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RESUMO 

 

 

O processo de urbanização brasileira teve seu momento mais expressivo a partir da segunda 

metade do século XX e provocou profundas transformações sociais, culturais e ambiental. Na 

Amazônia, esse processo se intensificou e, principalmente a partir da década de 1970, após as 

políticas de incentivo à ocupação e desenvolvimento da região Amazônica. O município de 

Barcarena, localizado no Estado do Pará foi alvo de investimentos públicos e privados, 

recebendo a instalação do complexo industrial da Albrás/Alunorte em Vila dos Cabanos, uma 

cidade-empresa criada para atender às demandas desse complexo industrial. Após a instalação 

desse projeto, foi verificado um intenso fluxo migratório em direção ao município de 

Barcarena, principalmente de municípios vizinhos e um fluxo grande de população oriunda do 

Nordeste. A infraestrutura criada não foi suficiente para atender às demandas habitacionais, 

dando margem às ocupações de novos espaços urbanos em Vila dos Cabanos. Nesse sentido, 

caracteriza-se como objetivo principal dessa pesquisa, compreender como a área de ocupação 

irregular na cidade de Vila dos Cabanos em Barcarena se estruturou e conhecer o perfil 

socioeconômico dos moradores. Para alcançar os objetivos da pesquisa, foi aplicado um 

formulário aos moradores de uma área de ocupação irregular no município, a coleta, análise 

de dados institucionais e a realização de mapeamentos referentes à área de estudo. Um dos 

resultados levantados foi em relação ao local de nascimento dos moradores da área estudada, 

em que 72% dos entrevistados são oriundos de outros municípios do Estado do Pará, 

confirmando a forte atração que Barcarena exerce na escala regional. Dentre os principais 

motivos mencionados pelos moradores foi a busca pela casa própria (38% das respostas), 

aliado ao alto custo de vida em Vila dos Cabanos. Um dos aspectos que a pesquisa permitiu 

alcançar foi quanto ao principal papel do município de Barcarena e, mais precisamente, da 

dinâmica econômica proporcionada por Vila dos Cabanos em um contexto regional. A atração 

que a indústria e os demais serviços que a cidade oferece determina a escolha da população de 

outros municípios do Pará e outros estados a migrarem para o local, sendo que muitas vezes 

esse fluxo ocorre de maneira desordenada e fora do controle das autoridades governamentais. 
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“IRREGULAR OCCUPATIONS OF SMALL CITIES IN AMAZON AREAS: A 

STUDY FROM VILA DOS CABANOS, BARCARENA, PARÁ, IN PERIOD OF 2005 

TO 2015” 

 

ABSTRACT 

 

 

The Brazilian urbanization process had its most significant moment from the second half of 

the twentieth century and caused profound social, cultural and environmental transformations. 

In the Amazon, this process intensified and especially from the 1970s, following the policy of 

encouraging the occupation and development of the Amazon region. The Barcarena, located 

in Para State was the target of public and private investment, getting the installation of 

industrial complex Albras / Alunorte in Vila dos Cabanos, a city-company created to meet the 

demands of this industrial complex. After installation of this project, an intense migratory 

flow towards the municipality of Barcarena, mainly from neighboring municipalities and a 

large flow of people coming from the Northeast was checked. The created infrastructure was 

not enough to meet the housing demands, giving rise to the occupations of new urban spaces 

in Vila dos Cabanos. In this sense, it is characterized as the main objective of this research to 

understand how irregular occupation area in the town of Vila dos Cabanos in Barcarena was 

structured and meet the socioeconomic profile of the residents. To achieve the research 

objectives, a form was applied to the inhabitants of an irregular occupation area in the 

municipality, the collection, institutional data analysis and the process of analysis regarding 

the study area. One of the results was raised in the place of birth of residents of the study area, 

where 72% of respondents were from other municipalities of Pará, confirming the strong 

attraction that Barcarena plays in regional scale. Among the main reasons mentioned by 

residents was the search for the home (38% of responses), coupled with the high cost of living 

in the village Cabanos. One aspect of the research allowed to achieve was on the main role of 

Barcarena municipality and, more precisely, the economic dynamics provided by Village of 

Cabanos in a regional context. The attraction that the industry and the other services that the 

city offers determines the choice of the population in other municipalities of Para and other 

states to migrate to the site, and many times this flow occurs in a disorderly way and beyond 

the control of government authorities. 

 

Keywords: Urbanization. Amazon. Irregular housing. Barcarena. 
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 1 INTRODUÇÃO 

 

 

A região amazônica tem sido palco de inúmeras transformações, no que diz respeito à 

questão social, ambiental, econômica, bem como às questões urbanas. Tais transformações 

são reflexos das políticas estatais para a região (PIN - Programa de Integração Nacional, 

SPVEA - Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônica, PND - Plano 

Nacional de Desenvolvimento e a “Marcha para o Oeste”), que incentivaram o povoamento e 

o desenvolvimento das atividades econômicas, principalmente após a década de 1950 

(COSTA, 1995). Muitas dessas políticas tiveram as cidades como o ponto focal de sua 

aplicabilidade; assim as cidades se reproduziram, após a década de 1970, de forma intensa. 

Em um de seus estudos, Becker (2000) propôs o termo “floresta urbanizada” para caracterizar 

a Região Amazônica, considerando que, em 1980, mais da metade da população da região 

passava a viver em cidades, de diferentes portes. 

A formação e a expansão das cidades na Amazônia possuem diversas causas. Podemos 

citar a intensificação da atividade agrícola, a atividade industrial, o extrativismo, a pecuária e 

a atividade mineral. O extrativismo, por exemplo, foi um dos principais responsáveis pela 

criação e consolidação de uma rede urbana que tem como centros extraregionais Belém e 

Manaus (NUNES, 2009). As redes foram sendo formadas a partir da interação entre as 

pequenas cidades, local da produção e extração, com as grandes cidades, local de 

comercialização e exportação do produto (CASTRO, 2008). Atualmente, o extrativismo do 

açaí é de grande importância para manter uma parte dessa rede em funcionamento.  

A fim de caracterizar a urbanização brasileira, Milton Santos (SANTOS, 1993) 

utilizou o termo cidades do e no campo. As cidades do campo são aquelas cujas atividades 

econômicas e o modo de vida estariam ligados ao campo e ao espaço rural. As cidades no 

campo, por sua vez, não possuem nenhuma relação com o modo de vida do campo e estão 

localizadas nele apenas pelo fator geográfico. Do mesmo modo, Trindade Junior (2013) 

utilizou o conceito explicitado por Milton Santos para caracterizar as cidades na Amazônia, 

adaptando os conceitos para as cidades da floresta e cidades na floresta. 

As transformações causadas pelo processo de urbanização na região se refletem 

também no processo de apropriação de moradias nas cidades. Com a intensificação dos fluxos 

migratórios, a intensificação da urbanização e as formas de apropriação do território se 

caracterizaram como um problema, não apenas na Amazônia como no restante do Brasil e nos 

demais países de urbanização recente. 



14 

 

 De acordo com Gouvêa, Ávila e Ribeiro (2009), um dos fatores que acentuaram as 

apropriações ilegais no território da Amazônia foi a instalação de mineradoras na região, o 

que atraiu grandes fluxos migratórios. Esses mesmos autores, com base em dados da Imazon 

(Instituto do Homem e Meio Ambiente na Amazônia), afirmam que 43% da Amazônia são 

áreas protegidas, com algumas posses ilegais; 32% são terras com posses ou propriedades 

com informações pendentes (podendo ter títulos fraudados); e 21% constituem áreas públicas 

sem cadastro (GOUVÊA, ÁVILA e RIBEIRO, 2009). Os 4% restantes, segundo Lovejoy et. 

al (2012), corresponde aos títulos de propriedades que de fato são legalmente reconhecidos. 

Segundo Maricato (2009), a maioria da população brasileira, que é excluída do 

mercado privado e das políticas públicas, cria seus próprios meios de ocupação de terras. 

Usualmente, essa ocupação é inadequada. Constroem suas casas, com poucos recursos. De 

acordo com a autora, as favelas, “que implicam invasões de terras – e loteamentos ilegais são 

as principais formas de provisão da habitação da maior parte da população, e, evidentemente, 

a parte mais pobre” (MARICATO, 2009, p.274). 

Considerando esses aspectos, a discussão sobre as ocupações irregulares nas pequenas 

cidades da Amazônia é o foco dessa pesquisa, especialmente as ocupações do espaço urbano 

no município de Barcarena. Este município foi selecionado tendo em vista sua participação 

econômica no Estado do Pará e por ser um dos primeiros municípios do estuário amazônico a 

possuir uma atividade industrial. Essa atividade foi um fator predominante na intensificação 

dos fluxos migratórios na região como um todo
1
.  

 

 

 1.1 Problema 

 

 

 A problemática da pesquisa se conduz em torno de uma análise em três escalas 

diferentes: a regional (Estuário Amazônico), a municipal (Barcarena) e a local (bairro). Essa 

proposta está baseada em um artigo escrito por Guedes, Costa e Brondízio (2009). Para a 

escala regional faz-se necessário a compreensão de dois aspectos: o município de Barcarena é 

um polo atrativo de população em relação a outros municípios do Estuário Amazônico? E, 

caso seja, o que faz com que o município atraia fluxos populacionais para seu território? A 

análise da escala municipal compreende uma questão principal: por que determinadas áreas 
                                                           
1
 Essa dissertação faz parte de um projeto maior que estuda a importância que as pequenas cidades do estuário do 

Rio Amazonas têm na rede urbana da Amazônia, coordenado pela orientadora desta dissertação, a Profa. Dra. 

Sandra Costa. 
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do município concentram uma quantidade maior de população migrante do que outras? Na 

escala local, que também pode se entender como a análise individual (familiar), pretende-se 

saber o que motivou uma família – na tomada de decisões – a ocupar a área. Cada uma das 

escalas se relacionam entre si, e à medida que as questões são respondidas, espera-se auxiliar 

no entendimento sobre o tema discutido e na compreensão dos problemas explícitos.  

A questão central que se coloca é como em um distrito que foi planificado para 

receber uma indústria multinacional e seus trabalhadores, surgiu um “bairro” irregular, com 

características tão distintas de seu entorno. 

 

 

1.2 Hipótese 

 

 

A hipótese dessa pesquisa está relacionada à influência que a indústria exerce na 

região. As diversas empresas presentes no município, relacionadas, sobretudo, com a 

produção, o beneficiamento e a exportação da alumina e a criação de cabos para transmissão 

de energia, demandam mão de obra e serviços, e em muitos casos recebendo trabalhadores 

oriundos de outras cidades do Pará e de outras regiões do país. Na cidade, ao se deparar com 

condições adversas como o desemprego, os altos custos de vida e a não possibilidade de 

retornar para sua cidade de origem, leva os migrantes a ocupar as áreas no entorno das 

indústrias e dos bairros legalizados, causando a existência de bairros irregulares e precários no 

município de Barcarena. 

Dados sobre migração coletados no Censo Demográfico do IBGE (INSTITUTO..., 

2015), de 2000 e 2010, mostram que no primeiro censo, a população não natural do Estado do 

Pará era de 5.270 habitantes, ou 8% do total, em 2010 era de 7.573 habitantes, correspondente 

a 7,5% do total de habitantes no município de Barcarena. Os migrantes provenientes do 

Nordeste representavam 5%, em 2000 (3.338 migrantes), e manteve o mesmo percentual, em 

2010 (4.995 migrantes), sendo a principal região do Brasil de origem de migrantes dentro do 

município de Barcarena, depois do estado do Pará. Os migrantes da região sudeste eram de 

368 habitantes, em 2000, e de 867 habitantes, em 2010, com um crescimento de 42% no 

período 2000-2010, porém sem ser um número significativo dentro do montante populacional 

o município. Não foram coletados dados específicos sobre a população oriunda de cidades do 

estado do Pará, dado este que será explorado nos resultados da aplicação dos formulários. 
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Este dado do IBGE comprova a força que Barcarena exerce no contexto (macro) 

regional, principalmente pela evidenciação da atividade industrial no município, atraindo uma 

grande massa de força de trabalho para o entorno de Vila dos Cabanos. 

Em relação à questão central, uma hipótese que se apresenta é que, da mesma forma 

que ocorre em outras cidades, a cidade ilegal se estruturou em Barcarena como resultado da 

inoperância do Estado. 

 

 

1.3 Objetivos 

 

 

Considerando as discussões levantadas, anteriormente, essa pesquisa se estruturou em 

torno do objetivo geral e específicos, elencados a seguir. 

 

 

1.3.1 Geral 

 

 

 Caracteriza-se como objetivo principal dessa pesquisa compreender como a área de 

ocupação irregular na cidade de Vila dos Cabanos em Barcarena se estruturou e conhecer o 

perfil socioeconômico dos moradores. Esse objetivo foi proposto considerando as 

características de estruturação da Vila dos Cabanos, um distrito organizado para receber uma 

indústria e seus trabalhadores. 

 

 

 

1.3.2 Específicos 

 

 

Dentre os objetivos específicos pode-se destacar:  

 Compreender o processo de ocupação da área de estudo; 

 Investigar a origem dos moradores dessa área de ocupação irregular; 

 Entender o (s) motivo (s) pelo qual (is) os moradores ocuparam tal área. 
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1.4 Justificativas 

 

 

Do mesmo modo que os problemas estão dispostos em três escalas de análise, a 

justificativa assim se faz. Para a análise regional pode-se compreender que as ocupações 

irregulares refletem a ótica da urbanização brasileira e em toda a região Amazônica. A 

tendência é que esse problema seja cada vez mais presente na região. 

O IBGE realizou, no ano de 2010, um levantamento sobre os aglomerados subnormais 

presentes no Brasil. De acordo com o Instituto, pode ser considerado aglomerado subnormal 

“um conjunto de unidades habitacionais com no mínimo 51 moradias irregulares” 

(INSTITUTO..., 2015). São consideradas características de um aglomerado subnormal: os 

conjuntos que não possuem título de propriedade; irregularidade das vias de circulação e 

tamanho e forma dos lotes; e ou carência de serviços públicos essenciais (coleta de lixo, rede 

de esgoto, rede de água, energia elétrica e iluminação pública) (INSTITUTO..., 2015). Em 

outras palavras, são as favelas, os bairros clandestinos, as ocupações irregulares e as 

comunidades presentes em todo o Brasil. 

Os dados levantados mostram que o Brasil possuía, em 2010, pouco mais de 3 milhões 

e 200 mil domicílios em aglomerados subnormais e uma população residente que ultrapassava 

11 milhões de habitantes. O número total de aglomerados subnormais chegava a 15.868 

unidades. O Brasil possui 5,6% de seus domicílios sujeito às condições de irregularidade, 

segundo os dados. 

Na Amazônia Legal, a porcentagem de domicílios em aglomerados subnormais é 

maior que a média nacional. Ao todo são 22% de domicílios em condições irregulares, e uma 

população que chega a pouco mais de 2 milhões de habitantes nesses aglomerados. A 

Amazônia Legal possuía, em 2010, cerca de 560 aglomerados subnormais. 

