma que seus trabalhadores pudessem ser abrigados nos locais próximos às 

indústrias.  

A população atingida por este processo, segundo Castro (1995), aparece neste cenário 

como “obstáculo” a ser removido, dando espaço a uma nova modernização. “Esta população, 

em grande parte, foi constituída por famílias de pequenos produtores rurais é alijada desse 

planejamento, tornando-se sujeita a um processo de proletarização pela forma violenta como é 

executada a desapropriação de suas terras”. (MAIA; MOURA, 1995, p. 225). Essa população, 

além de não ser inserida nessa modernização, também foi excluída do processo e considerada 
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pelo poder público como “invasora” do espaço, havendo uma “necessidade” da sua remoção 

ou “readaptação” no espaço, que por direito já era seu desde o inicio. 

Em 1976, foi estabelecido um acordo entre as empresas japonesas e o Estado 

Brasileiro, com intuito da instalação de um complexo industrial de alumínio na Amazônia. 

Para a instalação desta empresa, foram cumpridas diversas exigências, como: infraestrutura 

básica para o fornecimento de energia elétrica, boa localização, área que garantisse uma 

infraestrutura básica para residência dos trabalhadores da indústria e o fácil acesso para 

recebimento de matéria-prima e escoamento do produto (MAIA; MOURA; 1995, p. 227). As 

obras da Albrás em Barcarena se iniciaram em 1980, começando a operar em 1985. A 

produção, na época, foi de 160 mil toneladas ao ano; em 1987 inicia-se a segunda fase da 

operação da indústria no município (Castro, 1995, p. 227). 

Esta reorganização do espaço físico e social alterou as relações dentro do município. 

“O município de Barcarena, ocupando uma área de 401 km², tinha em 1970 uma população de 

17.498 habitantes, dos quais 86,35% eram de famílias de pequenos produtores rurais” (MAIA; 

MOURA 1995, p. 228). Neste período, o município, assim como as demais pequenas cidades 

da Amazônia, apresentava um quadro crítico de serviços básicos, tanto na área urbana como, 

principalmente na área rural. Sendo assim, não teria condições de atender as pessoas que 

iriam para esta região em busca de serviços. Lembrando que esta proposta da instalação do 

complexo de alumínio em Barcarena ocorreu em função da sua proximidade com Belém, 

estando a 40 km em linha reta.  

Neste momento, devido às necessidades de infraestrutura, o Estado interfere, 

desenvolvendo um projeto de planejamento urbanístico para o município. Segundo Castro 

(1995), dentre os planejadores urbanísticos para o município de Barcarena, não havia a 

presença de nenhum planejador regional ou qualquer membro da comunidade atingida. A 

instalação do complexo industrial em Barcarena ocasionou a desapropriação e deslocamento 

de mais de 500 famílias, desapropriação essa que ocorreu entre os anos de 1979 e 1983. 

Este período marcou uma importante fase, que alterou a paisagem e proporcionou que 

as relações nunca mais fossem as mesmas, a paisagem “floresta” deu espaço para a construção 

de portos, um novo tipo de tecido urbano no município. A paisagem passou a não ser 

representada pela típica floresta amazônica, mas sim por empreiteiras que construíam naquele 

antigo espaço que um dia pertenceu ao caboclo, o seu “moderno” complexo industrial. É 

importante lembrar que o Estado foi o grande responsável por esta “modernização”, e 

principalmente responsável pela não inserção da população afetada por este novo urbano nas 

novas relações estabelecidas no município. Assim como as demais cidades brasileiras que 
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receberam e ainda recebem grandes complexos industriais, tem parte de sua população 

residente em áreas próximas ou que foram removidas dos seus locais para construção desses 

empreendimentos, e que não receberam ou recebem os benefícios provenientes desta 

expansão.  

O Estado não elaborou políticas que sejam a favor da classe menos favorecida, ou 

como é destacado por Castro (1995), não existiu programa de assentamento que 

contemplassem a população atingida. “Esta população da área desapropriada residia em 

pequenos sítios situados numa região entrecortada de rios e igarapés, dispondo de recursos 

naturais abundantes como caça, pesca e frutas” (MAIA; MOURA 1995, p. 233). Os caboclos, 

com traços indígenas, seguiam os costumes culturais que eram passados de pai para filho, a 

prática da pesca, caça e plantio era uma herança de família. Essa era a fonte de reprodução, 

assim como diversas famílias ribeirinhas se mantém até os dias atuais. As famílias moravam 

próximas umas das outras, as casas de palafitas eram construídas pelos próprios moradores. 

Ao redor da casa ficavam as plantações, plantas medicinais, árvores frutíferas regionais, e o 

carvão e farinha era a fonte de renda do mês (MAIA; MOURA; 1995, p. 234).  

Muito mais que florestas ou plantações, essas “heranças culturais” eram tidas como 

um símbolo do caboclo, que representavam não apenas uma fonte de renda, mas sim um 

símbolo de fartura, ligado ás praticas culturais estabelecidas há séculos. As localizações das 

atividades representavam muito mais que uma simples atividade, elas representavam a relação 

do caboclo com a água, rios, frutos, igarapés e a mata: 

 
“Para o pequeno produtor a terra não é simplesmente a fonte dos meios de vida e 
trabalho. Não é apenas o principal instrumento de trabalho com o qual realiza sua 
produção. A relação que estabelece com a terra enquanto propriedade familiar 
representa sua condição objetiva de existência como pré-condição de sua atividade 
no processo de produção”. (MAIA; MOURA, 1995, p. 235). 

 
Esses moradores foram denominados como posseiros da terra que habitavam antes da 

chegada da empresa, eram considerados proprietários. Castro (1995) destaca que muitos 

desses moradores contribuíam com a receita municipal e com a cooperação de todos os 

membros familiares. Mesmo assim, segundo as ordens do Estado, foi estabelecido um conflito 

entre a propriedade da terra e da noite para o dia, o Estado passa a ser proprietário e o caboclo 

o posseiro, enquanto a terra passava a ser uma propriedade e mercadoria capitalista.  

Este processo de desapropriação da população no espaço que passa a pertencer à 

“empresa e ao Estado” ocorre de forma violenta, não violência física, mas sim uma violência 

cultural e social das relações. Os interesses que estavam envolvidos nesta ação capitalista não 
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correspondiam aos interesses das comunidades. Para que ocorresse a instalação da subestação 

da empresa Eletronorte, foram feitas as remoções das famílias, que foram obrigadas a deixar 

suas casas em apenas 17 dias. “CDI, que realizou 406 desapropriações no período de 1983 a 

1984 numa área de 40.000 ha, e uma federal Codebar que efetuou 155 desapropriações numa 

área de 60.104 ha. No período de 1983 a 1984” (MAIA; MOURA, 1995, p. 246). O caboclo 

que foi visto pelos técnicos (planejadores) e Estado “vivendo igual índio”, deveriam trabalhar 

e se adequar ao novo e moderno espaço urbano, o pequeno produtor deveria se adequar às 

novas atividades capitalistas e às atividades econômicas modernas. Esta imposição e 

desapropriação por parte dos técnicos e planejadores foram revertidas em indenizações que 

tinham como base o tamanho de cada sítio, porém os valores da indenização foram baixos. Os 

costumes, culturas e a vida do caboclo passam a ser remodeladas por um novo sistema 

capitalista que chegou e se impôs sem levar em consideração a vida local da população. O 

Complexo de alumínio e alumina tinha como objetivo criar um complexo industrial, que 

serviria como polo de atração de empregos para a região. O plano criado para o complexo 

industrial previa um aumento da população urbana e dos empregos diretos e indiretos para os 

núcleos urbanos.  

Com a chegada do industrial, foi criado um Plano Urbanístico que dava as condições 

que seriam desenvolvidas em cada local. Segundo os dados do IBGE (2010), a população era 

de 17.498 habitantes, em 1980 e passou para 20.021 habitantes, em 1989 era de 45.164 

habitantes. O que deve ser ressaltado e que não é citado por autores e a fragmentação que se 

criou entre as comunidades de Barcarena. A área sede do município que até então agregou 

toda a vida e o costume do ribeirinho passa a ser excluída dessa nova fase na qual a cidade se 

inseria. Barcarena (sede) não aparece no Plano Urbanístico elaborado e muito menos se 

apresenta algum tipo de relação econômica ou social entre os espaços “privilegiados”.  

 
3.2 O processo de expansão urbana do Município de Barcarena entre 1984 a 2010: Uma 

análise multitemporal 

 
O resultado do processo desta modernização que ocorreu tanto no espaço urbano 

quanto no rural, ao longo dos anos, criou duas realidades distintas entre esses espaços. Esse 

crescimento que teve início a partir de 1984, com a instalação da indústria, reconfigurou e 

proporcionou o surgimento de novas formas “modernas” para o espaço. Essas mudanças 

resultaram em: desmatamento para construção da indústria, construção de estradas que 
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ligavam a indústria com os outros locais do município, construção de portos para escoamento 

do alumínio, construção de casas em núcleos para abrigar os trabalhadores das empresas, 

investimentos em infraestrutura e tecnologia que atendessem as necessidades da indústria. 

Para a análise dessas transformações, levou-se em consideração quatro períodos: 1984, 1989, 

2001 e 2010, mapeando-se o uso e ocupação do solo. De acordo com Lillesand, Kiefer e 

Chipman (2004), “land use relates to the human activity or economic function associated with 

a specific piece of land (…) land use could be described as urban use, residential use, or 

singlefamily residential use”1

A utilização do ano de 1984, como início das análises, foi essencial para esta pesquisa, 

pois é o único período em que é possível identificar o princípio da alteração do espaço urbano 

e rural de Barcarena, e como era o município antes do início das atividades da empresa 

Albrás/Alunorte. Os demais períodos foram importantes, pois nos mostram como foi o 

processo de mudança do município ao longo dos anos. Corrêa, Pintaudi e Vasconcelos (2013) 

afirmam que a atuação das grandes corporações foi decisiva para determinar a forma de 

produção do espaço, assim elas conduzem a construção das company towns, descentralizam 

as atividades e mudam a funcionalidade dos centros e também da rede urbana. No município 

de Barcarena, em 1984, é possível identificar o inicio das atividades da indústria, abertura de 

arruamentos e tudo que estava ligado à indústria eram quase inexistentes no município, a 

paisagem natural ainda era bem típica das cidades ribeirinhas.  

. , Nesse trabalho foi para se definir as classes de uso e ocupação 

do solo foi considerada a realidade do local e os usos predominantes existentes na subcena 

analisada. 

Desta maneira, foi proposta uma discussão sob o ponto de vista geoespacial, através de 

uma análise do uso da terra com a classificação não supervisionada.  

 

 

                                                           
1 Tradução: O uso e ocupação do solo relaciona-se à atividade humana ou função econômica associado ao solo   
(   ) uso do solo pode ser descrito como uso urbano, uso residencial, ou uso residencial unifamiliar. 
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MAPA DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 
Figura  5 Mapa de Uso e Ocupação do Solo, a) 1984, b)1989, c) 2001 e d) 2010. 

 
Fonte: Autora, 2014. 

A) B) 

C) D) 
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Tabela 2 Porcentagem das Classes de Uso e Ocupação do solo nos anos de 1984-2010. 
  1984 1989 2001 2010 

Classes 
Área 
(km2) % Área (km2) % Área (km2) % Área (km2) % 

Floresta 163,5 72,3 162,7 72,0 143,9 63,7 119,8 53,1 
Vegetação 
Secundária 0,8 0,4 2,5 1,1 7,1 3,1 21,3 9,4 
Água 43,1 19,0 39,6 17,5 43,7 19,4 42,6 18,9 
Superfície 
Construída 8,0 3,5 14,8 6,6 29,2 12,9 34,7 15,3 
Solo Exposto 10,6 4,8 6,4 2,8 2,1 0,9 7,6 3,3 

Total 226,0 100,0 226,0 100,0 226,0 100,0 226,0 100,0 
           Fonte: Autora, 2014. 

 
 

Após a classificação das quatro imagens Landsat dos anos de 1984, 1989, 2001 e 

2010, foi possível identificar, por meio de uma análise multitemporal, que no ano de 1984, 72, 

3% do uso e ocupação do solo era de florestas, 0,4% era ocupado com vegetação secundária, 

19,0% com água, 3,5% do total era ocupada com superfície construída e 4,8% foram 

classificados como solo exposto. Grande parte do solo exposto estava inserida na área de 

expansão da empresa, como podemos observar na figura 5. Entre os anos de 1980 e 1985, 

período de instalação da indústria ocorreu segundo Maia e Moura (1995), a desapropriação de 

40.000 ha, o que provocou a remoção de aproximadamente 500 famílias, anteriormente ao 

período da instalação da indústria, entre os anos de 1979 e 1983. Com o desenvolvimento da 

área, gerenciado pelo Estado, teve-se uma desocupação física e social, fazendo com que uma 

nova reestruturação das relações sociais surgisse no espaço.  

Em 1989, período marcado por grandes mudanças espaciais, segundo os resultados 

obtidos na classificação da imagem, devido à ampliação da área industrial. As florestas não se 

alteraram, signifitavamente, 72%, e nem tampouco a área ocupada por vegetação secundária 

1, % e água 17, %. A superfície construída aumentou 6,8 km2, passando a ocupar 6, % do 

total da área da subcena, o que significou um aumento de 85% em área, em relação a 1984. 

No ano de 1991, grande parte da população estava concentrada em áreas de expansão urbana, 

ou seja, nos novos espaços reestruturados, e esse período foi marcado pela diminuição da 

população rural e aumento da população urbana.  

No ano de 2001, houve um crescimento desordenado, sendo possível identificar o 

surgimento de novas áreas, e principalmente de ocupações irregulares na Vila dos Cabanos. 

Barcarena (sede), o único núcleo considerado urbano pelo IBGE, cresceu em área, mas não 

tão significativa quanto o crescimento da Vila dos Cabanos (essa análise é explora em outra 
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sessão desse trabalho). No ano de 2001, considerando a área da subcena analisada, 64% era 

área ocupada com florestas, ou seja, houve uma diminuição de 11% em relação à área 

ocupada em 1991. A área ocupada com vegetação secundária não obteve mudanças 

significativas, assim como os corpos d’água mantiveram quase que a mesma porcentagem de 

uso e ocupação do solo do total da área da subcena. A grande alteração é verificada na classe 

superfície construída, que apresentou um incremento de 14,4 km2, representado um aumento 

de 97% em relação a 1991.  

No ano de 2010, as mudanças que ocorreram foram significativas e mostraram o 

resultado das transformações geradas pela indústria. Entre os anos de 1984 e 2010, houve 

27% de perda de florestas e 334% de crescimento de área construída. Em 2010, a área de 

floresta ocupava 53%, a vegetação secundária 9,4%, a classe água 18,9%, a superfície 

construída 15,3% e o solo exposto 3,3%. Essas dinâmicas nas classes de uso da terra são 

visíveis no gráfico 1. 

 
Gráfico 1 Porcentagem das Classes de Uso da Terra o Município de Barcarena 

 
Fonte: Autora, 2014. 

 

Segundo Maia e Moura (1995), o planejamento que foi desenvolvido para as áreas 

estratégicas de Barcarena, local e instalação do completo do alumínio, reorganizou o espaço 

físico e social fazendo-se necessário a criação da reelaboração de práticas sociais.  Talvez 

uma pergunta que fica é: houve planejamento? 
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Depois de elaborar as classificações para os anos de 1984, 1989, 2001 e 2010, foi 

gerado um mapa de transição, no qual foi possível sobrepor às classificações dos quatro 

períodos e analisar as mudanças que ocorreram. As classes de análise foram mantidas: 

florestas, vegetação secundária, água, superfície construída e solo exposto. Porém, todas as 

classificações foram unidas em um único mapa. Algumas classes foram definidas para gerar o 

mapa final de transição, essas classes foram:  

 

 Desmatamento: as áreas de desmatamento são aquelas que sofreram a retirada das de 

florestas, ou que sofrem o processo de destruição das florestas através da ação do homem; 

  Pavimentação são áreas construídas, sejam elas por casas, arruamentos, etc. 

 Desmatamento ou Vegetação Secundária são classes que identificam áreas desmatadas 

ou de vegetação secundária,  

 

Sendo assim, podemos observar essas mudanças na figura 6. 
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Figura  6 de Mapa de Transição (classificação não supervisionada) dos anos de 1984, 1989, 2000 e 2010. 

 
Fonte: Autora, 2014.  
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É possível observar que o período entre os anos 1984 e 1989 foi marcado pelo alto 

índice de desmatamento, 12,83%. Assim, no mesmo período ocorreu à expansão e 

estruturação da indústria, lembrando que foi necessária a construção de um conjunto de 

infraestruturas modernizadoras no espaço por parte do Estado, como parte das exigências da 

Empresa para dar início às atividades na região.  