Na escala municipal é fundamental entender que as formas de apropriação do território 

nas diversas regiões do município reproduzem as desigualdades presentes no espaço. O estudo 

das ocupações irregulares na escala local pode servir de base para o poder público na 

elaboração de políticas habitacionais, quando na regularização das posses, no investimento em 

infraestrutura ou até mesmo na transposição das famílias que habitam em áreas irregulares 

para locais com melhores condições de acesso aos recursos da cidade.  
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2 METODOLOGIA 

 

 

Essa é uma pesquisa de campo, de caráter quali-quantitativo. Para sua realização, 

foram utilizados os seguintes métodos: 

 

 Pesquisa de Campo: Aplicação de Formulários (Apêndice I), coleta de dados 

diversos (Prefeitura e coordenadas dos pontos de interesse); 

 

 Tratamento e análise dos dados: tabulação dos formulários e dados 

censitários; 

 

 Geoprocessamento: Realização de mapeamentos com os resultados dos 

formulários e coordenadas coletadas. 

 

 Revisão Bibliográfica: referente à autores que abordam a questão da 

urbanização no Brasil e na Amazônia, o conceito e a definição de pequenas 

cidades e a forma que estão estruturadas as referidas cidades na Amazônia; 

 

 

2.1 Pesquisa de Campo  

 

 

- Aplicação dos Formulários – tamanho da amostra: 

 

Esta pesquisa foi submetida para análise ao Comitê de Ética em Pesquisa, em conjunto 

com a Plataforma Brasil, e aprovada sob parecer de número 1.218.434/2015 (Anexo 1). 

Para Gerardi e Silva (1981, p. 19), "o problema do tamanho da amostra tem sido 

discutido em dezenas de livros (...) e é basicamente em função do número de indivíduos 

componentes da população, sua variabilidade e nível de precisão desejada para as inferências 

a partir da amostra". Para esses autores, considerando esses aspectos, quanto maior o número 

de indivíduos de uma população, proporcionalmente maior será o tamanho da amostra. Da 

mesma forma, maior a variabilidade dessa população, maior deve ser o tamanho da amostra, e 

quanto maior o grau de precisão desejado, maior também deve ser o tamanho dessa amostra. 
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Na área de ocupação irregular, localizados nos bairros São José e Luz Divina
2
, objeto 

de estudo desta pesquisa, de acordo com o Censo de 2010 (INSTITUTO..., 2014), há 180 

domicílios. Assim, seguindo a tabela de amostragem (Anexo 2), proposta por Krejcie e 

Morgan (apud GERARDI; SILVA, 1981), o tamanho ideal da amostra é a aplicação de 

formulários à 127 domicílios do setor. No entanto, o autor conseguiu realizar a aplicação de 

100 formulários. Acredita-se que essa amostra tenha proporcionado acesso a uma 

variabilidade de domicílios e o grau de precisão necessário para captar a diversidade 

socioeconômica das famílias residentes no Bairro estudado. A aplicação desses formulários 

foi realizada de forma aleatória, distribuído ao longo das ruas, localizadas dentro do setor 

censitário de análise, selecionando-se um domicílio, alternando-se 3 para a aplicação do 

próximo formulário. O resultado da aplicação pode ser visto na Figura 1. 

 

Figura 1: Mapa da distribuição espacial dos domicílios da área em que foram aplicados os formulários. 

 
Fonte: Laboratório de Estudos das Cidades (2015). 

 

                                                           
2
 Os bairros São José e Luz Divina estão localizados dentro de um mesmo setor censitário. Para a escolha da 

amostra foi levado e, consideração a contagem total de domicílios do setor. 
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 A metodologia de aplicação dos formulários não foi seguida a risco, em função de 

residências abandonadas, condições de acesso às residências e condições climáticas nas datas 

de aplicação. A quantidade ideal (127 formulários) com a quantidade real aplicada também se 

deu pelos efeitos citados acima. 

 

 

2.2. Tratamento e análise dos dados 

 

 

- Tabulação dos formulários: 

O processo de tabulação dos dados obtidos em campo foi realizado com o apoio do 

programa Excel®. Foram levantados dados sobre: local de nascimento do entrevistado e do 

cônjuge; desde quando está na cidade de Barcarena; tempo de residência no bairro; motivo da 

mudança para o bairro; profissão do entrevistado e do cônjuge; relação com o emprego na 

indústria; renda e fonte de renda; situação da residência; forma e ano de aquisição; problemas 

que ocorrem no bairro; melhorias que o morador gostaria para o bairro e; infraestrutura do 

bairro. Tais dados auxiliaram no cumprimento dos objetivos propostos para a pesquisa. 

- Dados censitários: 

Foram coletados dados de sites institucionais, principalmente do IBGE, sobre assuntos 

de interesse e que contribuíram para uma análise mais abrangente da pesquisa, dos quais os 

resultados estão dispostos ao longo deste trabalho. 

 

 

2.3. Geoprocessamento 

 

 

- Realização de mapeamentos: 

Os mapeamentos realizados, em sua maioria, são parte dos dados coletados em saída 

de campo, juntamente com a coleta de coordenadas dos domicílios que receberam a aplicação 

dos formulários. Um exemplo é a Figura 1 que apresenta a distribuição dos formulários no 

bairro. Há ainda mapeamentos sobre renda, sobre fluxo de moradia dos habitantes do bairro, 

mapas de localização da área de estudo e um mapa sobre coleta de lixo no bairro. 

 Há ainda mapeamentos realizados com dados do IBGE, como por exemplo um mapa 

dos setores censitários de Barcarena e um mapa de áreas urbanizadas no município.  
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 Para a realização de alguns mapeamentos, além de ser utilizado shapefiles do IBGE, 

utilizou como base uma imagem de satélite extraída do Google Earth e georreferenciada. 

 

 

2.4. Metodologia especificada por escalas de análise 

 

 

Para melhor compreensão das etapas que compõem esta pesquisa, realizou-se o 

cruzamento das escalas hierárquicas de análise e dos métodos que estão sendo utilizados. 

 Escala Regional: Coletas de dados censitários e informações de municípios da 

região; 

 Escala Municipal: Coleta de dados de setores censitários, levantamento de 

informações na Prefeitura Municipal de Barcarena e coleta de coordenadas dos 

pontos de interesse; 

 Escala Local (bairro): Aplicação de formulário socioeconômico. 

 

Ao longo de todo o trabalho foi realizada a Revisão Bibliográfica. Esta etapa pode 

levar à compreensão do tema, da especificidade e ao mesmo tempo da dimensão das 

ocupações irregulares que ocorrem tanto em uma pequena cidade da Amazônia como em 

grandes metrópoles brasileiras e do mundo todo. É necessário conceituar o processo de 

urbanização brasileira para entender o porquê das ocupações irregulares e, a dinâmica das 

pequenas cidades que se apresentam de forma distinta e peculiar do restante de outras cidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

3 REVISÃO CONCEITUAL 

 

 

3.1 Sobre a Urbanização no Brasil e na Amazônia 

 

 

De acordo com o IBAM (Instituto Brasileiro de Administração Municipal), “o 

crescimento urbano intensivo ao longo do século XX provocou profundas mudanças 

territoriais, sociais e econômicas nos países em desenvolvimento, além de várias formas de 

transformações culturais e ambientais”. Como reflexos dessa urbanização intensiva podemos 

citar  

“O grave desequilíbrio social, os problemas ambientais, a carência de moradias e de 

serviços públicos adequados, a poluição crescente e a falta de saneamento que afeta 

boa parte da população que vive nas cidades da América Latina” (INSTITUTO..., 

2004). 
 

O processo de urbanização brasileiro se inicia definitivamente apenas nos primeiros 

anos do século XX (MARICATO, 1997). Porém não podemos desprezar a importância dos 

centros urbanos no período colonial. 

Os centros urbanos eram na verdade o centro econômico da produção em sua região. 

Os núcleos urbanos da economia açucareira, por exemplo, eram Salvador e Recife. Em 

relação ao período do ouro, Vila Rica, por exemplo, era o núcleo urbano. No período 

econômico do café, Rio de Janeiro – em menor escala – e São Paulo. Mais tarde, da economia 

da borracha na Amazônia, Manaus e Belém figuravam como centros urbanos na região norte 

(MARICATO, 1997). 

Durante o período colonial, segundo Maricato (1997), não havia propriamente uma 

rede de cidades, mas sim grandes polos das atividades burocráticas ligadas à administração 

colonial e também às atividades comerciais, financeiras relativas à produção agroexportadora. 

A população brasileira se concentrava em atividades do campo, logo havia um 

contingente maior na área rural das cidades, à época da economia agropecuária no Brasil. As 

cidades, segundo Ianni (1999), eram o entreposto da produção e comércio, era onde as 

pessoas se reuniam para comercializar seus produtos, se encontrarem nos fins de semana. 

O processo de urbanização, na visão de Deak e Schiffer (2004), se inicia logo após a 

consolidação do novo Estado-nação, no final do século XIX, com a influência de movimentos 

separatistas no Sul e Sudeste, principalmente, o que Caio Prado Jr. chamava de “trajetória 

reacionária”. 
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Com o início do processo de industrialização, financiada pela economia 

agroexportadora do café na Região Sudeste (ANDRADE, 2002), as cidades e a população 

começaram a se urbanizar, uma vez que a indústria se instalara na área urbana e foi um forte 

polo atrativo de trabalhadores migrantes do campo, em busca de assalariamento e melhores 

condições de vida adequada, não oferecida na área rural.  

Além de possibilitar a industrialização brasileira, a econômica cafeeira se beneficiou 

com a construção do porto de Santos em 1892 e da implantação de ferrovias de acesso ao 

porto e ao interior do Estado de São Paulo, integrando os Estados do Paraná e Mato Grosso 

(ANDRADE, 2002). Ou seja, a economia do café necessitava de toda uma infraestrutura 

adequada para o escoamento de sua produção.  

Deak e Schiffer (2004) acredita que trabalho assalariado, industrialização e 

urbanização são, um só processo. 

De acordo com a contagem da população, realizada em 1996 pelo IBGE 

(INSTITUTO..., 2014), a população brasileira naquele ano ultrapassava os 156 milhões de 

habitantes. Desse total, a população urbana correspondia a 78% e a população rural, os 22% 

restantes.  

Com o crescimento populacional nas cidades, houve a demanda de infraestrutura que 

atendesse às necessidades básicas da sociedade, uma vez que imigrantes europeus começaram 

a povoar as cidades brasileiras para trabalharem na indústria, principalmente na cidade de São 

Paulo (MARICATO, 1997). 

Este acelerado crescimento das cidades, fez com que o Estado adotasse medidas de 

mudanças na administração pública e, que segundo Deak e Schiffer (2004), fez surgir uma 

nova escala de administração, o planejamento urbano, especificamente, através das 

aglomerações que surgiam no espaço urbano brasileiro. 

Há um outro ponto que é colocado por Maricato (2000), que é a “cidade ilegal”, que, 

de acordo com a autora, não é criada, mas reproduzida em função da ausência do Estado.  

Uma vez que se discute a reprodução da cidade ilegal, Ermínia Maricato faz uma análise da 

situação urbana no país, relatando como o planejamento urbano, ou a falta dele, é levado em 

consideração. Sobre isso, a autora diz que nas cidades brasileiras, principalmente, acontece 

que as “ideias estão fora do lugar”, isso significa dizer que as políticas são idealizadas para 

uma cidade que não existe. Maricato ainda fala que “o lugar pode estar fora das ideias”, sendo 

que a realidade do local não transparece no papel, quando na aplicação das políticas 

formuladas. A autora faz uma crítica ao planejamento urbano no Brasil, que segundo ela, no 

Brasil, tem caráter modernístico, aplicado apenas a uma parte das grandes cidades, na 
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chamada “cidade legal” ou formal. Concluindo o pensamento, podemos colocar a cidade 

ilegal como um lugar fora das ideias, pois nesta “cidade” não há planos, não há ordem, ou 

melhor, há uma “outra” ordem (MARICATO, 2000). 

Uma das consequências do acelerado processo de urbanização brasileira são as 

condições para que seja reproduzido no espaço a pobreza urbana, que na visão de Milton 

Santos (1996) 

“(...)Morar na periferia é se condenar duas vezes à pobreza. Á pobreza gerada pelo 

modelo econômico, segmentador do mercado de trabalho e das classes sociais, 

superpõe-se à pobreza gerada pelo modelo territorial. Este, afinal, determina quem 

deve ser mais ou menos pobre somente por morar neste ou naquele lugar. Onde os 

bens sociais existem apenas na forma mercantil, reduz-se o número dos que 

potencialmente lhe tem acesso, os quais se tornam ainda mais pobres por terem de 

pagar o que, em condições democráticas normais, teria de lhe ser entregue 

gratuitamente pelo poder público”. 

 

Segundo essa visão, o modelo econômico gerador da pobreza é a atuação desigual e 

combinada do capitalismo. O modelo territorial interfere na vivência do habitante, que dentre 

outras coisas violará o “direito à cidade”, abordado na obra de Henry Lefebvre (1968) e 

também lembrado nas obras de Milton Santos. 

 

 

3.1.1 O processo de modernização do território brasileiro e a necessidade de promover a 

integração do território: a entrada da Amazônia no cenário nacional 

 

 

O modelo intervencionista do Estado no Brasil, iniciou-se com as ideias de Getúlio 

Vargas presidente do país em duas oportunidades. Houve uma intensificação da atuação do 

Estado na metade do século XX, após a 2ª Guerra Mundial com a adoção do projeto 

modernista a partir de 1950 e, principalmente, durante o período militar, que ocorreu entre 

1964 a 1985. 

Dessa forma, o Governo Federal ao perceber uma polarização da economia no Sudeste 

e a ocupação brasileira apenas na faixa litorânea, criou mecanismos que incentivassem o 

povoamento do Centro-Oeste e da Região Norte do país. Além da Marcha para o Oeste, o 

Governo Federal criou o 1°PND e o 2°PND e o Programa de Integração Nacional, a partir de 

1970 (COSTA, 1995). 

De acordo com Costa (1995), o Primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento visava 

criar as infraestruturas necessárias para o desenvolvimento econômico do país, com foco na 
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rede de transportes e telecomunicações. O Segundo Plano de Nacional de Desenvolvimento 

tinha como objetivo, após o primeiro choque do petróleo em 1973, estimular a produção 

agrícola e industrial no país, afim de dinamizar a economia brasileira. 

A formação das cidades na Amazônia se deu inicialmente pela criação de vilas e 

povoados, que mais tarde foram elevadas à categoria de cidade. Mais tarde essa formação 

continuou com a ocupação ribeirinha nas margens dos rios (ABREU, 1997). 

Podemos citar a imigração para Amazônia em função da mineração em Serra Pelada e 

em função mais tarde da produção bovina e suína em plena floresta (GOUVEA; ÁVILA; 

RIBEIRO, 2009). 

Porém, o principal atrativo para a Amazônia foi a economia extrativista da borracha. 

Além de povoar a região Norte, criou uma rede de cidades em função do escoamento da 

produção e atraiu uma indústria intensiva em favor da região (NUNES, 2008). 

De acordo com Castro (2008), o povoamento e a urbanização das cidades amazônicas 

só foram possíveis pelo extrativismo da borracha. A produção era feita nos seringais, no 

interior da floresta, rio adentro. A comercialização da borracha era feita nos centros 

econômicos Belém e Manaus. A primeira era beneficiada pelo seu rápido acesso ao Oceano 

Atlântico. A segunda cidade por possuir extensos e largos rios navegáveis que facilitavam o 

escoamento da produção.  

Atualmente as cidades de Manaus e Belém continuam sendo grandes centros urbanos, 

importantes na formação de redes de cidades (CASTRO, 2008). 