 
Gráfico 2 - Porcentagem de Mudança Uso e Ocupação do Solo (1984 a 2010). 

 
Fonte: Autora, 2014. 
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            Tabela 3 - Porcentagem de Mudança das Classes (Imagem de Transição). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por meio da imagem de transição entre os anos de 1984 e 2010, é possível observar 

que as construções que se surgiram ao longo dos anos, proporcionaram novas formas 

espaciais ao município. Aquela caracterização da pequena cidade que depende dos recursos da 

floresta como rio, florestas, campo etc., foram substituídas pela pavimentação, considerada 

aqui, não só o surgimento de estradas, mas a impermeabilização do solo, em função da 

construção de imóveis residenciais, entre outros estabelecimentos.  

A paisagem do município foi sendo modificada por novos aparatos urbanos ao longo 

dos anos. Essa paisagem ligada a uma ideologia de modernização foi se expandindo pelo 

município, mas não de forma homogênea, apenas nos locais de interesse público e privado 

receberam essas demandas. Essas paisagens urbanas e rurais se misturam, não tendo mais 

 

Classes entre 1984 e 2010 

 

Área (km²) 

 

% 

Floresta 10084,5 44,94 

Vegetação Secundaria 0,72 0,00 

Água 4595,85 20,48 

Superfície Construída 279,09 1,24 

Solo Exposto 4,41 0,02 

Desm/Veg. Secundaria 84 e 89 81,18 0,36 

Desm/Veg. Secundaria 84, 89 e 
01 1146,78 5,11 

Desm/Veg.Secundaria 84, 89, 
01 e 10 668,88 2,98 

Pavimentação 84-89 53,73 0,24 

Pavimentação 84, 89, 01  927,9 4,14 

Pavimentação 84, 89, 01 e 10 1460,34 6,51 

Desmatamento 84 e 89 2901,78 12,93 

Desmatamento 84,89, 01 27,81 0,12 

Desmatamento 84, 89, 01 e 10 205,2 0,91 

TOTAL 22438,17 100,00 

Fonte: Autora, 2014. 
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aquela característica de que o rural é aquele espaço ligado ao atrasado, com pastos, plantações 

etc., e o urbano completamente modernizado. Nessa nova paisagem se confundem o rural e o 

urbano, como ressaltado por vários autores (Abramovay, Endlich, Veiga, Bernadelli)   

As construções no município, possíveis de identificar nos mapas, teve inicio no ano de 

1984 e desde esse período as transformações foram constantes, considerando que o município 

faz parte de uma rede de pequenas cidades, e que grande parte da sua população está inserida 

na área rural, em função da caracterização estabelecida pelo IBGE (2010), desde 1991. A 

existência do complexo industrial de Alumínio em Barcarena mostra que certamente, sem a 

existência do mesmo, Vila dos Cabanos não seria tão diferente das demais vilas do município 

de Barcarena, ou possivelmente não existiria. Essa forma de organização espacial, que foi 

criada no município, fez com que ocorresse uma organização ligada à divisão social do 

trabalho e principalmente da distribuição espacial, condicionando a construção de 

infraestrutura pelo território e pela lógica do capital.  

Assim, nas imagens referentes aos anos de 1984 e 1989, há um início de 

transformação espacial, é possível identificar que áreas foram desmatadas para construção de 

pavimentação que ligaria a indústria à Vila dos Cabanos (figura 7), assim como a construção e 

ampliação do porto entre os anos de 1989 e 1990, criando uma nova demanda por 

infraestrutura no local. Também podemos observar o crescimento significativo da cidade de 

Barcarena (Sede) (figura 8). Entre os anos de 2001 e 2010, o que mais chama atenção nas 

imagens é a expansão urbana, mesmo considerando que a Vila dos Cabanos foi categorizada 

pelo censo do IBGE (2010) como setor rural; essa Vila também acompanhou o crescimento 

do município de forma significativa.  

Podemos identificar no gráfico 3, que as mudanças na Vila dos Cabanos entre os anos 

de 1984 e 2010 foram significativas e mais intensas com relação à classe de pavimentação. 

Apesar de ter 12,3% da superfície construída, a pavimentação entre os anos de 1984 e 2010 

representou um aumento de 51% da área total transformada, e que engloba todos os setores 

censitários que estão localizados na Vila dos Cabanos. Em Barcarena (sede), é possível 

observar o mesmo crescimento, porém, não de forma tão intensa como na Vila dos Cabanos. 

Na sede, a pavimentação entre os anos de 1984 e 2010 cresceu 26,8% da área total 

transformada, também considerando todos os setores censitários urbanos. Essas 

transformações demonstram que o crescimento da área urbana foi mais intenso na Vila dos 

Cabanos do que em Barcarena (sede) e reforça o que já foi mencionado anteriormente, que as 

mudanças na Vila dos Cabanos foram motivadas, principalmente, pela implantação e ação da 

indústria. Ressalta-se que a área ocupada com florestas é mais significativa (18,7%) em 
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Barcarena-sede do que na Vila dos Cabanos (0,06%), assim como as demais classes que estão 

no gráfico 4.   

 
  Gráfico 3 - Porcentagem de Mudança de Uso da Terra (1984 a 2010). 

 
   Fonte: Autora, 2014. 
 
    Gráfico 4 - Porcentagem de Mudança de Uso da Terra (1984 a 2010). 

                      
   Fonte: Autora, 2014. 
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                          Figura  7 Uso e Ocupação do Solo da Vila dos Cabanos,considerando a delimitação dos setores censitários rurais (IBGE, 2010). 

 
                      Fonte: Autora, 2014.
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Figura  8 Uso e Ocupação do Solo de Barcarena (sede), considerando a delimitação dos setores censitários urbanos (IBGE, 2010). 

 
                            Fonte: Autora, 2014.



70 
 

Como já apresentado, em 1980, a população urbana do município de Barcarena 

representava 33,5% da população total. Entre 1980 e 1991, a população urbana cresceu e 

passou a representar 47,07% do total. Entretanto, em 2000, este percentual apresentou uma 

queda pequena, passando a representar 45% do total e, em 2010, representava, 

aproximadamente, 36% da população total. Essa variação nos levou a pensar, em um primeiro 

momento, que houve perda populacional urbana. A população rural, em contraposição, ao 

longo do mesmo período, passou de 66% do total para, aproximadamente, 64%.  

De acordo com os dados dos Censos (IBGE, 2010), entre 1980 e 1991, a população 

urbana apresentou uma taxa de crescimento de mais de 200%, enquanto a população rural 

apresentou uma taxa de crescimento de 82%. Entre 1991 e 2000, a população urbana 

continuou a apresentar taxas positivas de crescimento, entretanto não tão intenso quanto no 

período anterior (33%). Entre 2000 e 2010, a população urbana cresceu apenas 26% no 

período e a população rural mais de 73%. Esse assincronismo entre os dados populacionais do 

IBGE e a realidade urbana verificada em campo, nos motivou a discutir o papel dos órgãos 

oficiais na divulgação da informação. Cabe a eles ou não, diante de situações tão díspares, 

atualizar a classificação do que vem a ser o urbano, na perspectiva oficial, ou simplesmente 

manter as disparidades, que podem motivar análises equivocadas da realidade? Nessa 

perspectiva, o próximo capítulo se propõe a discutir o paradoxo entre o urbano e rural em 

Barcarena. 
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4 PARADOXOS ENTRE O URBANO E RURAL NO MUNICÍPIO DE BARCARENA? 
 

4.1 O Perfil Urbano de Barcarena-Sede e da Vila dos Cabanos  

 

Vila dos Cabanos e Barcarena (sede) foram selecionadas como áreas de estudo dessa 

pesquisa para auxiliar a compreensão de que urbano é esse no município. Essas duas áreas 

foram selecionadas, pois uma é a antiga sede do município, Barcarena, e que serve de 

contraponto às análises sobre as transformações que o município vivenciou ao longo dos 

últimos 30 anos. A Vila dos Cabanos representa o novo, as transformações pelas quais o 

município passou ao longo dessas décadas, desde a implantação da indústria no distrito do 

Murucupi. (figura 9). 

         Figura  9 - Distrito de Murucupi, Polo Industrial e o Porto de Barcarena-PA. 

 
        Fonte: autora, 2014 

 

A cidade sede (Barcarena), de acordo com o IBGE (Instituo Brasileiro de Geografia e 

Estatística), possui perímetro urbano, dividido em setores censitários, e a Vila dos Cabanos é 
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classificada como setor rural, segundo o mesmo Instituto, desde 1991, sendo que sua 

ocupação efetiva começou a ocorrer após 1990. Na figura 10 pode-se observar a divisão do 

município em setores urbanos e rurais, em 1991, 2000 e 2010. Observa-se que a classificação 

não se alterou em 20 anos. Ressalta-se que ambos os espaços apresentam dinâmicas espaciais 

distintas, motivadas por diferentes agentes, possíveis de se observar nos serviços e modos de 

vida da população. Os paradoxos existentes entre esses dois espaços são importantes para 

compreendermos o quanto a presença de um complexo industrial foi, e ainda é capaz de 

transformar a paisagem e as relações sociais de um local.  

 
   Figura  10 - Setores censitários do município de Barcarena em 1991, 2000 e 2010. 

 
Fonte: Autora, 2014. 

 

O núcleo urbano de Barcarena (sede), também chamada pelos moradores como Velha 

Barcarena, abriga um comércio preponderantemente informal, e o porto aí localizado leva e 

recebe a população para/de Belém e outras ilhas e localidades próximas.  

A sede, definida como segundo dados do Censo (IBGE, 2010), assim como as demais 

cidades do estuário, agrega muitas condições urbanas precárias como infraestrutura e escolas, 

além de um sistema de saúde público ineficiente. Podemos compreender que essas 

problemáticas são as mesmas encontradas em outras pequenas cidades da Amazônia. O 

arruamento de terra e a ausência do poder publico nesta área é bem visível.  
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Conversando com os moradores da sede, foi possível identificar também a forma 

como eles se referem à Vila dos Cabanos como se estivesse em outra cidade, com realidades 

bem distantes do que eles vivem. Referem-se ao atual local de moradia, Barcarena (sede), 

como esquecida, como o local que não oferece oportunidades, em que estão contidas todas as 

precariedades referentes à saúde, educação e políticas públicas.  

Vila dos Cabanos, modificada especialmente para receber os trabalhadores da empresa 

Albrás/Alunorte, possui outra realidade bem distinta da velha Barcarena. Seus espaços 

projetados, com arruamentos padronizados e largos, mostram que os investimentos naquele 

espaço foram estrategicamente preparados para agregar um “novo” urbano. Este espaço 

possui a presença de hipermercados, sistema particular de saúde (dois hospitais particulares e 

Barcarena possui um) e de educação (quatros escolas particulares, de ensino fundamental e 

médio, e Barcarena possui uma pré-escola). Não podemos deixar de destacar que na Vila dos 

Cabanos foram construídas, a partir de 1985, residências para abrigar os trabalhadores da 

empresa. Assim, há também uma forma padronizada e hierárquica das casas. Todas elas 

seguem um padrão urbanístico das cidades industriais europeias, as casas possuem um mesmo 

padrão arquitetônico, a sua localização varia de acordo com o cargo, ou seja, melhor bairro, 

mais alto escalão. Conversando com os alguns moradores antigos da Vila dos Cabanos, foi 

possível compreender a dinâmica criada nesse espaço e como funcionava a entrega das 

moradias.  

As residências eram entregues aos trabalhadores e cobrava-se um aluguel que era 

descontado em folha, porém esses “empregados” tinham contratos com a empresa, e prazo 

para residir nessas casas; quando este prazo se encerrava, eles tinham que ser retirados de suas 

casas. Segundo informações dos moradores, um desses resultados foi a crescente ocupação 

irregular próximo ao núcleo, que se estende por outros setores. Ao contrário de Barcarena 

(sede), este núcleo, segundo os dados do IBGE (2010), é considerado ou “categorizado” como 

rural (figura 11), o que muito impressiona pelas características e atividades econômicas 

exercidas nesta área.  
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  Figura  11 Categorização Urbano e Rural, segundo o IBGE (2010). 

 
  Fonte: Autora, 2014. 

 

A Prefeitura Municipal de Barcarena - PMB, pelo contrário, considera este espaço 

como um núcleo urbano. Este detalhe chamou atenção para esta discussão na pesquisa, uma 

vez que estas contradições de definição entre a PMB e o IBGE (2010) podem trazer diferentes 

conflitos econômicos e sociais para o município, além de questionar quais foram os critérios 

usados pelo IBGE (2010) para chegar a conclusão de que este espaço “dinâmico” e 

“estratégico” é realmente rural. 

Alguns autores que abordam o conceito de rural, e o próprio IPEA (1996), mencionam 

que, proporcionalmente, a pobreza está mais visível no campo e que ela atinge principalmente 

a população rural, e que neste espaço se encontram os menores índices de escolaridades e 

maiores taxas de analfabetismo, além as atividades voltadas para agricultura (MARQUES, 

2002). Neste caso, podemos identificar, por meio dessa breve discussão e dos dados que serão 

apresentados, que essa não é a realidade da Vila dos Cabanos, muito menos das atividades 

exercidas neste espaço. As definições estabelecidas para definir o rural no Brasil não 

mencionam em nenhum momento as funções peculiares de cada aglomerado e quais as 

funções fundamentais que diferenciam este espaço.  

No Brasil adota-se o critério político administrativo e considera-se como urbana toda a 

área sede do município (cidade) e de distrito ou vila, sendo considerada, segundo o IBGE, 

área urbanizada toda a área de vila ou cidade, e definida como urbana (legalmente) 
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construções, arruamentos e uma intensa ocupação humana, além de áreas afetadas por 

transformações decorrentes do desenvolvimento urbano, e aquelas que foram ou são 

reservadas ao desenvolvimento urbano (Marques, 2002, p. 5). Sendo assim, o espaço rural é 

aquilo que não é considerado urbano, definido a partir de suas carências, desigualdades e 

problemáticas usuais de carência.  

Para esclarecer melhor essa discussão, vamos apresentar algumas imagens da área de 

estudo. A Vila dos Cabanos foi, estrategicamente, criada para abrigar a infraestrutura e 

serviços para os trabalhadores que forneceriam mão de obra para a empresa. O espaço foi 

repensado e reorganizado de forma que revelasse os costumes provenientes da modernização 

europeia e americana. As residências construídas na Vila dos Cabanos seguem o padrão das 

casas operárias construídas na Europa (figura 12 e 13), e do padrão de casas do subúrbio 

americano, sem muros. Atualmente, muitas dessas casas foram reformadas, e algumas 

possuem cercas elétricas (figura 14).  A Vila também possui hipermercados, arruamento largo 

e condomínios verticais (figura 15 e 16).  

     Figura 12 - Moradia Construída pela fábrica Alunorte/Albrás destinadas aos trabalhadores, Vila dos 
Cabanos. 

 
Fonte: Autora, 2014. 
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     Figura 13 - Moradia Construída pela fábrica Alunorte/Albrás destinadas aos trabalhadores, Vila dos 
Cabanos. 

 
     Fonte: Autora, 2014. 
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Figura 14 - Residências, arruamentos e moradias reformadas, Vila dos Cabanos. 

 
    Fonte: Autora, 2014. 
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Figura 15 - Moradias com cercas elétricas, Vila dos Cabanos.   

 
  Fonte: Autora, 2014. 
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              Figura 16 - Condomínios Verticais, Vila dos Cabanos. 

 
              Fonte: Autora, 2014. 

 

As grandes mudanças espaciais se concentraram neste núcleo. A área sede do 

município, que antes da chegada da empresa era o local que mantinha a vida e os costumes da 

antiga população, assim como os demais municípios de pequeno porte, cujos locais eram e 

ainda são locais de compras, conversas nas praças, abriga a população de menor poder 

aquisitivo, e a infraestrutura precária das ruas mostra que os serviços básicos nesse local 

ficaram parado no tempo.  
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A área sede do município de Barcarena, que até então agregou o modo de vida e os 

costumes do ribeirinho, como menciona TRINDADE JÚNIOR (2010), passam a ser excluída 

desta nova fase a qual a cidade foi inseria. A Barcarena (sede) não foi incluída em nenhum 

momento no Plano Urbanístico elaborado para o município, em 1989, e muito menos mostra 

algum tipo de relação econômica ou social que seria desenvolvida entre os espaços, Nas 

fotografias apresentadas a seguir, pode-se observar um pouco dessa paisagem típica da 

pequena cidade da Amazônia (figuras 17, 18, 19 e 20).  

 
    Figura 17 - Casas localizadas em Barcarena (Sede). 

 
    Fonte: Autora, 2014. 
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      Figura 18 - Porto de embarcações em Barcarena (Sede). 