O autor Trindade Junior (2013) cita dois períodos na história da Amazônia: antes de 

1960 e depois de 1960. Após essa década a economia se dinamizou, a circulação se 

modernizou, principalmente após as políticas de integração se tornando multimodal, 

crescimento das médias e pequenas cidades e importante papel na rede urbana da Amazônia, 

além da desconcentração das atividades econômicas, reflexo das referidas políticas. 

Sendo assim, podemos dizer que a modernização do território na Amazônia 

possibilitou a criação de novas cidades e ainda uma mudança no padrão e função em algumas 

delas, sempre ligados à reprodução do capital e à produção social do espaço na região. 

Com esse cenário, Trindade Junior. (2013) percebeu a existência das “cidades na 

floresta” e das “cidades da floresta” – com vista à proposta de Santos (1993). Segundo o 

autor, as cidades na floresta são aquelas que tendem a se articular, principalmente, às 

demandas externas da região, havendo pouca ou nenhuma integração com os ecossistemas 

florestais na vida urbana. As cidades da floresta, como a expressão possibilita interpretar, 

possibilitam um sentimento de pertencimento ao lugar, geralmente associadas as pequenas 
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cidades que dependem da circulação fluvial e fortes relações com a dinâmica da natureza. 

Tais classificações possibilitaram ao autor analisar que há uma diversidade muito grande entre 

pequenas, médias e grandes cidades (dito as metrópoles), quando no processo de urbanização 

da Amazônia (TRINDADE JUNIOR, 2013). A cidade de Barcarena (sede municipal), por 

exemplo, se configura como uma cidade da floresta, sendo sua dinâmica muito baixa e 

diferente, até mesmo de Vila dos Cabanos, uma company town
3
 (Trindade JUNIOR, 2001) 

localizada dentro de seu domínio administrativo legal. Vila dos Cabanos se estruturou com 

uma cidade na floresta, independente dos recursos que a natureza pode oferecer. 

A diversidade das cidades na e da floresta é explicado pelo autor, a partir das 

particularidades existentes em cada cidade que apenas reproduzem as configurações espaciais 

e os processos (aqui entendido como os recursos materiais e simbólicos) que cada cidade 

adquire ao longo de sua formação. A causa de tal diversidade é explicada ainda a partir das 

frentes econômicas e migratórias, além de fatores externos de circulação e reestruturação 

socioespaciais que atuam na região (TRINDADE JUNIOR, 2013). 

 

 

3.2 Conceituando as Pequenas Cidades 

 

 

Os esforços na busca da compreensão sobre o que vem a ser as pequenas cidades 

fazem parte de discussões recentes e a sua importância está diretamente relacionada à 

formação da rede urbana brasileira, verificadas nas obras de Spósito e Silva (2013) e Corrêa 

(2011).  

Lembrando Henry Lefebvre, Spósito e Silva (2013), elucidam que o estudo do 

comportamento da sociedade é fundamental para se entender as cidades, sejam elas grandes, 

médias ou pequenas. A produção do espaço, dito urbano, passa pelas interações da sociedade 

e do homem com o espaço natural - defendida por Milton Santos, Ana Fani Alessandri Carlos 

e outros autores. 

 Acerca da dinâmica urbana nas pequenas cidades, Spósito e Silva (2013) explicam que 

quando no momento da estruturação da rede urbana, algumas pequenas cidades – também 

chamadas de cidades locais, ou centros locais –, influenciadas pela lógica capitalista, “se 

                                                           
2 

O termo company town se refere a uma cidade-empresa, criada para atender às demandas de uma indústria 

localizada próxima a essa cidade ou dentro dela.  
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comportam como aglomerações capazes se suprir as necessidades vitais mínimas, reais ou 

criadas, de toda população, função esta que implica em uma vida de relações”. 

 Todavia, os autores deixam claro a complexidade das pequenas cidades, com vista às 

suas variadas formas, papéis e funções na rede urbana brasileira. 

Ainda em relação à sua participação na rede urbana, Corrêa (2011) menciona que “a 

pequena cidade pode ser melhor definida em termos no grau de centralidade do que em 

termos de tamanho demográfico”.  

O tamanho demográfico das cidades também é fruto da preocupação de autores que 

estudam as pequenas cidades, pois falam que não se deve cair no erro de classificar uma 

cidade apenas em termos quantitativos. Ao se estudar uma pequena cidade deve-se levar em 

conta as singularidades e particularidades de cada uma (SPÓSITO; SILVA, 2013).  

Nesse sentido, os mesmos autores (2013), analisam o Brasil, lembrando que há pouca 

preocupação das esferas governamentais para com a pequena cidade, quando o Estatuto da 

Cidade isenta as cidades com menos de 20 mil habitantes a elaborar o plano diretor.  

O geógrafo Roberto Lobato Corrêa, que dedicou boa parte dos seus esforços a 

compreender o significado e a importância da rede urbana no Brasil, acredita que as pequenas 

cidades brasileiras constituem um universo muito variado quando se trata das características 

dos núcleos urbanos. Essa variedade ficou ainda mais evidente, segundo o autor, a partir da 

década de 1950, na transformação social, política e econômica que afetaram todas as escalas 

de cidades (CORRÊA, 2011). 

A despeito dessas transformações, tanto Corrêa (2011), quanto Spósito e Silva (2013), 

como também Carlos (2011), acreditam que elas ocorreram de forma desigual e concentrada 

nos diferentes contextos regionais. Pode-se citar como exemplos dessas transformações no 

espaço rural – a industrialização do campo e criação de novas áreas de expansão agrícola -, no 

espaço urbano-industrial - no que diz respeito à produção, à comercialização e ao consumo de 

novos equipamentos e produtos industrializados, no rápido e intenso desenvolvimento da 

circulação de veículos e na reestruturação do comércio atacadista e varejista, aumentando a 

integração entre as cidades brasileiras (CORRÊA, 2011).  

Com vista às relações reproduzidas pelo capitalismo e da divisão territorial do 

trabalho, a extensão das pequenas cidades está relacionada com a compreensão da situação, à 

análise da rede urbana, ao papel e ao significado do núcleo urbano (SPÓSITO e SILVA, 

2013).  

Roberto Lobato Corrêa (2011) propõe cinco tipos de cidades pequenas, relacionando-

as com as transformações mencionadas, que são: os lugares centrais, os centros especializados 
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(também chamados pelo autor como as company-towns), os reservatórios de força-de-

trabalho, os centros que vivem de recursos externos e os subúrbios-dormitório.  

O primeiro tipo, os lugares centrais, são em suma as “cidades do campo”, termo 

cunhado por Milton Santos, ou seja, ela é parte integrada do espaço no qual está inserida, no 

caso de um Complexo Agro-Industrial. O segundo tipo, os centros especializados, ao 

contrário da primeira, são considerados cidades no campo, dele estando completamente 

desvinculado
4
. De acordo com Corrêa (2011), “a criação desses núcleos implica na construção 

e controle de toda a cidade, assim como a vida cotidiana de seus moradores”. Trata-se, 

portanto, de um local de produção de uma grande empresa ligada a setores como mineração, 

metalurgia, celulose e papel e cimento, na visão do autor. O terceiro tipo, reservatórios de 

força-de-trabalho, por sua vez, se constituem, nas palavras do autor, como núcleos de 

povoamento pobres e tristes, mais agrários do que urbanos, que tornaram-se decadentes ou 

estagnado, no que se refere à sua dinâmica econômica. Os centros que vivem de recursos 

externos, são na verdade, cidades pouco povoadas, que em função da polarização de centros 

maiores e mais importantes não conseguem desenvolver atividades econômicas capazes de 

sustentar as necessidades de sua população, dependendo profundamente dos fundos de 

participação distribuídos a todos os municípios brasileiros e repasses do Governo Federal. Por 

fim, os subúrbios-dormitório estão localizados próximos à áreas polarizadoras e atratoras de 

população, que apenas vive nessas pequenas cidades e desempenham uma migração pendular. 

A respeito dessa tipologia, Spósito e Silva (2013) mencionam que “dado o caráter 

diverso das cidades pequenas e a sua expressividade no fenômeno urbano mundial, fica 

complicado estabelecer parâmetros”, mas acredita que tais tipologias podem ser utilizadas 

para que se tenha uma noção da dimensão dessa análise, algo destacado também pelo autor 

dessa tipologia.  

Uma das propostas elaboradas por diversos autores e ressaltados na obra de Spósito e 

Silva (2013) é a adoção de análises na escala municipal para se compreender as relações entre 

o campo-cidade, na escala político-administrativa e na sua dependência em relação às demais 

escalas governamentais. 

Na tentativa de concluir suas discussões, a respeito das pequenas cidades, Spósito e 

Silva (2013) mencionam que 

“além de expressarem importante fatia do fato urbano, elas demonstram 

significados cada vez mais complexos, do ponto de vista econômico, por exemplo, e 

ligados ao capital internacional, numa síntese de contatos e interações espaciais 

múltiplas merecem cada vez mais o olhar atento do pesquisador, na tentativa de 

                                                           
4
 Vila dos Cabanos se encaixa nesta tipologia. 
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capturar analiticamente as recentes transformações socioespaciais que são 

desencadeadas com o avanço da mundialização e expansão do capital”. 

 

 Sendo assim, as dinâmicas nos espaços das pequenas cidades requerem uma atenção 

de perto das autoridades e entidades responsáveis pelo desenvolvimento de duma região, bem 

como a de pesquisadores, sobre o tema abordado. 

 

 

3.3 A Respeito das Pequenas Cidades na Amazônia: o caso da Sede Municipal de 

Barcarena 

  

 

De acordo com Costa (1995) as políticas territoriais explícitas para a Amazônia 

iniciaram-se em 1953, com a criação da SPVEA (Superintendência do Plano de Valorização 

Econômica da Amazônia) e a definição em lei da “Amazônia Legal”. O processo de 

urbanização da Amazônia brasileira começa a se intensificar de fato após a criação do PIN 

(Plano de Integração Nacional), na década de 1970. A criação desse plano tinha como 

objetivo integrar econômica e socialmente todas as regiões do país. Na Amazônia esse plano 

focava na ocupação das terras ainda não povoadas e a exploração de novas atividades 

econômicas pós ciclo da borracha.  

Nesse sentido, a formação das cidades amazônicas está ligada ao papel que a 

agricultura exerce, principalmente com a economia extrativista da borracha no povoamento, 

no fortalecimento das redes de cidades e no processo de urbanização (CASTRO, 2008). 

Na década de 1960, predominava a ocupação das faixas litorâneas e à margem dos 

rios, principalmente os navegáveis, caracterizando-os assim como população ribeirinha 

(COSTA, 1995). Dessa forma se deu a formação das cidades ribeirinhas, com intensificação 

constatada principalmente a partir da década de 1980.  A caracterização de cidade ribeirinha 

não se dá somente por sua localização geográfica, mas possui um fator de dinamismo 

econômico e cultural muito grande (TAVARES, 2009).  

Em relação às pequenas cidades, Oliveira (2004) aponta alguns parâmetros que 

ajudam a definir o conceito de pequena cidade, que além da demografia pode ser considerado: 

a baixa articulação com as cidades do entorno; atividades econômicas quase nulas com o 

predomínio de trabalho nos serviços públicos; a baixa capacidade de oferecer serviços, 

sobretudo os básicos, ligados à saúde, educação e segurança; predominância de atividades 

consideradas como rurais.  
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Pelo fato de as pequenas cidades possuírem tais características, há uma relação 

intrínseca com a floresta, acostumada a viver secularmente com os produtos oferecidos por 

ela e que na maioria das vezes é influenciada por forças exógenas, que se utilizam da forma 

mercantil dos recursos naturais da região (NUNES, 2008).  

Do mesmo modo, Hébette et al. (2002) apud Tavares (2009) afirmam que 

“Em muitas cidades, repete-se o detectado por diversos autores: populações 

domiciliadas no meio classificado como urbano, mas cuja sobrevivência vincula-se 

ao campo, em atividades como agricultura, pesca, criação, coleta e que, portanto, 

tem modos de vida, percepção do mundo e necessidades vinculadas às condições 

sociais e ambientais da produção”. 

 

Igualmente, Nunes (2008) fala que são cidades marcadas por características regionais 

(economia mineral, extrativista, industrial, agricultura de exportação, regiões de fronteira, 

etc.). Essas cidades, segundo o autor, formam uma rede de cidades complexa e heterogênea 

que, dada a precariedade da infraestrutura de transporte, tem baixa conexão e fluxos 

dispersos, muitas vezes polarizados por centros extraregionais. Nesse sentido, as cidades 

pequenas no geral possuem um vínculo muito forte com as grandes cidades ou as metrópoles, 

no caso da Amazônia com Belém ou Manaus. 

A paisagem urbana dessas cidades é composta não apenas pelo conjunto de objetos, 

mas a partir das relações que são produzidas e reproduzidas, criadas e recriadas tanto pelos 

agentes exógenos quanto pela própria cultura das populações ribeirinhas. Essa paisagem 

comporta também as coisas da natureza. (OLIVEIRA, 2004). 

É uma população que não apenas se acostumou a conviver com os produtos essenciais 

da floresta, como também criou uma cultura através dos hábitos e costumes que foram 

designados com o tempo.  

As populações ribeirinhas vivem ainda uma realidade de abandono, equivalente a falta 

de investimentos públicos e municipais quanto à implantação de políticas públicas, de um 

lado, e, as condições de vida e as estratégias de sobrevivência da população pobre localizada 

em área rural e até mesmo em áreas urbanas das cidades, de outro (TAVARES, 2009). De 

acordo com Lovejoy e Nobre (2012), “dois em cada três habitantes da Amazônia Legal estão 

atualmente nas cidades, em um processo de migração que se acelerou nas últimas décadas. 

Pode ser uma boa opção para as populações, desde que os centros urbanos ofereçam qualidade 

de vida com base em um modelo de desenvolvimento econômico que garanta empregos, 

infraestrutura de saúde e saneamento básico, o que em muitos casos não sucede”. 

Muitas cidades pequenas amazônicas não possuem Plano Diretor, muito menos de 

forma participativa. Quanto há ocorre uma confusão dos governos quanto ao que é 
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considerado urbano e o que é considerado rural, pois tudo se confunde. Em muitas cidades os 

serviços básicos, como o abastecimento de água e energia elétrica e coleta de lixo, são 

inexistentes, comprometendo tanto os trabalhos domésticos quanto à produção. Todos esses 

fatores contribuem para um descaso cada vez maior por parte do poder público (TAVARES, 

2009).  

O modo de vida nas cidades ribeirinhas é muito complexo, o urbano na Amazônia é 

heterogêneo: é uma mistura de estilos de vida rural e de vida na aglomeração, reforçada pela 

enorme diversidade dos produtos extrativos que compõem o conjunto importante de bens que 

circulam no meio urbano (NUNES, 2008). Na mesma linha, Tavares (2009) acredita que, a 

ideia de urbano da Amazônia, em especial em cidades pequenas, é complexa, pois sua 

caracterização é tipicamente rural, o modo de vida social, econômico e cultural é singular. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 

4.1 Barcarena – O conflito entre o rural e o urbano no município 

 

 

 O foco deste estudo é o estudo da cidade de Vila dos Cabanos que está inserida no 

município de Barcarena.  