 
         Fonte: Autora, 2014. 
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    Figura 19 - Moradias localizadas em Barcarena (Sede). 

 
   Fonte: Autora, 2014. 
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         Figura 20 - Comércio local da Sede. 

 
         Fonte: Autora, 2014. 

 

Podemos compreender que a diferença entre realidade urbana de Barcarena (sede) e da 

Vila dos Cabanos, vai além de um erro de “categorização”. Ela nos mostra que há uma 

realidade muito distinta entre os espaços, parecem duas cidades diferentes dentro de um único 

município. A realidade socioeconômica de ambas mostra que o município é dependente da 

indústria e que a mesma foi e ainda continua a ser responsável pelas mudanças no espaço 

urbano. Desde o inicio, esses grandes projetos exigiram uma organização estrutural e 

produtiva, esse fator fez com que a fronteira industrial passasse a ser um elemento 

impulsionador para a expansão das atividades industriais e também da reestruturação das 

atividades, fazendo com que a região onde o trabalho familiar era predominante fosse 

ocupada pelas novas atividades fazendo com que surgisse uma nova reprodução social.   

Vila dos Cabanos é resultado dessas atividades e de um espaço que foi reocupado pela 

modernização, que teve um plano elaborado pelo agente político, que incluiu a visão de que a 

proximidade com Belém fosse favorável para atrair mão de obra para a indústria, sendo assim, 

foi necessário fazer um investimento em infraestrutura voltado para esta área com intuito de 

receber os trabalhadores e serve de moradia para os mesmos.   
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No que se refere à infraestrutura, podemos observar, no gráfico 5, uma diferenciação 

interna no município, entre a sede e o núcleo da Vila dos Cabanos. 

 
     Gráfico 5 - Infraestrutura Urbana e Rural dos domicílios do município de Barcarena 

 
     Fonte: Autora, 2014 
 

 O acesso à infraestrutura entre Vila dos Cabanos e Barcarena (sede) é diferenciado, 

em Barcarena (sede) apenas 35% dos domicílios urbanos tem acesso à rede geral de água 

(figura 20), 1,7% possuem acesso à rede de esgoto sanitário, 1,9% não possuem banheiros. No 

núcleo da Vila, 20,7% dos domicílios possuem acesso à rede geral de água, 15% dos 

domicílios possuem acesso ao esgoto sanitário, e 100% dos domicílios tem banheiros. 
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Figura 21 - Barcarena (sede). 

 
Fonte: Autora, 2014. 

 

Além desses dados, podemos observar na tabela 4 que há diferenças na quantidade de 

estabelecimentos de diferentes categorias econômicas, localizados nas duas “cidades”. 

Barcarena (sede) possui um número superior de estabelecimentos de comércio (12% a mais), 

de serviços (171%), enquanto que a formalidade é mais presente na Vila dos Cabanos (130% 

a mais de estabelecimentos formais do que em Barcarena-sede).  
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   Tabela 4 Empreendimentos existentes em Barcarena (sede) e Vila dos Cabanos. 

 
Barcarena (sede) Vila dos Cabanos 

Estabelecimentos comerciais 580 653 

Estabelecimentos de serviços 201 546 

Estabelecimentos formais 194 448 

Fonte: PMB (2014). 
   

Podemos afirmar que apesar de estarem localizados no mesmo município, esses 

espaços urbanos são diferentes e que a categorização estabelecida pelo IBGE (2010) para o 

espaço urbano e rural, é contraditória até mesmo em relação aos dados da PMB (Prefeitura 

Municipal de Barcarena), que em seus documentos classifica a Vila dos Cabanos como 

urbana. O município possui diferenças internas de estruturação e essas diferenças vão se 

refletir na condição social de uma parcela da população que passa a ser excluída deste 

“projeto modernizador” do espaço urbano, que foi estrategicamente pensado para a 

reestruturação socioespacial do município de Barcarena, principalmente e da área próxima à 

Indústria. 

Um asécto importante, que pode reforçar essa discussão, refere-se ao morador dessas 

duas “cidades”, Vila dos Cabanos e Barcarena (cidade-sede). Qual a sua atividade 

predominante, sua fonte de renda, salário, nível de escolaridade, ligações com o processo 

produtivo indiustrial. Esses aspectos são apresentados na próxima sessão. 

 

4.2 Perfil dos Moradores do Município de Barcarena – PA 

 

Buscou-se fazer uma análise do perfil dos moradores dessas duas áreas para 

compreender se essas duas áreas se aproximariam sob a perspectiva social. Não foram 

utilizados dados censitários para fazer um contraponto com os dados levantados em campo 

por causa da classificação da Vila dos Cabanos, do IBGE (2010), em área rural, o que impede 

o levantamento de alguns dados referente ao perfil do morador urbano, de forma desagregada. 

Uma das perguntas do formulário foi referente à origem dos moradores.  
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Em Barcarena (Sede), como mostra o gráfico 6, 52,1% dos entrevistados são nascidos 

no próprio município, 15,8%  são de Belém, 8,8% são de Igarapé Miri, 7,5% São de Muaná, 

5,8% são de Abaetetuba, 3,3% de Castanhal,  2,5% dos entrevistados nasceram em Ponta de 

Pedras, 1,7% é de Moju, 0,83% de Cametá, 0,42 % dos entrevistados é de Castanhal e 0,42% 

de Fortaleza e Tucui.  

Na Vila dos Cabanos (gráfico 7), 46,8% dos chefes de domicílios tem origem em 

Belém, 19% são de Barcarena, 20% de Abaetetuba, 5,1% são de Igarapé Miri, 3,8% são de 

Cametá, 2,5% são de Altamira, os demais com 1,27% têm origem de Amapá, Ponta de Pedras 

e Castanhal.  

Observa-se que na Velha Barcarena há mais pessoas que nasceram no próprio 

município do que na Vila dos Cabanos, onde 78% dos entrevistados são migrantes do estado 

do Pará, situação provocada pela migração induzida a partir da instalação da indústria. 

 
          Gráfico 6 - Origem dos Moradores de Barcarena (Sede). 

 
         Fonte: Autora, 2014. 
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Gráfico 7 - Origem dos Entrevistados na Vila dos Cabanos. 

 
Fonte: Autora, 2014. 
 

Quanto ao nível de escolariade (gráfico 8 e 9), as diferenaças entre  Bararena-sede e 

Vila dos Cabanos são visíveis. Chama muito atenção o fato de no bairro de Barcarena (sede), 

42,21% dos entrevistados possuem ensino fundamental incompleto, 17,62% possuem ensino 

fundamental completo, 13,52% dos entrevistados possuem o ensino médio incompleto, 

22,95% dos moradores tem ensino médio completo e 3,69% possuem graduação ou pós-

graduação, vale ressaltar que não aparece o ensino técnico, pois, nenhum dos entrevistados 

respondeu possuir essa formação.  

A Vila dos Cabanos possui 58,39% dos chefes de domicílios com ensino médio 

completo, 18,12% com graduação ou pós-graduação, 5,37% com nível técnico, 14,77% dos 

entrevistados com o ensino fundamental completo, apenas 2,01% possui ensino fundamental 

incompleto, enquanto que 1,34% possuem ensino médio incompleto.  

Essa situação relatada também está relacionada à existência da indústria, que exige 

mão de obra mais qualificada, Considerando que a Vila dos Cabanos está diretamente 

relacionada à indústria, os moradores possuem melhor qualificação. 
 
 

Igarapé 
Miri 
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Gráfico 8 - Nível de Escolaridade dos Moradores de Barcarena (sede). 

 
Fonte: autora, 2014 
 
 
Gráfico 9 - Nível de Escolaridade dos Moradores da Vila dos Cabanos. 

 
Fonte: Autora, 2014. 
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Outra pergunta que foi direcionado aos moradores dos domicílios foi como adquiriu a 

residência (gráficos 10 e 11). Em Barcarena (sede), 82,75% dos entrevistados responderam 

que adquiriram a residencia por meio da compra, 5,10% de herança, 6,27% empréstimo 

(familiares), 5,86% das residências são alugadas. Na Vila dos Cabanos, 68,22% disseram que 

esse processo foi por meio de compra, 3,88% herança, 8,53% empréstimo da empresa, 

19,38% pagam aluguel. Essa resposta não nos permitiu fazer muitas análises porque a 

discussão em torno da propriedade da terra exigiria levantamentos de dados que essa pesquisa 

não se propôs a fazer. Entretanto, observa-se que na Vila dos Cabamos ainda há residências 

emprestadas pela Alunorte. 