 Nesse sentido, este município está localizado na Região Norte do país, no Estado do 

Pará, distante à 40 km (em linha reta) da cidade de Belém – capital do estado (Figura 2). A 

origem do nome, pela tradição popular, se deu em 1755, quando os habitantes do local 

avistaram uma barca encalhada que levava o nome de “Arena”. A junção dos nomes barca e 

“Arena” levaram à formação do nome Barcarena (BARCARENA, 2006). A população do 

município segundo dados oficiais do IBGE, do censo de 2010, era de 99.859 habitantes, com 

estimativa de mais de 105 mil habitantes em 2015 (INSTITUTO..., 2015). Os habitantes da 

área considerada como urbano pelo IBGE constituíam, em 2010, cerca de 36%, sendo os 64% 

restantes habitantes na área rural. O que explica o fato de a população rural ser predominante 

no município é a concentração da atividade industrial na Vila dos Cabanos (uma área rural, de 

acordo com o IBGE). 

O gráfico 1 apresenta o crescimento da população urbana e rural de Barcarena entre os 

anos de 1970 e 2010. 
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Figura 2: Localização do município de Barcarena. Fonte: Laboratório de Estudos das Cidades (2016).

 
Fonte: Autor. 
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Gráfico 1: Série Histórica da população de Barcarena. 

 
Fonte: Instituto..., 2011. 

 

Analisando o gráfico 1, é possível verificar que, historicamente, a população rural de 

Barcarena é predominante, contrariando o panorama da maioria das cidades brasileiras. Em 

1970 a taxa de população urbana era de apenas 14% e rural, de 86%. Em 1980 a população 

urbana obteve um crescimento acima de 100% na relação com 1970, apresentando taxa de 

33,5%, e a população rural, por sua vez, diminuiu de 86 para 66,5%. No censo de 1991, a 

proporção entre a população rural e urbana caiu ainda mais, com a população urbana 

apresentando taxa de 47%, e a rural de 53%. No ano de 2000 a diferença voltou a subir. A 

população urbana correspondia a 44% do total e a rural, 56%. Em 2010 a diferença se 

confirmou e foi ainda maior. A população urbana possuía 36% do total e a rural era de 64%. 

A população habitante da área rural, em maior parte é de Vila dos Cabanos, pois a 

atividade industrial, os serviços urbanos e comerciais são mais presentes nessa região do 

município.  De acordo com Nahum (apud CARMO, 2013), nesta área são realizados a 

industrialização, o beneficiamento e a exportação do caulim, alumina, alumínio e cabos para 

transmissão de energia. Todavia na área considerada urbana (Barcarena sede), há a 

predominância de atividades do setor primário e terciário. A produção agrícola e a 

comercialização dos produtos predominam como atividades que movimentam essa área.  

A definição do que vem a ser urbano e rural no município de Barcarena motivou a 

realização de uma dissertação. A autora Monique Bruna Silva do Carmo (CARMO, 2015), 

realizou seu estudo com base em dados do IBGE e de dados oficiais da Prefeitura Municipal 

de Barcarena, como legislações e plano diretor.  A Figura 3 apresenta um mapa dos setores 

censitários propostos pelo IBGE. 
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Figura 3: Setores censitários no município de Barcarena. 

 
Fonte: CARMO (2015) 

 

 Na figura 3 é possível observar que de 1991, 2000 e 2010 o IBGE criou novos setores 

censitários, mas não alterou a configuração espacial do município. Vila dos Cabanos 

começava a ser povoada nos anos iniciais da década de 1990, após incentivos do governo 

federal para a urbanização do local. Os detalhes de sua urbanização serão explicados mais à 

frente. A PMB (apud CARMO, 2015), considera Vila dos Cabanos como um núcleo urbano. 

 As infraestruturas presentes em Vila dos Cabanos (rural) e Barcarena sede (urbano) 

possuem diferenças gigantescas. De acordo com Carmo (2015), Barcarena Velha (definida 

assim pelos moradores), possui características muito semelhantes das outras cidades do 

mesmo porte do Estuário Amazônico, com um comércio preponderantemente informal, um 

porto que leva e traz a população de Belém, um sistema de saúde ineficiente, um arruamento 

de terra precário e ausência do poder público. As moradias também chamam atenção, pelo 

fato da insalubridade (Figuras 4, 5 e 6). 
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Figura 4: Moradia em palafita, na Barcarena “urbana”. 

 
Fonte: Autor. 

 

Figura 5: Arruamento de terra e moradias em Barcarena sede. 

 
Fonte: Autor. 
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Figura 6: Comércio em Barcarena sede. 

 
Fonte: Autor. 

 

 Na Vila dos Cabanos, classificada por Trindade Junior. (2001) e Rodrigues (2002) 

como uma Company Town (cidade-empresa), as residências, no geral, tem um padrão, que 

foram construídas em um mesmo período, as ruas são largas e planejadas, há postos de 

combustíveis, pelos menos dois hipermercados, diversas agências bancárias, praças 

arborizadas, além de hospitais e escolas particulares e outras características de um espaço 

urbano (Figuras 7, 8, 9 e 10). 
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Figura 7: Canteiro central de uma das principais avenidas em Vila dos Cabanos. 

 
Fonte: Autor. 

 

 
Figura 8: Residência cercada em Vila dos Cabanos. 

 
Fonte: Autor. 
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Figura 9: Condomínio em Vila dos Cabanos. 

 
Fonte: Autor. 

 

Figura 10: Um dos dois hipermercados em Vila dos Cabanos. 

 
Fonte: Autor. 
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 Todavia, Carmo (2015) menciona que “a diferença entre a realidade de Vila dos 

Cabanos e de Barcarena sede vai além de um erro de ‘categorização’”. Na verdade, fica 

visível que há duas cidades dentro de um mesmo município e que este, depende da indústria, 

que foi e é a responsável pelas transformações – sobretudo socioeconômicas – no espaço 

urbano (CARMO, 2015). 

 A diferença entre os dois espaços fica evidente ainda quando se analisa a oferta de 

infraestrutura (abastecimento de água, esgoto sanitário, banheiro, coleta de lixo e energia 

elétrica), conforme o gráfico 2. 

 

Gráfico 2:  Infraestrutura Urbana e Rural dos domicílios no município de Barcarena.  

 
Fonte : Carmo (2015). 

 

 De acordo com o gráfico 2, percebe-se que Barcarena sede (área urbana) sofre com a 

precariedade de serviços, sendo que apenas os “domicílios com abastecimento de energia 

elétrica” têm índices superiores (25,04% contra 24,81%) à Vila dos Cabanos (área rural). 

Destaca-se também, em Barcarena sede, a baixa quantidade de “domicílios com 

abastecimento de água”, correspondendo a apenas 0,35% do total dos domicílios estudados, 

tendo, em contrapartida, dados de abastecimento de água em Vila dos Cabanos com cerca de 

20,66% dos domicílios com esse tipo de serviço.  

A precariedade fica evidente ainda quando se analisa dados sobre os domicílios com 

esgoto sanitário, ao passo que Barcarena sede possui apenas 1,72% dos domicílios com 

esgoto, contra 14,97% de Vila dos Cabanos. Por fim, Barcarena apresenta dados superiores a 

Vila dos Cabanos quando se olha variáveis negativas, ainda que pequenos, como os dados 

sobre domicílios sem banheiros (1,97%) e dos domicílios que queimam lixo (1,61%), contra 

índices inferiores a 1% na área rural do município, segundo a definição do IBGE.  

 Os serviços oferecidos em Vila dos Cabanos são de qualidade superior à de Barcarena 

sede, sendo que esta segunda, nos últimos 30 anos presenciou o crescimento e 
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desenvolvimento da primeira região e não conseguiu acompanhar o ritmo daquela que contou 

com investimentos públicos e privados. 

Carmo (2015) afirma que é difícil pensar em uma classificação rural olhando para a 

realidade de Vila dos Cabanos e que esta situação gera um problema muito maior do que 

apenas o fator categórico. Segundo ela, os grandes projetos se beneficiam dessa situação, pois 

uma indústria na área rural não paga o IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano), por 

exemplo. 

 Porém, em março de 2015, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou 

um dado sobre “Áreas Urbanizadas do Brasil”, em que utilizou como metodologia, imagens 

de satélite do ano de 2005 para mapear novas áreas. Neste estudo, o IBGE classificou as áreas 

em três níveis de densidade: áreas muito densas, áreas densas e áreas pouco densas.  

 Para o município de Barcarena, foram verificadas nove áreas urbanizadas entre a zona 

urbana (2 novas áreas) e a zona rural (7 novas áreas), compostas por áreas densas e pouco 

densas, conforme disposto na Figura 11. As áreas densas caracterizam-se por uma ocupação 

contínua, baixa verticalização, com predominância de casas, pouco espaçamento entre as 

construções e com maior presença de solo não impermeabilizado do que as áreas muito 

densas. As áreas pouco densas caracterizam-se pela presença de feições urbanas (ruas, 

quadras, etc.) e ocupação esparsa. Essa classificação inclui loteamentos ainda em processo de 

ocupação ou uma transição entre as paisagens urbana e rural, situando-se, geralmente, nas 

bordas da mancha densa (INSTITUTO..., 2015).  
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Figura 11: Mapa com as novas áreas urbanizadas em Barcarena, segundo o IBGE.  

 
Fonte: Autor. 

 

 Com todos esses dados e informações levantadas, muitas reflexões acerca do que é 

urbano e rural ainda devem ser realizadas, ainda mais se tratando de uma informação oficial 

publicada por um instituto nacional. Tal dado se encaixa a uma discussão recente, acerca da 

criação de “novos espaços urbanos”, que nada mais é do que a (re)produção do espaço.    

 

 

4.2 Vila dos Cabanos – Uma cidade “planejada” 

 

 

 O município de Barcarena foi escolhido como palco da modernização da Amazônia no 

final da ditadura militar brasileira. A atividade industrial que se instalou no município no ano 

de 1985 através da implantação da Albrás/Alunorte, segunda maior fábrica de alumínio do 

Brasil, imprimiu um novo ritmo na organização do espaço de trabalho, provocou profundas 

mudanças nas relações de trabalho e de poder e reestruturou as relações sociais de produção 

na região como um todo (MOURA, 1990). A instalação dessa indústria faz parte dos grandes 

projetos, denominado Projeto Grande Carajás, que visa a produção de 320.000 toneladas de 

alumínio por ano só em Barcarena. O Projeto Grande Carajás envolve outros municípios do 

Pará e outro estado, como no Maranhão, por exemplo. A instalação do Projeto Grande Carajás 
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está ancorada a um projeto para obtenção de energia elétrica, através da construção da 

hidrelétrica de Tucuruí, também no estado do Pará. Esse projeto de mineração e de 

infraestrutura energética colocaram a Amazônia na rota de investimentos nacionais e 

internacionais (MOURA, 1990). 

 A região escolhida para a instalação da Albrás/Alunorte foi Vila dos Cabanos. Esta, 

até o início da década de 1970 era uma comunidade de pescadores e camponeses que 

sobreviviam da pesca e cultura, o local não dispunha de nenhuma infraestrutura.  

 Para viabilizar o processo de produção de alumínio, o governo federal aprovou a lei n° 

6.665 de 03 de julho de 1979 que previa a constituição da Companhia de Desenvolvimento de 

Barcarena, a CODEBAR, que tinha como acionistas o governo do estado do Pará e o 

município de Barcarena.  Essa empresa estatal “tinha por finalidade a execução e a 

administração de obras e serviços de urbanização em área destinada ao assentamento humano 

de apoio à instalação e ao funcionamento do complexo industrial metalúrgico no referido 

município” (BRASIL, 1979). Competia a esta empresa realizar a aquisição, o loteamento, a 

locação e o arrendamento de imóveis destinados à habitação, comércio, serviços, indústrias e 

preservação de recursos naturais.  

Neste período, início da década de 1980, o local recebeu todo tipo de infraestrutura 

necessária para comportar o complexo industrial, desde obras de saneamento, instalação de 

rede elétrica, infraestrutura urbana, telefonia, agências bancárias, serviços de hotelaria, bares e 

restaurantes e serviços de segurança (NAHUM, 2006). Além disso, o governo federal 

viabilizou também a construção do porto de Vila do Conde. Segundo esse autor, os fluxos 

populacionais aumentaram, a partir de 2002, com a construção da rodovia PA-150 que ligava 

o município à cidade de Belém, que é a capital do Pará.  

De acordo com Trindade Junior. (2001), quando na concepção do plano urbanístico de 

Vila dos Cabanos (Figura 12), esta foi pensada como uma “cidade aberta”, com a livre 

circulação de pessoas, bens e serviços. O modelo de cidade aberta contrariava o que existia de 

parecido até então na Amazônia. Este modelo de cidade, segundo o autor, não funciona na 

prática, pois apesar de aberta e para uso de todos, se faz uma cidade segregada, pois os altos 

preços de imóveis e serviços restringem o tipo de consumidor desse local. Um exemplo de 

cidade-empresa fechada na região é o Núcleo Urbano de Carajás, da antiga Companhia Vale 

do Rio Doce. 

A estrutura social de Vila dos Cabanos é composta, em sua maioria, por migrantes 

oriundos, principalmente, de outros municípios do estado do Pará, e mais especificamente de 

cidades participantes da região metropolitana de Belém. São moradores que, ou vieram sem 
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suas famílias, com o objetivo de trabalhar e se estabilizar economicamente para depois trazer 

seus parentes para cidade, ou quando os trabalhadores trazem toda a família, o que dificulta 

ainda mais a adaptação a estabilização, que em muitos casos não dão certo. 

A figura 12, portanto, apresenta o plano que foi idealizado, porém não foi 

completamente colocado em execução. Um dos motivos pode ter sido os problemas 

enfrentados pela CODEBAR durante sua história, que passou por privatização, em 1997, 

acumulou processos jurídicos, desde 2008 passava por licitação, e por fim, em 01/06/2010, foi 

extinta e dissolvida. Todos os seus bens e ações passaram ao domínio da Superintendência do 

Patrimônio da União, a SPU. Segundo Lélio Costa da Silva, ex-presidente da SPU-PA, todo o 

patrimônio imobiliário pertencente a empresas estatais, quando extintas passam 

automaticamente para posse da SPU
5
. Essa instituição é ligada ao governo federal e desde 

2010 é responsável pelos terrenos públicos em Vila dos Cabanos e também pelos terrenos 

ocupados por movimentos sociais (assunto este que será abordado no próximo item da 

pesquisa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Notícia disponível em: http://diariodopara.diarioonline.com.br/N-92760-

CODEBAR+TRANSFERE+PATRIMONIO+PARA+SPU-PA.html. Acesso em: 8 jul. 2015 

http://diariodopara.diarioonline.com.br/N-92760-CODEBAR+TRANSFERE+PATRIMONIO+PARA+SPU-PA.html
http://diariodopara.diarioonline.com.br/N-92760-CODEBAR+TRANSFERE+PATRIMONIO+PARA+SPU-PA.html
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Figura 12: Plano Urbanístico de Vila dos Cabanos 

 
 Fonte: Moura, 1990. 
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5 A IRREGULARIDADE URBANA EM VILA DOS CABANOS - O HISTÓRICO, AS 

CARACTERÍSTICAS E A POPULAÇÃO DOS BAIRROS SÃO JOSÉ E LUZ DIVINA 

 

 

5.1 O processo de ocupação da área  

 

 

A região conhecida como bairro São José e também Luz Divina está localizada ao 

norte do Bairro de Operações, em Vila dos Cabanos, de acordo com a figura 12. A figura 13 

apresenta a localização dos bairros em relação ao município de Barcarena. O IBGE 

classificou os dois bairros como apenas um setor censitário para realizar suas pesquisas. 

 

Figura 13: Localização dos bairros São José e Luz Divina. 

 
Fonte: Autor. 