 
                  Gráfico 10 - Como Adquiriu a Residência, Barcarena –sede.  

 
               Fonte: Autora, 2014. 
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           Gráfico 11 - Como adiquiriu a Residencia, Vila dos Cabanos. 

 
             Fonte: Autora, 2014. 
 
 

Quanto à profissão dos entrevistados (gráficos 12 e 13), em Barcarena (sede), 28,31% 

trabalham como autônomos 18,01 % são domésticas, 15,44% estão desempregados, 11,76% 

são aposentados, 9,93% dos entrevistados são comerciantes, 9,56 %trabalham como 

funcionários públicos, 3,68% trabalham com a pesca, 2,94% trabalham na empresa 

ALUNORTE e 0,37% trabalham com açaí.  

Na Vila dos Cabanos, foi levantado que 28,77% dos moradores trabalham na indústria, 

28,77% trabalham como autônomos, 12,33% estão desempregados, 11,64% são comerciantes, 

8,22% são domésticas, 5,48% são aposentados e 4,79% trabalham como funcionários 

públicos, Não foram identificados pescadores e também trabalhadores que dependem da renda 

proveniente do açaí, mas a pergunta foi feita durante a aplicação do questionário.  
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Gráfico 12 - Profissão dos moradores entrevistados em Barcarena. 

 
Fonte: Autora, 2014. 
 
Gráfico 13 - Profissão dos entrevistados na Vila dos Cabanos. 

 
Fonte: Autora, 2014. 
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Uma das perguntas do formulário está relacionada à renda das famílias (gráficos 14 e 

15). Em Barcarena, 54,58% dos entrevistados afirmaram que a renda média da família é de 

até 1 salário mínimo, 29,30% de 1 até 2 salários mínimos, 9,16% de 2 até 3 salários minímos, 

4,76% de 4 até 5 salários mínimos e apenas 1,83% possuem uma renda de 5 até 10 salários 

mínimos2

Gráfico 14 - Renda das Famílias de Barcarena –sede. 

.  

Na Vila dos Cabanos a renda média de renda da família se mostra compatível com a 

influência da atividade industrial. Quando essa pergunta foi realizada, 23,84% responderam 

que a renda da família estava acima de 10 salários mínimos, 24,50% de 1 até 2 salários 

mínimos, 16,56% de 2 a 3 salários mínimos, 12,58% dos entrevistados de 3 a 5 salários 

mínimos, apenas 2,65% dos moradores entrevistados recebiam uma renda de até 1 salário 

mínimo.  
 

 
Fonte: Autora, 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 O Valor de referência do salário mínimo em janeiro de 2014, período do levantamento dessas informações, era de R$ 724,00 
(http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/salario_minimo.htm) 
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Gráfico 15 - Renda das Famílias da Vila dos Cabanos. 

 
Fonte: Autora, 2014. 
 
 

Assim, podemos refletir que a diferenciação entre o espaço urbano e rural no 

município de Barcarena ocorre de forma bem explícita, tanto em relação aos aspectos 

espaciais, quanto em relação aos aspectos sociais. O espaço tido como rural no município, 

agrega o mais alto índice de infraestrutura e melhores condições socioeconômicas em relação 

à área categorizada como urbana (Barcarena-sede). Neste sentido, é difícil compreender quais 

parâmetros foram levados em consideração para determinar que a área mais estruturada, na 

perspectiva urbana, do município de Barcarena, fosse considerada rural.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Este trabalho de dissertação teve como um dos objetivos compreender a dinâmica 

socioespacial de um município da Amazônia, como arcabouço para compreensão da realidade 

socioeconômica como um dos vários elementos do planejamento urbano e regional.  

Este trabalho buscou apresentar não uma conclusão sobre a realidade e conflitos 

existentes no município de Barcarena, mas sim uma breve discussão sobre a dinâmica 

existente nas pequenas cidades,  

A forma de organização espacial de Barcarena, em termos de pesquisa, mostra duas 

realidades bem distintas dentro de um mesmo município que passou pelo processo de 

industrialização e que também recebeu investimentos em locais estratégicos de forma que 

atendessem aos desejos do capital.  

É difícil discutir um modelo de planejamento urbano e regional que dê condições e 

resolva as problemáticas dos núcleos urbanos tidos como “atrasados”, mas isso não significa 

que não há uma necessidade na elaboração de políticas públicas eficientes e que inclua de 

forma equivalente a população como um todo em seus investimentos. Sem dúvida, ao se 

instalar, a Indústria privilegiou um plano e não um planejamento. Se isso tivesse ocorrido, a 

inclusão deveria ter ocorrido. 

Esta dissertação, apesar de apresentar os resultados e pensamentos que confirmem as 

desigualdades existentes em um mesmo município, é uma tentativa de apresentar através de 

mapeamentos, levantamento de dados e de aplicação de formulários duas realidades distintas 

entre Barcarena (sede) e Vila dos Cabanos, também buscou identificar a forma como o espaço 

foi organizado de forma estratégica para atender aos desejos de grandes empreendimentos. 

Essa necessidade do “moderno”, produzida pelo Estado, fez com município passasse a 

agregar um modo de vida tido como “moderno”. Segundo Santos (1995), os novos sistemas, 

possuem uma grande capacidade de invasão, que se aplicam somente em espaços que 

garantem o retorno dos seus investimentos. Segundo Buarque (1995), a história do processo 

de ocupação da Amazônia, é acompanhada de diferentes ciclos que caracterizam uma 

organização, produção e integração econômica externa combinando com as condições de 

demanda mundial. Esse microcosmo, que é Barcarena, nos possibilitou vivenciar essas 

experiências. 
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As distintas formas do espaço, como se verificou em Barcarena, caracterizam-se como 

em qualquer outro tipo de sociedade, que constituem áreas distintas à sua gênese e dinâmica 

original, seja ela interna ou externa, representadas pelas diferentes classes sociais.  

A existência de uma diferenciação entre os setores urbanos e rurais dentro do 

município pode ser visível sob o ponto de vista da fragmentação do espaço urbano, que nos 

permite comparar ao que o professor Trindade Junior (2010) diferencia entre cidades na 

floresta e da floresta, porém essa realidade vai muito além, pois no município de Barcarena há 

uma cidade “da floresta” e “na floresta”: Barcarena-sede se caracteriza como uma cidade da 

floresta, usualmente possui as mesmas características que as outras pequenas cidades da 

Amazônia, a mesma não foi usada para agregar a modernização do espaço e principalmente 

pela realidade socioespacial estar longe ser considerada justa, por se tratar de um município 

que tem como base econômica a atividade proveniente da indústria. Em contraponto a Vila 

dos Cabanos se caracteriza como uma cidade na Floresta, porque ela não somente possui toda 

a modernização e infraestrutura, mas principalmente por estar articulada a áreas externas à 

região, além de não ter nenhum vínculo com os recursos da floresta. Os modos de vida que 

estão presentes na Vila dos Cabanos refletem muito mais uma negação à antiga realidade que 

estava ligada aos costumes tradicionais da vida do caboclo. Segundo Trindade Junior (2010), 

essas são muito mais que apenas cidades na floresta, mas sim cidades logísticas. Barcarena 

seda ainda é a cidade da Floresta, relacionada ao modo de vida regional, dependente dos 

recursos da floresta para movimentar sua economia urbana. 

Essa realidade “na floresta” e “da floresta” representa o resultado de um processo 

histórico, que tiveram suas origens ligadas às atividades econômicas distintas, algumas 

espacialmente diferenciadas por receberem mais investimentos e outras por permanecerem 

esquecidas.  

A realidade das relações de poder, neste município impôs obstáculos que permitiram a 

formação de outra realidade para os moradores da Sede (Barcarena). Enquanto que o Estado 

atuou, e ainda atua, como gerenciador e controlador das formas de inserção e participação 

social, proporcionando uma estruturação fragmentada que resultou em um modo de vida 

diferenciado na Vila dos Cabanos, para a cidade sede, Barcarena, o Estado se afastou. As 

relações fragmentadas no município mostram como a modernização da Vila dos Cabanos foi e 

ainda continua sendo prioritária para o poder público regional e local enquanto que Barcarena 

(sede) reflete uma sociedade segregada, que não acompanhou o urbano contemporâneo. Essa 

diferenciação nos mostra o quando esta configuração espacial é clara e distinta.  
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O espaço categorizado como rural pelo IBGE é o que apresenta os melhores índices de 

modernização e desenvolvimento e, principalmente, de investimento em serviços de 

infraestrutura, enquanto que a área considerada urbana possui problemas usuais das pequenas 

cidades do País, ausência do poder público, ausência de infraestrutura, problemas sociais, 

entre tantos outros.  