 

 No Plano Diretor do município de Barcarena, elaborado em 2006, essa área ficou 

definida como uma zona de expansão urbana (conforme ilustrado na figura 12). No ano de 

aprovação do Plano Diretor, essa área estava começando a ser ocupada, de acordo com o 

Memorial Descritivo do bairro São José, da Associação dos Moradores da Comunidade do 

Jardim São José – AMCJSJ, coletado em 2015.  
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 A referida área, em 2006 era de posse da Companhia de Desenvolvimento de 

Barcarena, CODEBAR. A ocupação se iniciou a partir da alegação dos participantes dos 

movimentos sociais de que a área era utilizada por pessoas com más intenções, que utilizam o 

local para fuga de crimes praticados nos bairros vizinhos, homicídios e uso de entorpecentes, 

uma vez que a área era uma mata fechada. Para facilitar o processo de apropriação e ocupação 

dessa área, alguns moradores plantaram hortaliças e alimentos, bem como realizaram a 

criação de animais. Essa ação enquadraria a área ao desenvolvimento da função social da 

terra, previsto no Estatuto da Terra, em seu Artigo 2, inciso 1. 

 A CODEBAR havia feito um plano de ocupação da área, a partir da criação de 

infraestrutura e loteamento do bairro - no plano havia aproximadamente 675 lotes
6
 (figura 

14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Contagem do autor da pesquisa 
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Figura 14: Planta de implantação do bairro São José, elaborada pela Codebar. 

 
Fonte: Autor. 

 

 O plano inicial previa a instalação de 675 famílias. No memorial descritivo da 

AMCJSJ, o relato dos moradores indicava a existência de 700 famílias, cerca de 3.000 

pessoas nos primeiros anos da ocupação.  

 Segundo o memorial, muitos dos ocupantes eram oriundos de outros municípios que 

foram para Barcarena em busca de oportunidades de emprego, principalmente na indústria 

Albrás/Alunorte, sendo um polo industrial, atraindo, dessa forma, mão de obra barata. 

Algumas dessas pessoas, por não conseguirem empregos, salários fixos nem moradia 

permanente, ocuparam a área em questão, pois viram o potencial de crescimento do local, 

segundo a AMCSJS. Esse fato confirma a afirmação de Trindade Jr. (2001) quando diz que a 

cidade era excludente, que gerava segregação, justamente em função dos altos custos de vida 

na cidade, desemprego e não-emprego dos trabalhadores.  

 Mas o que não deu certo para esse bairro crescer de forma irregular, se existia um 

plano de ocupação conforme ilustrado na figura 14? Acredita-se que a grande demanda 

habitacional e pressão dos movimentos sociais para realizar a ocupação da área, em função do 

N
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desemprego e altos custos de vida na cidade, aliado à crise instalada na CODEBAR até o ano 

de sua extinção tenha contribuído para tal fato.  

 No ano de 2008, a CODEBAR iniciou um leilão de todas as terras que estavam sob 

sua posse. Essa atitude foi considerada ilegal pelo Ministério Público Federal, pois a empresa 

estava realizando a comercialização de propriedades em comunidades consideradas 

tradicionais no município de Barcarena, onde hoje está localizada a Comunidade Boa Vista, 

por exemplo, que é uma comunidade com mais de 90 anos de existência no município de 

Barcarena. O Ministério Público decidiu suspender o leilão das terras
7
. 

 De acordo com a Associação dos Moradores, em 2006 foi realizada a demarcação das 

terras para a ocupação. Em 2007, ocorreu o desmatamento da área. No ano de 2008 a 

associação foi legalizada. No ano de 2009, o ITERPA (Instituto de Terras do Pará) realizou 

uma caracterização da área, mesmo ano em que foram realizados estudos e a elaboração do 

memorial descritivo, que contém todas as informações da área em questão. Imagens de 

satélite do Google Earth (figuras 15, 16, 17, 18, 19 e 20) apresentam outras datas nas etapas 

de ocupação da área. 

 

Figura 15: Imagem sobre a área de ocupação irregular no início de 2008. 

 
Fonte: Google Earth (2015). 

 

 

 

 

                                                           
7
 Notícia disponível em: http://diariodopara.diarioonline.com.br/N-92760-

CODEBAR+TRANSFERE+PATRIMONIO+PARA+SPU-PA.html. Acesso em: 8 jul. 2015. 

http://diariodopara.diarioonline.com.br/N-92760-CODEBAR+TRANSFERE+PATRIMONIO+PARA+SPU-PA.html
http://diariodopara.diarioonline.com.br/N-92760-CODEBAR+TRANSFERE+PATRIMONIO+PARA+SPU-PA.html
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Figura 16: Imagem Quick Bird da área de estudo no final de 2008, com parte da área desmatada. 

 
Fonte: Barcarena (2014). 

 

Figura 17: Imagem de satélite, obtida em 2009, mostrando parte da área ocupada. A área ao norte começava a ser 

desmatada e loteada. 

 
Fonte: Google Earth (2015) 
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Figura 18: Imagem de satélite do ano de 2010. Crescimento dos imóveis no meio no bairro. A área ao norte 

estava desmatada e loteada. 

 
Fonte: Google Earth (2015). 

 

Figura 19: Imagem obtida em 2013, com a ocupação consolidada ao norte e um aumento no número de 

benfeitorias no centro do bairro. 

 
Fonte: Google Earth (2015). 
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Figura 20: A imagem do ano de 2015. Algumas ruas começam a ser aterradas pela prefeitura de Barcarena. 

 
Fonte: Google Earth (2015). 

 

A partir das imagens nota-se que as ocupações se deram em um ritmo acelerado nos 

últimos 10 anos. As atividades se iniciaram em 2006 e, a partir de 2009 a ocupação havia se 

estabelecido, crescendo em número de lotes, benfeitorias e famílias interessadas em habitação 

de baixo custo.  

Tal crescimento assustou os moradores do Bairro de Operações e adjacentes. Na época 

do assentamento das famílias foram divulgadas inúmeras notícias e matérias de jornais e 

sites
8
, bem como opiniões em blogs sendo contrários à forma com que a ocupação ocorreu, 

sobretudo com acusações sobre o uso de força coercitiva e violência no processo de ocupação. 

Há ainda quem acredite que as ocupações irregulares desvalorizam os imóveis e afastam os 

moradores dos bairros legalizados próximos a elas. 

Um dos dados que foram levantados nos formulários aplicados aos moradores, foi em 

relação ao conhecimento dos motivos que levaram a ocupação da área. Pouco mais de 67% 

dos entrevistados desconhecem os motivos da ocupação e, pouco mais de 27% acreditam que 

a falta de moradias na cidade e acessibilidade financeira pela área foram fatores determinantes 

para a invasão (termo usado pelos próximos moradores).  

                                                           
8
 Notícias disponíveis em: 

http://www.orm.com.br/amazoniajornal/interna/default.asp?modulo=222&codigo=415436. Acesso em: 8 jul. 

2015. 

Opinião em blog: http://albertoduartte.blogspot.com.br/2011/02/invasoes-de-terras-em-barcarenavila-dos.html. 

Acesso em: 8 jul. 2015. 

http://www.orm.com.br/amazoniajornal/interna/default.asp?modulo=222&codigo=415436
http://albertoduartte.blogspot.com.br/2011/02/invasoes-de-terras-em-barcarenavila-dos.html
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 Quanto à forma de ocupação das propriedades nos dois bairros estudados, 

aproximadamente 57% dos moradores adquiriram o imóvel por meio de compra. Cerca de 

26% ocuparam/se apossaram da propriedade. A população que não informou a forma de 

aquisição chegou a 13%. Os moradores que adquiriram por meio de doação correspondem a 

3%. Por fim, 1% da população entrevistada afirmou ter adquirido o  imóvel por meio de 

herança (gráfico 3). 

  

Gráfico 3: Forma de aquisição das propriedades nos bairros São José e Luz Divina 

 
Fonte: Laboratório de Estudos das Cidades (2016). 

 

 De acordo com a Associação dos Moradores da Comunidade Jardim São José, os 

moradores que realizam a venda ou aqueles que compram o imóvel prejudicam o processo de 

regularização dos bairros, pois se trata de uma área pública (pertencente à União) e não pode 

ser comercializada.  

 Outro dado importante sobre o processo de aquisição das propriedades é em relação ao 

ano do evento. De acordo com as respostas dos moradores, agrupou-se os dados em: antes de 

2000 (1 resposta), de 2001 a 2009 (31%), de 2010 a 2012 (38%), de 2013 a 2015 (26%) e os 

que não souberam ou não quiseram responder, 4% (gráfico 4). Esse dado confirma quando se 

deu o processo de ocupação que foi ilustrado através imagens de satélite sobre a área. 
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Gráfico 4: Ano de mudança do morador para o bairro. 

 
Fonte: Laboratório de Estudos das Cidades (2016). 

 

 De acordo com as informações apontadas, percebe-se que a maior parte dos moradores 

se mudaram entre 2010 e 2012, justamente um período em que o bairro é consolidado e 

quando houve a confirmação de posse. Nesse momento de maior importância para os bairros, 

muitas famílias não tinham local de moradia. Os dados de ocupação entre 2001 a 2009 são 

altos, pois tiveram alguns formulários aplicados no bairro Operações, que tem uma ocupação 

mais antiga ao dos dois bairros estudados (vide nota de rodapé). Quando a demarcação das 

terras, esse processo havia começado. Foi realizado o estudo pelo Instituto de Terras do Pará 

(datado de 2009), as propriedades alegaram realizar a produção agrícola e criação de animais 

e aves. Sendo assim, boa parte desses moradores ocuparam a área após 2006. Em uma 

ocupação mais recente, 26% afirmaram ter adquirido as propriedades nos últimos dois anos. 

Moradores atraídos, principalmente pelo baixo custo de vida no bairro e pela oportunidade da 

casa própria. Destaca-se ainda, apesar de inexpressivo, a resposta até 2000. Uma das possíveis 

causas é que foram aplicados formulários à população não residente dos bairros em questão
9
. 

 

 

 

                                                           
9
 A figura 1, localizada na página 15, mostra o local exato da aplicação de cada questionário e comprova que foi 

realizado pesquisa também no bairro Operações. Neste momento os aplicadores só tinham a delimitação dos 

setores censitários do IBGE e não se sabia os limites de cada bairro.  
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5.2 As características da irregularidade 

 

 

O preço da irregularidade está sendo pago pelos moradores na atualidade. A rapidez 

com que se deu o crescimento do bairro prejudicou a implantação de infraestrutura – que até 

2010 era realizada pela CODEBAR e, partir de julho/2010, a SPU ficaria responsável pelos 

projetos e pela regularização da posse dos moradores – evidenciando assim uma série de 

deficiências. Inúmeros serviços são precários ou simplesmente não existem nesses bairros. 

A primeira deficiência dos bairros, e fique claro que não é uma exclusividade apenas 

de São José e Luz Divina, é percebida na entrada no bairro e ao longo dele. A ausência de 

asfalto ou arruamento decente para se locomover (figuras 21, 22, 23 e 24). Quando no 

processo de ocupação da população no bairro, a abertura de ruas e vias para locomoção foi 

realizada pelos moradores dos bairros. 

 

Figura 21: Uma das ruas do bairro São José. 

 
Fonte: Autor 
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Figura 22: Caminhão passando por uma das ruas do bairro Luz Divina. Essa imagem foi registrada nas 

primeiras ruas da área de ocupação irregular. A prestação de serviços muitas vezes não ocorre justamente 

pela dificuldade na locomoção. 

 
Fonte: Autor. 

 

Figura 23: Quando há a ocorrência de chuva a situação fica ainda pior: ruas esburacadas e verdadeiras 

piscinas. 

 
Fonte: Autor. 
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Figura 24: Morador se deslocando no bairro em meio a poças de água. A bicicleta é o principal meio de 

transporte utilizado para se locomover dentro do bairro. 

 
Fonte: Autor. 

 

Essa inclusive foi uma das dificuldades encontradas quando na aplicação dos 

formulários aos moradores da área. Dos cinco dias em que se realizou a pesquisa de campo na 

cidade, três deles choveram, dificultando dessa forma, o acesso às moradias. 

O problema do arruamento é, inclusive uma das reclamações dos moradores, com 12% 

das respostas obtidas na pesquisa. Aproximadamente 27% dos moradores apontaram como 

uma das necessidades realizar a melhoria no arruamento dentro do bairro
10

. Por se tratar de 

um bairro de população carente, a mobilidade é essencial para o desenvolvimento de 

atividades econômicas, bem como das atividades pessoais e, quando não é possível, fere o 

direito de ir e vir do morador. 

No período de realização da pesquisa, a prefeitura esteve realizando obras de 

aterramento em algumas ruas no bairro – ruas que dão acesso ao bairro – (figura 25 e 26).  

 

                                                           
10

 Os dados apresentam divergências, pois, foram feitas duas perguntas abertas aos moradores, são elas: 1- 

Percebe algum problema ocorrendo com frequência no bairro?; 2- Se você pudesse, pediria alguma melhoria 

para o bairro? Por se tratar de questões abertas, os moradores geralmente davam respostas diferentes, sempre de 

acordo com sua necessidade e percepção do bairro. 
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Figura 25: Veículos da prefeitura realizando obra de aterramento na principal avenida dos bairros São José e Luz 

Divina. Essa avenida é a principal de entrada para os dois bairros e também liga o bairro de Operações à Estrada 

do Caripi.  

 
Fonte: Autor. 

 

Figura 26: Uma das ruas do bairro São José aterrada. 

 
Fonte: Autor. 
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De acordo com o depoimento de alguns moradores, essas obras de aterramento eram 

apenas para atender o fluxo de automóveis e a circulação que seria desviada da Estrada do 

Caripi, que passaria por reformas. Essa área de ocupação irregular fica entre a referida Estrada 

e o bairro de Operações, em Vila dos Cabanos. Infelizmente o autor da pesquisa não 

conseguiu entrar em contato com a Prefeitura de Barcarena para confirmar a afirmação dos 

moradores. Mas, fato é que essas obras melhoram a mobilidade da população. Em relação ao 

asfalto nesses bairros, não há perspectivas positivas neste primeiro momento, pois a falta 

desse recurso não é exclusividade desses dois bairros, mas outros bairros, até mesmo os que 

passaram pelo processo de regularização há pouco tempo, sofrem com a ausência de asfalto. 

A figura 27, ilustra, os serviços públicos ofertados nos dois bairros, além das ruas e 

avenidas que foram aterradas pela prefeitura. Essas ruas e avenidas (ilustrado em amarelo), 

foram escolhidas estrategicamente, pois, uma delas dá acesso a outros bairros e à Estrada do 

Caripi (ilustrado em vermelho), e também a serviços públicos que estão sendo implantados 

nos bairros estudados, como por exemplo a construção de um Posto de Saúde. 

 

Figura 27: Mapa da oferta de serviços públicos em Jardim São José e Luz Divina. 

 
Fonte: Autor. 

 

 Outro serviço que o mapa da figura 27 apresenta é o da coleta de lixo. Esse serviço, 

também é um dos problemas dos bairros estudados. Há, atualmente, apenas dois pontos de 
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coleta que possibilitam o morador a descartar o lixo, pois o caminhão que faz a coleta não 

entra no bairro, justamente pelo problema da mobilidade, como mencionado acima.  

 A figura 28 apresenta a localização e a ilustração dos pontos de coleta de lixo. 

 

Figura 28: Ilustração dos pontos de coleta de lixo nos bairros irregulares 

 
Fonte: Autor. 

 

 De acordo com a figura 28, podemos perceber que um ponto está localizado na entrada 

do bairro e outro na Estrada do Caripi. Este segundo ponto tem outros agravantes: 1- para o 

morador acessar a lata de lixo ele deve atravessar a estrada, que neste ponto não conta com 

semáforos ou faixa de pedestre, o que pode ocasionar algum acidente; 2- A lata de lixo é 

relativamente pequena para a demanda de moradores próximos à lata. Nesta figura, ainda 

pode-se perceber também que a caçamba posicionada na entrada do bairro estava 

sobrecarregada e, cedeu ao peso, espalhando o lixo próximo à caçamba.  

 Há outros dois motivos para que a coleta de lixo se torne um problema no bairro:  

 O fato de os pontos de coletas serem distantes da população que mora no meio do 

bairro, que é agravado pela dificuldade de se locomover, além de ter que levar quilos e 

mais quilos de lixo, muitas vezes na própria mão.  
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 Se não coletado frequentemente, esse lixo causa poluição ambiental, mal cheiro, até 

mesmo causar a proliferação de doenças e atração de bichos indesejáveis como ratos 

(que também pode causar doenças) e baratas.  

A coleta de lixo como um problema foi resposta de 6% da população entrevistada, 

juntamente com a falta do saneamento básico. Cerca de 41% da população do bairro 

apontaram a necessidade de se realizar melhoria no sistema de coleta de lixo, na iluminação 

do bairro e no saneamento. 

Além dos serviços e obras prestadas pela prefeitura nos bairros estudados, outro recurso 

importantíssimo para a população e, que estava em julho/2015 em fase final de implantação é 

o Posto de Saúde (figura 29, 30 e 31). A Superintendência do Patrimônio da União, 

responsável pela área em questão, aprovou a construção de uma UBS para atender às 

necessidades dos moradores dos bairros São José e Luz Divina. A responsável pela execução 

da obra foi a Prefeitura de Barcarena. Todas as vezes que algum projeto ou serviço é aprovado 

pela SPU, a Prefeitura de Barcarena recebe a verba para a construção. O autor da pesquisa não 

achou nenhuma placa de referência à obra, nem data de início, muito menos data de término 

da obra, tão pouco uma previsão para conclusão. 
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Figura 29: Posto de Saúde sendo construído pela Prefeitura de Barcarena, na área de estudo. 

 
Fonte: Autor. 

 

 

Figura 30: Posto de Saúde sendo construído pela Prefeitura de Barcarena, na área de estudo. 

 
Fonte: Autor. 
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Figura 31: Parte de trás do Posto de Saúde. 

 
Fonte: Autor. 

 

A saúde foi apontada como um dos problemas dos bairros para os moradores, com 22% 

das respostas. Porém, apenas 4% afirmaram a necessidade de melhoria nesse setor. Como esse 

serviço ainda não é oferecido nesses bairros a população tem que se deslocar para bairros 

distantes do seu para encontrar esse serviço. 

A deficiência na iluminação pública, foi resposta de, aproximadamente, 22% da 

população entrevistada. Segundo a população, são os próprios moradores que instalam 

lâmpadas nos postes de energia elétrica, ou realizam a troca da mesma (figura 32), 

evidenciando, mais uma vez, o descaso do poder público para com a população residente 

nesses bairros, ou seja, instalam precariamente e ainda não fazem a manutenção do serviço.  
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Figura 32: Poste de iluminação, que muitas vezes é cuidado pelos próprios moradores. Percebam que neste poste, 

um morador colocou uma lâmpada incandescente, que não é recomendada pela sua baixa potência e quase não é 

utilizada nos dias atuais, sendo substituída por lâmpadas fluorescentes ou de LED. 

 
Fonte: Autor. 

 

Essa precariedade no sistema de iluminação gera insegurança por parte da população, 

quanto a casos de violência. Aproximadamente 16% dos moradores apontaram falhas na 

segurança do bairro, principalmente pelos casos de assalto e homicídios. Além disso, a polícia 

não faz ronda no bairro, comparecendo apenas em caso de roubos ou mortes. No total, 8% da 

população anseiam a melhora na segurança no bairro. Essa melhora na segurança do bairro 

passa, mais uma vez, pela questão da mobilidade, a partir do momento que dificulta o trabalho 

da polícia. 

Em se tratando de energia elétrica, a área recebeu, em 2009, o Programa “Luz para 

Todos”, do Governo Federal. A área passava pelo processo de assentamento das famílias, 

algumas propriedades estavam construídas e sendo habitadas, uma parte das “ruas” tinha sido 

aberta pela própria população, que pôde confirmar o local de moradia
11

. 

                                                           
11

 Informação extraída do memorial descritivo da área, e depoimentos de moradores há mais tempo nesses 

bairros. 
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A figura 33 apresenta uma caixa para registro de energia, utilizado na medição do 

gasto de energia, que é monitorado pela CELPA (Companhia Elétrica do Pará). 

 

Figura 33: Caixa de medição de energia, sendo monitorado pela CELPA. 

 
Fonte: Autor. 

 

 Acerca da iluminação pública e energia, os moradores afirmam que, mensalmente 

pagam na conta de energia uma “Taxa de Iluminação Pública”, sendo que a prefeitura não 

realiza esse serviço, nem na implantação, muito menos na manutenção dos postes de energia. 

Essa situação acaba revoltando a população dos bairros, pois sofrem diariamente com a falta 

de uma iluminação pública eficiente. 

 Quando se fala na falta de infraestrutura dos bairros não deve ser deixada de lado as 

reivindicações de moradores por saneamento básico, outro serviço que inexiste nesses bairros. 

De acordo com a Lei Nacional de Saneamento Básico, lei n° 11.445, de 05/01/2007, 

considera-se, em seu artigo terceiro, saneamento básico como o conjunto de serviços, 

infraestrutura e instalações operacionais de: água potável, esgotamento sanitário, limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. A 

legislação vigente e a infraestrutura disponível nos bairros mostram que há uma precariedade 

muito grande na oferta dos serviços mencionados, apesar das obras e serviços executados na 

área, ferindo dessa forma, o direito à cidade, o direito do cidadão ao mínimo necessário para a 

vida (BRASIL, 2007). 
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 A falta de saneamento básico foi resposta constante dos moradores (16% afirmaram 

como resposta única aos problemas existentes nos bairros), e juntamente com a falta de outros 

recursos como: saneamento e segurança (14%) e saneamento e iluminação pública (22%) das 

respostas. No anseio pelas melhorias que devem ser realizadas no bairro o saneamento 

também se destaca nas respostas: 27% dos moradores pedem como melhoria o asfalto, a 

iluminação e o acesso ao saneamento básico; aproximadamente 41% desejam ver melhorias 

no apenas no saneamento básico ou nos serviços de iluminação pública e saneamento.  

 Esse conjunto de respostas é interessante ao ponto demostrar o quanto a população 

está insatisfeita com os recursos e serviços disponíveis nos bairros. No geral, a população não 

está insatisfeita com apenas um serviço, mas com um conjunto de serviços, que vai de 

encontro à sua formação ética e social, bem como seu ao projeto para a vida e ideais. 

 Apesar de o Brasil ter alcançado a primeira meta dos “Objetivos para o 

Desenvolvimento do Milênio”, da PNUD (Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento), que era o de erradicar a extrema pobreza, que em 1990 era de 25,5% e em 

2012 era de, apenas, 3,5%
12

, ainda há muito o que se fazer, considerando que a situação se 

repete em muitas localidades do país, não apenas em termos econômicos, mas no acesso à 

infraestrutura de qualidade e para o próprio desenvolvimento social (PROGRAMA..., 2016) 

.  

 

5.3 Acesso à infraestrutura no imóvel 

 

 

 A situação dos bairros apresentados acima, no que se refere à disponibilidade de 

infraestrutura e à oferta de serviços públicos afeta, diretamente no acesso à infraestrutura 

dentro do imóvel do morador. O gráfico 5 apresenta a situação dos imóveis nos bairros 

estudados. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Dados coletados junto ao site do PNUD, da ONU, na seção Objetivos para o Desenvolvimento do Milênio 1. 

Disponível em: http://www.pnud.org.br/odm.aspx 
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Gráfico 5: Acesso à infraestrutura dos domicílios nos bairros. 

 
Fonte: Laboratório de Estudos das Cidades (2016). 

 

 O primeiro dado que possibilita uma análise é o do acesso à água. Cerca de 65% dos 

moradores afirmaram ter acesso à água potável para consumo. Os 35% restantes até possuem 

acesso à água, mas a destinada para consumo é comprada por esses moradores. A captação da 

água é feita através da furação de poços, tanto do modelo artesiano, como do modelo 

amazonas. A figura 34 apresenta um poço amazonas dentro de uma propriedade de um dos 

moradores, que autorizou a publicação da imagem. 
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Figura 34: Poço do modelo amazonas, protegido por uma telha brasilit. 

 
Fonte: Autor. 

 

 O não acesso à água potável de qualidade para consumo acarreta uma série de 

problemas de saúde e ambientais, sendo inclusive uma das diretrizes da Lei Nacional de 

Saneamento Básico, e consequentemente, fere o direito à saúde, através da Lei n° 8.080, de 

19/09/1990 (Lei Orgânica da Saúde). O artigo terceiro dessa lei diz que a saúde tem como 

fatores determinantes e condicionantes o acesso à alimentação, à moradia, o saneamento 

básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos 

serviços essenciais. Logo, quando não há serviços de qualidade esse direito é amplamente 

prejudicado. 

 O segundo dado que se analisa no gráfico 3 é o acesso ao esgoto. Na realidade 100% 

dos moradores possuem fossa séptica na residência. Não há, nos bairros, uma rede de esgoto 

pública, apenas a construída pelos próprios moradores. 

 A totalidade dos moradores também possuem acesso à luz no domicílio, que foi 

proporcionada pelo Luz para Todos. 

 Os 25,7% dos moradores que afirmaram ter acesso a iluminação pública em sua rua, 

afirmaram também que este se deu pela mobilização dos vizinhos em colocar a iluminação, 

como mencionado anteriormente. A figura 35 e 36 apresenta claramente a deficiência no 

sistema de iluminação nos bairros São José e Luz Divina.  
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Figura 35: Nesta imagem é possível verificar que, em uma das ruas, há poucos postes de iluminação pública. 

Essa situação se repete ao longo da maioria das ruas. 

 
Fonte: Autor. 

 

Figura 36: Nesta outra rua não foi constatada a presença de poste de iluminação. Em alguns casos, os 

moradores instalam um refletor em frente à sua casa, para se sentir mais protegido. 

 
Fonte: Autor. 
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 O último dado apresentado pelo gráfico 3 é sobre a coleta de lixo. Cerca de 18,8% da 

população afirmaram ter acesso à coleta, essa informação foi confirmada pelos entrevistados 

que moram próximos aos pontos de coleta e se preocupam em descartar o lixo corretamente. 

Esse é um dado preocupante, pois mostra que o restante da população (79%) não tem aceso à 

coleta correta, que também não é seletiva, causando como consequências o descarte em local 

inapropriado, conforme a figura 37. 

 

Figura 37: Descarte do lixo na rua e próximo a poças de água. 

 
Fonte: Autor. 

 

 

5.4 O histórico de luta pela regularização da área 

 

 

 A questão fundiária em Barcarena é uma luta antiga dos movimentos sociais que 

atuam na cidade. Essa luta ficou ainda mais intensa após a criação de Vila dos Cabanos, que 

contou com a desapropriação de muitas famílias na década de 1970. 

 Uma das desapropriações e que foi, inclusive tema de um artigo no início dos anos 

1990, é a que ocorreu na região de implantação do projeto industrial, que continha a presença 

de inúmeras famílias. De acordo com Moura (1990), a desapropriação que ocorreu para 

atender às demandas do Projeto Albrás/Alunorte, deixou muitas famílias sem ter direito à 

indenização, pois em sua maioria se tratavam de posseiros, que não possuíam o título da 

propriedade, tendo sido indenizados apenas pelas benfeitorias realizadas na propriedade, o 

que lhes assegurava um valor irrisório. Com pouco dinheiro da indenização, esse morador 
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ficava impedido até mesmo de migrar para outro local, a não ser para pagar aluguel ou se 

apropriar de outro terreno.  

 A ameaça batia à porta do Estado, pois, se não fosse pago uma quantia suficiente para 

esses moradores, haveria o risco dos mesmos se instalarem, ilegalmente, próximos à área do 

projeto, ou até mesmo pelo risco de manifestações contrárias à quantia das indenizações. Essa 

situação levou à elaboração de um assentamento para acomodar as famílias e acelerar o 

processo de desapropriação (MOURA, 1990).  

 Segundo Moura (1990), o Laranjal é um bairro no Núcleo Urbano de Vila dos 

Cabanos, com uma área prevista inicialmente de 170 lotes e, posteriormente, ampliada para 

344 lotes, próximo ao Bairro Pioneiro. O Laranjal não constava no plano urbanístico, mas foi 

viabilizada, não apenas para assentar as famílias prejudicadas pelo projeto industrial, mas 

visto principalmente como potencial de mão de obra prestadora de serviços da indústria 

(MOURA, 1990). 

 A Codebar, empresa criada com o intuito de promover o desenvolvimento de 

Barcarena, ligada ao Ministério do Meio Ambiente, deveria ter sido a principal responsável 

pela regularização da terra em Vila dos Cabanos, cobrando apenas um valor simbólico pela 

terra, permitindo que as famílias localizadas há mais tempo na região não fossem 

prejudicadas. Porém, sua decisão foi justamente o contrário, a busca pelo lucro com o leilão e 

a comercialização de inúmeras terras, aliado ao processo de desapropriação, muitas vezes com 

o uso de força. Essas atitudes da Codebar acentuaram a luta de movimentos sociais e a 

resistência de famílias em deixar o local de residência, diminuindo a credibilidade da 

companhia. 

 Um dos episódios marcantes na história da regularização fundiária em Vila dos 

Cabanos foi a tentativa da Codebar em leiloar lotes de comunidades tradicionais, as quais são 

protegidas pela Política Nacional de Desenvolvimento dos Povos e Comunidades 

Tradicionais.  

 No momento, segundo a presidente da AMCJSJ – que também é participante de 

movimentos sociais, quatro bairros estão passando pelo processo de regularização em Vila 

dos Cabanos. A SPU fez o cadastro dos moradores para dos bairros Pioneiro, Guadalupe, 

Jardim São José e Bujaruba e está realizando o cadastro dos moradores do bairro Luz Divina. 

Recentemente o bairro Novo Horizonte passou pelo processo de regularização, ordenado pela 

SPU.  
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 Os bairros Jardim São José e Luz Divina também lutam para conseguir a regularização 

de suas terras. O primeiro passo para regularização foi realizado, que é a demarcação dos 

limites de cada bairro (figura 38). 

 

Figura 38: Limite dos bairros da área de estudo. O bairro ao Norte é chamado de Renascer em Cristo, ao Sul e ao 

Leste fica o bairro Operações e à Oeste o bairro Jardim Cabano. 

 
Fonte: Adaptado do Google Earth (2016). 

 

O cadastro dos moradores foi realizado no bairro São José e está em execução no 

bairro Luz Divina. O tamanho dos lotes ficou definido em 10x30 metros. Há algumas 

propriedades que se encontram abandonadas e estão sendo ocupadas por outras pessoas para 

também conseguir se beneficiar da regularização. Segundo a AMCSJS, estão prontos 70 

títulos aguardando serem registrados no cartório e entregues à população. O título da 

propriedade assegura a permanência do morador no bairro.  