A forma como esses essas áreas foram categorizadas pelo IBGE, fator motivador dessa 

pesquisa merece ser ressaltada, pois as condições de classificação do urbano e rural citado 

pelo IBGE, não incluem a realidade presente neste município, e uma dúvida que fica é: Quais 

outras pequenas, médias e grandes cidades passam pela mesma problemática? Quais são os 

verdadeiros parâmetros utilizados pelos órgãos públicos para definir o que é urbano e rural, e 

até que ponto essas categorizações beneficiam os grandes projetos e os grandes empresários?  

Sabemos que a forma como as cidades brasileiras são categorizadas é um 

procedimento ainda muito nebuloso. Os critérios adotados pelo IBGE permanecem desde o 

Censo de 1991. Desde este período, a Vila dos Cabanos sofreu muitas mudanças que não 

foram levadas em consideração pelo principal órgão de levantamento de dados do País. É 

claro que não podemos deixar de mencionar que o que é urbano e o rural são, em princípio, 

definidos pelas Prefeituras que, em conjunto com o IBGE, estabelecem o perímetro urbano de 

seus municípios. Entretanto, como justificar as informações contraditórias fornecidas por um 

órgão público cujos dados alimentam as bases das pesquisas brasileiras?  

Essas definições que se referem ao espaço tanto urbano como rural, de alguma forma 

beneficiam os grandes projetos, empresários, como, por exemplo, no município de Barcarena. 

A indústria localizada na área rural não paga IPTU – imposto predial territorial urbano, ou 

seja, paga ao município muito menos imposto do que deveria se é que paga algum imposto 

dessa natureza, em função de isenções que deve ter como benefício.  

Neste sentido, é difícil pensar em uma classificação rural olhando para a realidade do 

núcleo da Vila dos Cabanos, a estruturação e a funcionalidade local são distintas do que se 

encontra nas legislações e definições. Este espaço agrega uma realidade oposta ao que se 

observa no urbano em outros municípios de pequeno porte da Amazônia: as ruas largas e 

casas com cercas elétricas, hipermercados encontrados nesse local propõem um novo tecido 

urbano ao município que, em grande parte, ainda apresenta realidades distintas das demais 

regiões ricas do Brasil.  

Quando nos referimos a essas duas áreas de estudo em Barcarena, parece que são duas 

cidades bem distintas e distantes, espacialmente, entretanto são duas realidades diferentes 

dentro de um mesmo município. O direito à cidade, descrito neste caso, só pode ser aplicado 
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se houver um direito à vida urbana, seja ela transformada e renovada, mas para que ocorra 

isso é preciso, antes de qualquer coisa, que o planejamento de um município incorpore todos 

os aspectos e formas de vida em sociedade, só assim as desigualdades poderia ser amenizado, 

o que não é possível enxergar nesse Município.  

Os resultados da análise geoespacial obtidos nesta pesquisa, evidenciam que houve 

grandes mudanças espaciais no inicio de 1984, e essas mudanças só foram possíveis mediante 

as transformações ocorridas com a implantação da indústria, e que, de certa forma, ignoraram 

o município como um todo. Essa situação se caracteriza como direitos negados, pois os 

direitos pensados estrategicamente para a Vila dos Cabanos, não foram e ainda não os são os 

mesmos pensados para Barcarena (sede).  

A análise dos resultados deste estudo proporcionou a compreensão da forma de 

produção do espaço do município entre os anos de 1984 a 2010, a partir das relações 

estabelecidas entre o Estado e os Grandes Projetos de interesse externo, que articularam as 

suas vontades, estruturando o espaço urbano ou rural para que fosse consolidado um 

determinado tipo de estágio socioeconômico na cidade, sendo considerado um importante 

complexo industrial de Alumínio. Esta indústria é extremamente impactante para a economia 

local, regional e nacional, e ela foi responsável pela reestruturação do tecido urbano do 

município, pela alteração nas relações sociais e principalmente econômicas.  

A hipótese abordada inicialmente para este estudo era de que, por apresentar uma 

economia industrial, o município, era contraponto em relação às demais cidades do estuário 

do Rio Amazonas, assim como tinha a dependência dos recursos da floresta, e que o grande 

complexo industrial era extremamente significativo para a economia, desde o principio de sua 

instalação.  

Mais do que isso, na verdade o que ocorre, é, em princípio, uma forma de definição do 

espaço rural, que deve ser repensava, pois condiz com o que é proposto pelo próprio órgão 

que caracterizou essa área como rural, sendo que é neste espaço da Vila dos Cabanos que se 

têm as melhores condições de vida e infraestrutura. Por outro lado, o município de Barcarena 

representa um contraponto em relação aos demais municípios, pois grande parte da população 

está empregada na indústria, enquanto que nos demais municípios, com população urbana 

menor do que 50 mil habitantes, o índice de empregabilidade formal se volta para os serviços 

públicos. Entretanto, não podemos deixar de ressaltar que ainda há uma grande parte da 

população que está empregada como autônoma.  

Com um olhar mais cauteloso ao se falar sobre a dinâmica do município, compreende-

se que antes de 1984, segundo os resultados apresentados na classificação de uso e ocupação 
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do solo, o município se mantinha como as demais cidades ao seu redor, a presença cultural 

dos antepassados ainda era algo que se estendida pelo município, e essas relações só foram 

fragmentadas pela presença de um novo modo de vida, trazido pela instalação industrial, que 

ignorou a cultura local, a forma de vida da população e os costumes. Ainda que seja possível 

observar a cultura ribeirinha na sede do município, assim como em Laranjal ou Murucupi, 

outros distritos do município, é possível observa os reflexos de um planejamento excludente 

(ou plano?) e que foi elaborado apenas para interesses de poucos.  

Os dados obtidos nessa pesquisa merecem serem melhores analisados devido à 

importância de se compreender a dinâmica dos pequenos e médios municípios da Amazônia 

diante do cenário econômico industrial, e são de extrema importância para servir de apoio aos 

próximos estudos que tem como base as duas discussões sobre o urbano e rural (a forma 

confusa da categorização dessas áreas) e as cidades industriais da Amazônia. Principalmente, 

para compreender e auxiliar na inclusão da população que foi excluída deste planejamento de 

forma estratégica, estabelecida pelo poder público e pelos grandes projetos.  

É muito importante compreender as relações socioespaciais, não devemos nos limitar 

às discussões apenas ao espaço urbano, ainda que este seja o grande responsável pelas novas 

formas espaciais contemporâneas, mas o rural está cada vez mais inserido neste meio, e não 

relacionar essas duas variáveis pode ser minimizar a discussão, sob o ponto de vista espacial. 

“Os futuros são muitos, e que os resultados provenientes dessas ações são em diferentes 

arranjos, que ocorrem de acordo com o grau de consciência entre o reino das possibilidades e 

o reino da vontade, desta forma as articulações são iniciativas que podem ser superadas, o que 

permite contrariar a força das estruturas dominantes, sejam elas no presente ou herdadas” 

(SANTOS, 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

ABRAMOVAY, R. Do setor ao território: funções e medidas da ruralidade no 
desenvolvimento contemporâneo. Rio de Janeiro: IPEA, 2000. 31 p.  

BASTIDE, Roger. Brasil, Terra de Contrastes. São Paulo: Difel, 1978.  

BECKER, B. K. Amazônia. Ed. Ática. São Paulo. 5ª edição. 1997, 112 p. 

BECKER, B. K. Fronteira e Urbanização Repensadas. Revista Brasileira de Geografia, v. 
51, n, 3- 4, p. 357-371, 1985. 

BECKER, B. K. Geopolítica da Amazônia, Estudos Avançados, v 19, n. 53, 2005. 

BECKER, B. K. Cidades Amazônicas: Surtos Econômicos e Perspectivas, v 3, n. 1, 2013  

BECKER, B. K. Revisão das políticas de ocupação da Amazônia: é possível identificar 
modelos para projetar cenários? (versão preliminar), Rio de Janeiro, Laboratório de 
Gestão do Território/UFRJ, 2001.  

BERNADELLI, Maria Lucia F. da Hora. Contribuição ao debate sobre o urbano e o rural in: 
SPOSITO, Maria E.B., WHITACKER, Arthur Magon (org). Cidade e campo relações e 
contradições entre o urbano e o rural. 1 ed. São Paulo: Expressão Popular, 2006. 