 Acredita-se que o processo de regularização trará, aos bairros irregulares em Vila dos 

Cabanos, mais recursos e serviços públicos, como também o saneamento básico e a 

infraestrutura adequada. Além dos bairros que estão sendo tratados nesta pesquisa, outros 

foram ocupados justamente para suprir o déficit habitacional que cresceu após a chegada de 

migrantes provenientes de outros municípios e regiões do Brasil, estando ou não 

desempregados, que não conseguiram uma oportunidade de emprego na indústria.  
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5.5 Características da população dos bairros São José e Luz Divina 

 

 

 A atual fase da pesquisa se fez um dos momentos mais importantes desse trabalho, 

pois se trata do alcance a um dos objetivos centrais, que é conhecer o perfil socioeconômico 

dos moradores, que possibilitou investigar a origem de tais moradores, e compreender os 

motivos que levaram os moradores até estes bairros. 

 A primeira característica socioeconômica que se tem dos moradores é relação ao 

rendimento mensal (gráfico 6). 

 

Gráfico 6: Apresenta a faixa de renda dos moradores dos bairros São José e Luz Divina 

 
Fonte: Laboratório de Estudos das Cidades (2016). 

 

 O gráfico mostra que aproximadamente 36% da população possui até um salário 

mínimo. Os moradores que recebem entre 1 e 2 salários mínimos corresponde a 49,5% do 

total. Essas duas informações são as que predominam na área de estudo, comprovando a 

carência em que os moradores vivem. Os moradores que recebem entre 2 e 3 salários 

corresponde, por sua vez, a 9,5%. A população que recebe entre 3 e 5 salários mínimos é 

pouco mais de 3% e, aproximadamente, 2% dos moradores não informaram a faixa salarial.  

 A figura 39 ilustra a distribuição espacial dos salários nos bairros. 
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Figura 39: Mapa de densidade dos salários informados pelos moradores entrevistados 

 
Fonte: Laboratório de Estudos das Cidades (2016). 

 

 De acordo com o mapa da figura 39, os salários entre os moradores estão bem 

distribuídos espacialmente, não sendo possível perceber a predominância de algum local em 

que os salários de sobrepõem. 

 A fonte de renda apresentada pelos moradores entrevistado pode ser observada no 

gráfico 7. 
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Gráfico 7: Apresenta a fonte de renda informada pelos moradores, ou seja, a composição média dos salários dos 

moradores. 

 
Fonte: Laboratório de Estudos das Cidades (2016). 

 

 Apesar de se tratar um bairro irregular, com muitas famílias carentes, cerca de 34% 

dos entrevistados trabalham com carteira assinada e, também aproximadamente 15% 

afirmaram que a composição do salário se dá por meio de emprego formal e outra fonte, usada 

para complementar a renda mensal. Cerca de 18% dos moradores são autônomos e 7% vivem 

da informalidade. A Bolsa Família também foi mencionada na resposta dos moradores, com 

15% dos entrevistados recebendo esse benefício. Os que recebem benefício de aposentadoria 

correspondem a 7%. Os que não quiseram informar a fonte da renda são 4% e, 1% recebe 

seguro desemprego.  

  Fazendo um paralelo entre salário e trabalho, uma das análises que se pode fazer nos 

formulários aplicados é se o morador possui ou possuiu emprego na indústria e, as respostas 

positivas, ou seja, tiveram relação com a indústria, correspondem a 59% da população 

entrevistada. Essa informação é importante porque confirma a hipótese de que os 

trabalhadores que habitam na área estudada foram atraídos pela industrialização. A média 

salarial dos trabalhadores dos bairros estudados é de 1 a 2 salários mínimos e, considerando o 

momento econômico do país, que é de crise e das consequentes elevações do preço dos 

produtos da cesta básica, presume-se que a situação dos moradores é de sobrevivência no dia-

a-dia. 
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 A atração que a indústria exerce ocorre, em sua maior parte, na escala regional. Isso 

significa dizer que a maior parte dos moradores entrevistados dos bairros São José e Luz 

Divina, são oriundos de outros municípios do Estado do Pará (72%), comprovados pelos 

dados do gráfico 8, principalmente naturais de municípios vizinhos à Barcarena. 

 

Gráfico 8: Local de nascimento dos entrevistados. 

 
Fonte: Autor. 

 

 Esse gráfico mostra também que apenas 7% dos moradores entrevistados nasceram em 

Barcarena, sendo menor que a porcentagem dos moradores que nasceram nos Estados da 

Região Nordeste, com 17% das respostas. Os moradores que nasceram em outros estados 

(Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte) correspondem a 4% das respostas.   

 Nem todos os moradores que nasceram em outros municípios vieram diretamente para 

essa área de ocupação. Por ser um bairro novo, sua ocupação tem menos de 10 anos, muitas 

pessoas residiam em outros bairros da cidade antes de chegar até o local. Destacam-se, nesse 

sentido os moradores que residiam em outros bairros de Vila dos Cabanos
13

 antes de se mudar 

para o local, com 49% das respostas. Há também aqueles moradores que vieram de outros 

municípios, com 34% das alegações
14

. Apenas 4% dos entrevistados moravam em Barcarena 

sede antes de se mudar para o local e 3% na Zona Rural do município. Um total de 10% dos 

moradores não informou o local de residência antes de se mudar para a área.  

A figura 40 apresenta espacialmente as informações sobre o fluxo dos moradores 

entrevistados. 

                                                           
13

 (Operações, Novo Horizonte, Laranjal, Vila Itupanema, Jardim Cabano e Pioneiro). 
14

 São eles: Paragominas, Abaetetuba, Tailândia, Vigia, Moju, Marapanim, Cametá, Belém, Concórdia do Pará, 

Goianésia do Pará, Ananindeua e Aurora do Pará. 
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Figura 40: Fluxo do local de moradia, antes de se mudar para Barcarena. De acordo com o mapa, há um fluxo 

muito grande de moradores que vieram de Belém, principalmente, ressaltando ainda a forte migração regional.   

 
Fonte: Laboratório de Estudos das Cidades (2016). 

 

 Em relação aos motivos das mudanças para os bairros, a maior parte dos moradores, 

um total de 95%, foram atraídos por algum fator positivo, ou seja, motivado pela perspectiva 

de melhora de vida. Os 5% restantes se mudaram em função de alguma repulsão do local em 

que habitava, o que pode ser considerado um fator negativo. Há a predominância de pessoas 

que mudaram em função da oportunidade da casa própria (38%). Segundo os moradores, o 

custo de vida em Vila dos Cabanos é alto para os padrões sociais e econômicos da população 

que vem de todos os cantos do país, especialmente do estado do Pará, até mesmo por isso, 

Trindade Junior. (2001) considera Vila dos Cabanos uma cidade aberta, mas igualmente 

excludente. Tal fato, acentua a ocupação de novos espaços urbanos, geralmente às margens do 

plano urbanístico projetado para a cidade. Também foram predominantes as respostas das 

famílias que se mudaram por questões relacionadas ao trabalho, podendo ser pela 

proximidade ou pela oferta de emprego na região, com 38% das respostas, confirmando, mais 

uma vez, o fator de atração que o município de Barcarena e a cidade de Vila dos Cabanos 

exerce na região. As pessoas que mudaram para ficar mais próximo da família somam 8% das 

respostas. Cerca de 5% dos moradores deram mais de uma resposta como motivo da 

mudança, geralmente associada à casa própria e fatores como emprego, melhores condições 
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de vida e em função do clima. Outra resposta à questão foi a de que os bairros são mais 

próximos dos recursos da cidade como: comércio em geral, bancos, serviços públicos, etc., 

essas respostas somaram 4%. Cerca de 2% afirmaram que se mudaram para o local em função 

da poluição do bairro em que morava, próximo à área industrial, o que acaba sendo um 

motivo agravante por ser prejudicial à saúde e ao meio ambiente. Outros 2% afirmaram que o 

bairro anterior tinha muita violência, por isso se mudaram. As respostas que chegam a 1% se 

deram em função de três motivos: 1° aluguel mais barato (há pessoas nessa situação); 2° 

desenvolvimento de Vila dos Cabanos; 3° indenização. Aproximadamente 8% dos moradores 

afirmaram pagar aluguel pela moradia no bairro.  

Entre as respostas, o valor de um aluguel nos bairros varia entre R$ 300 a R$ 500. A 

associação desaprova esse tipo de atitude, moradores que ocupam e arrendam uma 

propriedade prejudica os demais moradores do bairro. A área em questão pode ser 

considerada uma zona de interesse social e deve ser utilizada para atender a necessidade da 

população que possui carências e sofre com a falta de moradia na cidade. Ou em função do 

seu alto preço. Um dos relatos dos moradores da área, é que este enxergou com outros olhos a 

convivência no bairro, em função do desenvolvimento e crescimento da cidade, que tende a 

aumentar em função dos recursos que estão sendo projetados para Vila dos Cabanos. O 

morador que foi indenizado morava em Vila Itupanema. Segundo ele, o local em que ele 

morava foi desapropriado, em 2011, para a instalação de um novo porto na cidade. 

 

 

5.7 As perspectivas do município e dos bairros frente aos novos projetos  

 

 

São muitas as teorias acerca do desenvolvimento. São conhecidos alguns autores que 

estudaram a região Amazônica e formularam opiniões de como trabalhar o desenvolvimento 

regional, levando em conta as implicações que as palavras crescimento econômico e 

desenvolvimento sustentável geram para a região, por se tratar de uma floresta. Nesse sentido, 

Kohlhepp em 1989, e Becker, em 2000, trouxeram grandes contribuições para se entender o 

desenvolvimento regional. 

Na visão de Kohlhepp (1989), “seria necessário conceber projetos de desenvolvimento 

regionalmente diferenciados, espacialmente limitados, adaptados na sua estrutura ecológica, 

social, tecnológica, econômica, financeira e política, correspondentes às condições naturais e 
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antropológicas e às necessidades regionais específicas”. Ou seja, mais do que formular 

projetos de planejamento/desenvolvimento do país seria necessário se atentar às 

especificidades do território. 

Diante da necessidade de se recuperar as características históricas de cada local para se 

trabalhar o desenvolvimento, Becker (2000) propôs um estudo para o Desenvolvimento da 

Amazônia, abordando cenários de curto prazo, a partir da década de 1970, propondo soluções 

para o fenômeno do desenvolvimento regional. Segundo essa autora, e o mesmo pode ser 

verificado em outras literaturas, houve uma mudança no padrão de uso da terra, na estrutura 

da sociedade e no povoamento a partir dessa década e se consolidou na década de 1990.  

Ao passo das transformações ocorridas surgem duas preocupações, que na visão de 

Becker (2000) a primeira pode ser entendida pelo “planejamento e o favorecimento de novos 

investimentos para crescimento econômico e abertura do mercado”, a segunda pautada no 

desenvolvimento sustentável, nas populações locais e na proteção ambiental.  

É justamente nesse período que Vila dos Cabanos começa a ganhar importância no 

cenário regional. Após o processo de industrialização, no fim da década de 1970 e início de 

1980, acentuou-se as migrações e as necessidades industriais no local. 

 O município de Barcarena é uma importante rota do alumínio na Amazônia. O ciclo 

que se inicia com a extração de alumínio de Carajás e chega até Barcarena (Vila dos Cabanos) 

para ser feito a produção e o beneficiamento dos derivados do alumínio, necessita para isso de 

uma grande infraestrutura para atender todas as etapas de produção do mineral, até a sua fase 

de exportação, que também é realizada a partir de Barcarena, principalmente com os portos 

localizados em Vila do Conde (distrito industrial em Barcarena).  

 A localização estratégica e de destaque de Barcarena, atrai a atenção de investidores 

de empresas estrangeiras (Bunge e ADM
15

), do governo federal e também do governo de 

outros países (China, por exemplo). A fácil localização do município, que dá acesso ao 

Oceano Atlântico, fator que o coloca como um potencial na região, além da existência de um 

complexo industrial que tem participação há pelo menos 30 anos em Vila dos Cabanos e 

outras cidades da região. Além disso, essa sua localização trouxe outros benefícios além dos 

serviços diretos e indiretos que as indústrias demandam, como também recebeu serviços do 

setor primário, do agronegócio, sendo um importante ponto de exportação de grãos e farelos 

produzidos na Região Norte e Centro-Oeste e importação de fertilizantes. O Governo Federal 

aprovou, em 2013 a construção do trecho da ferrovia norte-sul, através do Programa de 

                                                           
15

 ADM – Archer Daniels Midland. É uma empresa transnacional de agronegócio norteamericana. 
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Investimentos em Logística, o PIL, parte integrante da segunda fase de investimentos do 

Plano de Aceleração do Crescimento, o PAC II, que prevê investimentos em infraestrutura 

modais no período de 25 anos para o país. Essa decisão partiu da necessidade de recolocar o 

país na rota de crescimento, depois de alguns anos sem crescimento.  

 Dessa forma, o município de Barcarena está se beneficiando com os investimentos do 

PIL. São objetivos desse programa: 

 Restabelecer a capacidade de planejamento integrado do sistema de transportes; 

 Promover a integração entre rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos;  

 Realizar a articulação com as cadeias produtivas; 

 

O município de Barcarena receberá um tronco da ferrovia norte-sul (Anexo 3) que está em 

processo de implementação em algumas regiões do país (figura 41). Os objetivos específicos 

deste programa para as ferrovias são: reestruturar o modelo de investimentos e exploração das 

ferrovias e; expandir e aumentar a capacidade da malha ferroviária no Brasil.  

 

 

Figura 41: Investimentos propostos para a ferrovia norte-sul. 

 
Fonte: Barcarena (2015). 
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Figura 42: Trecho da ferrovia norte-sul que passará por Barcarena. 

 
Nota: O tempo estimado para conclusão das obras é de 25 anos, a partir do ano de aprovação dos investimentos 

Fonte: Barcarena (2015). 

 

Ao observar as figuras 41 e 42, relata-se que alguns trechos das ferrovias brasileiras 

estão ou estarão ligados aos principais portos brasileiros, entre eles o porto de Santos (SP), o 

de Campos (RJ) e o de Vila do Conde (PA), como um dos objetivos desse programa, 

promover o planejamento integrado de transportes, através de construção de infraestruturas 

multimodais.  

O trecho que passará por Barcarena partirá de Açailândia, no Maranhão (figura 42). O 

objetivo da construção dessa ferrovia é aumentar a participação do município de Barcarena 

quanto à saída/exportação dos minérios de Carajás. Com isso, pretende-se aumentar as 

exportações a partir de Barcarena, o que teoricamente leva a um maior desenvolvimento da 

cidade como um todo, possibilitando sobretudo o aumento do PIB municipal e regional. 

Todavia, à medida que se aumenta a participação econômica atrai-se um fluxo populacional 

muito grande, além do que existe no município, demandando um maior preparo no que se 

refere à oferta de infraestrutura, não apenas para as indústrias e grandes projetos, como 

também, e principalmente, investimentos sociais em saúde, educação e moradia de qualidade 

para acomodar essa população migrante.  

Nos últimos anos, “a troca desigual e as transferências unilaterais dos recursos do 

capital e do trabalho contribuíram para a formação e reprodução da estrutura núcleo orgânico-

periferia da economia mundial” (ARRIGHI, 1997), tem claramente atingido Barcarena. 