BUARQUE, S C. F. Padrões Tecnológicose Formas de Ocupação da Fronteira. In: Castro, E.; 
MOURA, E. A. F.; MAIA M. L. S. Industrialização e Grandes Projetos. Desorganização e 
Reorganização do Espaço. Belém: Editora Universitária. UFPA, 1995 

CARDOSO, A. C. C. D.; LIMA, J. J. F. Tipologias e padrões de ocupação urbana na 
Amazônia Oriental; para que e ara quem. Belém-PA: EDUFA, 2006.  

CASTRO, E. Belém de águas e ilhas. In: Castro, E. Cidades na floresta. São Paulo: 
Annablume, 2009. 352 p. 

CASTRO, E. Industrialização, Transformações Socias e Mercado de Trabalho. In: CASTRO, 
E.; MOURA, E. A. F.; MAIA, M. L. S. Industrialização e Grandes Projetos: 
desorganização e reorganização do espaço. Belém: Editora Universitária. UFPA, 1995 

CORRÊA, R. L. A periodização da rede urbana da Amazônia. Revista Brasileira de 
Geografia, Rio de Janeiro, v. 4, n. 3, p. 39-68, jul/set. 1987.  

CORRÊA, R. L.; PINTAUDI, S. M.; VASCONCELOS, P. A. A Cidade Contemporânea: 
segregação espacial. São Paulo: Contexto, 2013.  

COSTA, S. M. F.; BRONDIZIO, E.; MONTOIA, G, H. M. As Cidades Pequenas do Estuario 
do Rio Amazonas: Crescimento Urbano e Rede Sociais da cidade de Ponta de Pedras, PA. In: 
SIMPOSIO NACIONAL DE GEOGRAFIA URBANA-SIMPURB, 11, 2009. Anais… 
Brasilia: UNB, 2009. 

ENDLICH, Angêla Maria. Perspectivas sobre o Urbano e rural in: SPOSITO, Maria E.B., 
WHITACKER, Arthur Magon (org). Cidade e campo relações e contradições entre o 
urbano e o rural. 1 ed. São Paulo: Expressão Popular, 2006.  



101 
 

FERNANDES, Florestan. A revolução Burguesa no Brasil: ensaio de interpretação 
sociológica. 5º edição. Rio de Janeiro: Globo, [1975].  

GOTTDIENER, M. A produção do espaço urbano. São Paulo: Edusp, 1993. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, (IBGE), [Material 
Institucional] 1991. Disponível em < http://www.ibge.gov.br/visualização/periodicos>. 
Acesso em: 10 de ago. 2014.  

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, (IBGE), [Material 
Institucional] 2007. Disponível em <http 
://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/ppm/2007>. Acesso em: 10 de ago. de 2014.  

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, (IBGE), [Material 
Institucional] 2010. Disponível em <http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 10 ago. 2014. 

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, (IPEA). O que é Amazônia legal. 
Desafio do desenvolvimento, v. 44, n. 8, 2008. [Material Institucional]. Disponível em 
<http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&id=2154:catid=28&Itemid
=23 >. Acesso em: 10 ago. 2014.  

LEFEBVRE, H. A Revolução Urbana. Belo Horizonte. Editora UFMG, 2008.  

LILLESAND, T. M.; KIEFER, R. W.; CHIPMAN, J. W. Remote Sensing and Image 
Interpretation. 5. ed. New York: John Wiley & Sons, 2004. 763 p. 

MAIA, M. L. S.; MOURA, E. A. F.. A divisão Internacional do Trabalho e a Nova Indústria 
do Alumínio na Amazônia. In: Castro, E.; MOURA, E. A. F.; MAIA M. L. S. 
Industrialização e Grandes Projetos:. desorganização e reorganização do espaço. Belém: 
Editora Universitária. UFPA, 1995. 

MARICATO, Erminía. Habitação e Cidade. São Paulo: Atual, 1997.  

MARTINE, G.; TURCHI, L. A urbanização da amazônia: realidade e significado. In: 
ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS POPULACIONAIS, 6., 1988, Olinda. Anais... 
Olinda: Abep, 1988. 

MELLO, Carlos. Métodos quantitativos: pesquisa, levantamento ou survey. UNIFEI. 2013.  

NAHUM, J. S.O Uso doTerritorio Em Barcarena: modernização e ações políticas 
conservadoras. Rio Claro. 2006. 126f. Tese (Doutorado em Geografia) - Instituto de 
Geociências e Ciências Exatas. Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2006.  

NUNES, B. F. A interface entre o urbano e o rural da Amazônia brasileira. In: Castro, E. 
Cidades na floresta. São Paulo: Annablume, 2009, 352 p.  

OLIVEIRA, J. A. de. A cultura, as cidades e os rios na Amazônia. Ciência e Cultura, v. 58, 
n. 3, São Paulo, Jul/Set 2006.  

PMB. Banco de dados da Prefeitura Municipal de Barcarena. Secretaria de Meio 
Ambiente. Barcarena, PA, 2014. 

PMB. Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. Secretaria de Planejamento Urbano. 
Barcarena, PA, 2006.  



102 
 

PRADO JUNIOR, Caio.História e desenvolvimento: a contribuição da historiografia para a 
teoria e prática do desenvolvimento brasileiro. São Paulo: Brasiliense, 1972.  

SANTOS, Milton. Metamorfoses do espaço habitado. 6 ed. São Paulo: Edusp, 2008. 

SANTOS, Milton. A urbanização brasileira. São Paulo: Hucitec, 2009. 

SANTOS, M. Os grandes Projetos: Sistemas de Ação e Dinâmica Espacial. In: Castro, E.; 
MOURA, E. A. F.; MAIA, M. L. S. Industrialização e grandes projetos: desorganização e 
reorganização do espaço. Belém: Editora Universitária. UFPA, 1995. 

SANTOS, Milton. Pobreza urbana. São Paulo/Recife: Hucitec/UFPE/CNPV, 1978. 

SANTOS, M.; SILVEIRA, M. L. Brasil: território e sociedade no início do século XXI. Rio 
de Janeiro: Editora Record, 2001. 

SARACENO, E. O conceito de ruralidade: problemas de definição em escala européia. 
Programa de Seminários Inea sobre desenvolvimento nas áreas rurais: métodos de análise e 
políticas de intervenção. Roma, 1996.  

SOBARZO, Oscar. O urbano e o rural em Henri Léfèbvre. In SPOSITO, Maria E.B., 
WHITACKER, Arthur Magon (org). Cidade e campo relações e contradições entre o 
urbano e o rural. 1 ed. São Paulo: Expressão Popular, 2006. 

TRINDADE JUNIOR, S. C. C. A cidade na Floresta: os “grandes Objetos” como expressões 
do meio técnico-científico informacional no espaço Amazônico. Revista IEB, n. 50, mar/ set, 
2010. 

VEIGA, J. E. Cidades Imaginárias: o Brasil é menos urbano do que se calcula. Campinas: 
São Paulo: Editores Associados, 2002. 

VICENTINI, Yara. Cidade e História na Amazônia. Paraná. UFPA. 2004 

VILLAÇA, F. Espaço intra-urbano no Brasil. São Paulo: Studio Nobel, 1998.



103 
 

Apêndice A- Questionário Aplicado em Barcarena 
 

PERFIL DOS MORADORES DE BARCARENA-PARÁ 

 

1. Local onde Nasceu: 

Chefe de Família _______________________ Feminino (   )  Masculino (   ) 

Cônjuge: ___________________________ 

 

2. Quanto tempo Mora na Cidade: 

 

 ___________________________ 

E nessa casa? 

__________________ 

 

3. Em relação a sua residência, o (a) Sr\Sra. : 

(   ) é proprietário 
(   ) aluga (valor____________). Da empresa? 
(   ) empréstimo de quem?_______________ 
 

3.1.  Caso seja proprietário, como adquiriu a residência: 

(   ) compra 
(   ) herança 
(   ) outro ______________________________ 
 

 

4. Estudou ou ainda estuda? Qual estágio (série) 

_________________________________ 

 

Qual o Local: _________________________ 

 

5. Onde trabalha (cidade e empresa)? 

_______________________________ 

 

 

6. Qual a Renda Média Familiar 
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(  ) até 1 salário    
(  ) de 1 a 2 salários  
(  ) de 2 a 3 salários 
(  ) de 3 a 5 salários 
(  ) de 5 a 10 salários 
(  ) mais de 10 salários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

Anexo A- Parecer Consubstanciado do CEP 
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