Apesar de existir um plano de crescimento da cidade, a grande demanda do capital e pelo 

trabalho no município, contribuiu para a reprodução das desigualdades nesse espaço. O 
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binômio crescimento x desenvolvimento devem caminhar lado a lado, mas tem sido 

confundido, principalmente por aqueles que realizam a gestão pública das cidades brasileiras. 

O conceito de desenvolvimento econômico, na visão de Vieira e Santos (2012) pode 

ser definido como “a explicação de concepções ou ideais coletivamente partilhados durante o 

processo histórico-social”. Logo, segundo esses autores, deve-se ter uma atenção especial aos 

fatores históricos de organização das sociedades, que levaram à conquista de padrões 

característicos dessa sociedade.  

Em termos de resultados efetivos dentro de uma sociedade, uma correta distribuição 

dos recursos possibilita um aproveitamento melhor dos investimentos realizados, levando, 

dessa forma, à uma melhor qualidade de vida da população (VIEIRA; SANTOS, 2012). 

Ter uma boa vida financeira auxilia no alcance do desenvolvimento, pois proporciona 

um aumento da produção e da produtividade, mas a correta análise – histórica e social – se faz 

um fator essencial para que a distribuição dos recursos seja realizada da melhor maneira.  

O porto de Vila do Conde é o único terminal público dentre os três portos
16

 existentes 

no município destinados à movimentação de cargas, sendo considerado o segundo maior do 

estado do Pará – o primeiro é o Terminal de Trombetas. O porto de Vila do Conde é destinado 

à importação de fertilizantes que escoarão através do Rio Amazonas, sendo destinado também 

à exportação de grãos produzidos em Marabá e Itaituba, ambos no estado do Pará e escoados 

através dos rios Madeira, Tapajós e Tocantins (AGÊNCIA..., 2011). 

 O porto de Vila do Conde, principal do município, prevê a elaboração de 4 fases, além 

da primeira, mais três. Essas fases seguintes estão servindo para proporcionar uma maior 

capacidade desse porto, nos próximos anos. Todavia, não há previsão de conclusão de todas 

as fases do projeto. 

 A primeira foi concluída e se trata do porto de Vila do Conde, que está em 

funcionamento há alguns anos. Na segunda fase foi construído, recentemente, o Terfron – 

Terminal da Fronteira Norte, sendo caracterizado como um Terminal de Uso Privado, 

principalmente pela utilização do mesmo pela multinacional de alimentos Bunge. A finalidade 

desse terminal é realizar as exportações de grãos, produzidos em cidades da região. 

                                                           
16

 Entre os três portos destinados à movimentação de cargas no município de Barcarena dois são privados e um 

público. Além do Porto de Vila do Conde (69% de exportações e 31% de importações) há o porto da multimodal 

americana ADM, denominado de TUP Ponta da Montanha, com o objetivo de agilizar o escoamento e a 

exportação de grãos, principalmente milho e soja, devido à proximidade do Oceano Atlântico. O terceiro porto é 

o de Murucupi, que faz a exportação (100%) do caulim (sólido e líquido) e de outros minerais. Fonte: ANTAQ 

(2015). 
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Quando no processo de implantação dessa segunda fase, iniciada entre 2010 e 2011, a 

área de abrangência desse terminal passaria por algumas ruas do bairro Vila Itupanema, e 

atingiria algumas residências. O caso do entrevistado que recebeu indenização foi justamente 

neste momento.  

Todo o processo de implantação de algum grande projeto, determina a realização de 

estudos de impactos ambientais nas diversas áreas do conhecimento, desde as implicações 

sociais, geológicas, econômicas, biológicas, ambientais, etc. Todo projeto deve conter um 

plano de mitigação de possíveis impactos causados pelo uso dos recursos minerais.  

A figura 43 ilustra o processo de apropriação da área para a construção de mais este 

terminal. Nela, é possível observar três períodos distintos, que acabou por alterar a paisagem e 

as convivências entre a sociedade civil. 
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Figura 43: Períodos da implantação da Terfron, em Vila Itupanema. No ano de 2009, ainda existia muitas famílias morando no raio raio de ação do terminal (destacado 

em amarelo). Na imagem de 2013, as neçociações para a desapropriação da área estavam bem adiantadas. Em 2016, vê-se o terminal finalizado e, segundo os moradores, 

em funcionamento, já completamente desapropriado. 

 
Fonte: Google Earth. 
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Muitas famílias, certamente, sofreram desapropriação em função desse projeto, 

inaugurado em 2011, não chegando, porém, a se comparar ao número de famílias 

desapropriadas quando na instalação do projeto industrial em Vila dos Cabanos, que levou à 

criação do bairro Laranjal. Todavia, se faz uma discussão relevante, pois muitas das famílias 

que foram indenizadas viviam em Vila Itupanema há anos e, de repente se viram obrigadas a 

deixar o local que se identificam, a ir para longe dos vizinhos e dos amigos de sua rua, 

levando a uma transgressão do sentimento de pertencimento ao bairro.  

O grande problema foi que não existiu uma política habitacional para assegurar os 

direitos dos moradores, que foram lesados e o valor das indenizações não era suficiente para 

comprar uma residência no bairro de Operações e áreas próximas dos recursos da cidade, 

sobrando como alternativa a ocupação de novos espaços urbanos em Vila dos Cabanos, os 

bairros carentes de infraestrutura e serviços. 

Atualmente, a relação entre Brasil e China tem produzido bons frutos à região. Os 

acordos bilaterais entre esses dois países, vão além de exportação de commodities e 

investimentos em infraestrutura, mas tem se construído uma relação de parceria, segundo o 

embaixador brasileiro da Cooperação Empresarial Brasil-China (CEBC), Sérgio Amaral
17

. 

Em 2014, o Brasil assinou 35 protocolos bilaterais com a China, para investimentos em 

energia, transportes, aviação civil, sistema financeiro, infraestrutura, mineração, tecnologia, 

resseguros, construção e agricultura
18

. 

Mas o que isso tem a ver com Barcarena? O governo chinês pretende realizar uma 

série de investimentos para viabilizar o escoamento da produção de soja no Norte do país, que 

está comprometida através da rodovia BR-163, que liga o estado de Santa Catarina ao estado 

do Pará, passando pelo Mato Grosso, local onde a produção de soja possui destaque, rodovia 

mais conhecida como a Cuiabá-Santarém. A rodovia recebe o escoamento de 70% da 

produção de grãos do estado do Mato Grosso. O objetivo é realizar a construção de uma 

ferrovia que partirá de Mato Grosso e terminará no Porto de Vila do Conde, em Barcarena, 

além do projeto do PAC II, que também terminará no porto de Vila do Conde
19

. 

Até mesmo em função desse projeto, o Porto de Vila do Conde, que conta com uma 

grande movimentação de grãos, será destinado à exportação dos grãos que virão do Mato 

Grosso, justificando a construção do TUP utilizado pela Bunge, o Terfron, e da existência do 

TUP utilizado por uma empresa americana de agronegócio, a ADM.  

                                                           
17

 Matéria publicada no jornal “O Liberal”, no dia 18/07/2014. Ver referências bibliográficas. 
18 Idem 
19

 Matéria publicada no jornal “O Liberal”, no dia 17/07/2014. Ver referências bibliográficas. 
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A construção de um porto, o anúncio de um projeto de logística em transportes, a 

instalação de uma nova empresa, entre outros grandes projetos gera, direta e indiretamente 

milhares de empregos e oportunidades para a população de uma cidade. O município de 

Barcarena conta com mão de obra procedente de outras cidades e está equiparada com 

infraestrutura para atender a esses projetos, fatores esses que auxiliam no crescimento 

econômico ainda maior não apenas para o município, mas para a dinâmica da região norte e 

pelas movimentações financeiras no Brasil, principalmente por se tratar de um município 

exportador.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 O atual momento econômico vivenciado pelo município de Barcarena é reflexo das 

políticas estatais aplicadas desde o início dos anos de 1970, cumprindo objetivos que foram 

traçados para o desenvolvimento econômico da Região Amazônica, conforme COSTA (1995) 

já havia mencionado. A instalação do projeto Grande Carajás contou com o aporte energético, 

com a criação de cidades para comportar a mão de obra, com infraestrutura em transportes, 

sendo estes o rodoviário, ferroviário, hidroviário e portuário e um circuito produtivo a partir 

da exploração de diversos recursos minerais (MOURA, 1990).  

 Nos primeiros anos de implantação desse grande projeto, a atuação do poder estatal foi 

fundamental no desenvolvimento desses setores estratégicos, que atrai poucos investimentos 

privados. A partir do momento em que o local é dotado de infraestrutura consolidada, seduz 

investimentos de outros setores da economia, responsáveis pela dinamização e crescimento da 

capacidade produtiva da região, que atualmente é importante rota de produtos 

industrializados, de produtos agrícolas e da prestação de serviços.  

 Além das transformações econômicas, deve ser levada em conta as transformações 

socioambientais e culturais da região. Tais fatores são, geralmente, deixados de lado pelo 

capitalismo, em que seu maior objetivo é o lucro, independentemente da forma que serão 

alcançados seus objetivos.  

 O capitalismo atua no espaço geográfico. As desigualdades são reproduzidas no 

espaço, como consequência, muitas vezes direta, do capital. Cabe, nesse sentido, uma maior 

atenção dos Estados para as necessidades dos centros urbanos, da população e dos serviços 

oferecidos a ela.  

 Quando no processo de instalação do complexo industrial de Vila dos Cabanos, a área 

da Barcarena sede foi, simplesmente esquecida, abandonada, parada no tempo. Os 

investidores tem sua atenção voltada à Vila dos Cabanos.  Essa realidade, reflexe a oferta de 

recursos e a dinâmica de cada um desses locais. A modernidade que chegou à Barcarena, 

através de Vila dos Cabanos, pode ser encaixada na definição de Marcelo Lopes de Souza 

(SOUZA, 2002) quanto aos tipos de planejamento. Este autor menciona que, a partir de 1970, 

dá-se início a uma série de planejamentos, ligados ou não à participação do Estado na 

economia, sendo a que se adapta a Vila dos Cabanos é o planejamento de facilitação. Nesse 

tipo, o objetivo é estimular a iniciativa privada, oferecendo-lhes vantagens e regalias, como 

isenção de impostos tributários à terrenos e infraestrutura subsidiados, como também à quebra 
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da legislação de zoneamento em favor de tal empreendimento (SOUZA, 2002). Na escala 

municipal, há a existência de duas cidades. Apesar de ter sua própria vida financeira, Vila dos 

Cabanos está ligada administrativamente à Barcarena, recebendo diariamente obras de 

infraestrutura, geralmente para atender às demandas das indústrias que ali se encontram.  

Quase não há a existência de prédios históricos. São poucos os que existem no 

município, estando eles na outra parte da cidade, em Barcarena sede, onde verifica-se a 

configuração de pequena cidade, aparentemente tranquila, dinâmica aliada à força do 

comércio na cidade, ruas com asfalto precário, nas margens dos rios, palafitas. A caminho de 

Vila dos Cabanos, pela Rodovia da Integração, percebe-se a existência de vilas e pequenos 

povoados, com chão de terra batido, moradias precárias, em cada casa um comércio, o que 

leva à conclusão de que são moradores autônomos, lançados à sua própria sorte, sem 

oportunidades ou qualificação necessária para trabalhar na indústria. As sedes de secretarias e 

dos órgãos municipais estão localizadas em Barcarena sede e em São Francisco, um bairro 

localizado à margem do Furo do Arrozal (um dos principais rios de Barcarena).  

 À medida que se desenvolvem as atividades econômicas em Vila dos Cabanos, cresce 

o número de pessoas interessadas em morar e desfrutar das riquezas dessa cidade. O plano 

urbanístico não é suficiente para atender as necessidades da população. A partir da análise dos 

dados coletados, chega-se à conclusão de que existem muitos migrantes, oriundos, 

principalmente de cidades do estado do Pará, que foram motivados, sobretudo pelas 

oportunidades de melhoria da condição econômica e social que a atividade industrial 

supostamente tem para oferecer a seus trabalhadores.  

 Esse fluxo migratório, verificado, principalmente a partir de 1980, foi além das 

expectativas do plano urbanístico de Vila dos Cabanos. E das indústrias também. Não há 

postos de trabalho para todos, apesar do aparecimento de novos serviços ligados à atividade 

industrial. Na cidade fica evidente essa condição: a demanda pela habitação foi maior que a 

oferta de moradias, o modo de vida em Vila dos Cabanos está conectado às indústrias e, os 

recursos e serviços foram criados para os padrões que este setor tende a oferecer. Até para 

aqueles que trabalham na indústria é difícil conviver com os altos preços da moradia (no que 

se refere ao aluguel ou à compra de imóveis) e dos serviços oferecidos (os preços são 

padronizados para quem tem um alto padrão de vida).  

 Quando a demanda pela habitação é maior que a oferta de moradias, a cidade fica 

exposta ao aparecimento de novas áreas de ocupação, sempre ao redor da cidade legalizada, 

dando margens ao aparecimento da cidade ilegal, conforme exposto por Maricato (2009). Nos 

dois bairros alvos dessa pesquisa esse processo é facilmente verificado. Com maioria vinda de 
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outros municípios em busca de trabalho e melhores condições de vida e maior parte desses 

moradores afirmando que tem ou tiveram relação com a atividade industrial exercida no 

município, quando não tem oportunidades ou tiveram oportunidades de trabalho se 

estabelecem nesses bairros com a esperança de ter sua condição de vida melhorada, no futuro.  

 A regularização desses bairros é parte do processo de crescimento e desenvolvimento 

da cidade. Durante muito tempo, a CODEBAR foi responsável por administrar e ordenar o 

crescimento de Barcarena. Apesar das benfeitorias realizadas, urbanização da área do plano 

urbanístico, suporte ao complexo industrial entre 1970 e 2010, não planejou as ações no que 

se refere à demanda habitacional. O crescimento no complexo industrial não foi acompanhado 

pela cidade, que hoje sofre com a irregularidade e precariedade, mesmo nos espaços ditos 

urbanos. E atualmente, cabe à Superintendência do Patrimônio da União a administração 

desses bairros, regularizando, como vem fazendo, as posses e propriedades desses moradores. 

A regularização garante a execução dos direitos do cidadão e, proporciona ao habitante exigir 

melhorias e recursos. A atuação dos movimentos sociais é de extrema importância para 

contribuir com a agilidade no processo de legalização da área. 

 Os bairros São José e Luz Divina estão passando por esse processo. Novos recursos 

chegam aos bairros, lentamente. Há a existência de um posto de saúde e, segundo a AMCSJS, 

foi delimitada uma área para a construção de uma escola. Algumas ruas foram aterradas e 

outras estão passando por esse processo. Dentre as principais reivindicações dos moradores, o 

saneamento básico é outro serviço que merece atenção especial, principalmente no que se 

refere à qualidade de vida e saúde, condições essenciais para a sobrevivência da população, 

direito dos habitantes da área e dever do poder público. 

 Diante de novas e boas perspectivas de crescimento da cidade, a implantação de novos 

serviços (grandes projetos) em parceria composta por município, estado e governo federal 

proporcionará a criação de novos postos de trabalho, um crescimento ainda maior da 

economia do município e a atenção do cenário internacional às novidades e às demandas 

industriais e sociais de Vila dos Cabanos. Todavia, os principais beneficiados com essas 

melhorias, além do município, devem ser especialmente a população. Atualmente há um 

déficit habitacional grande, sendo fundamentais para esse crescimento e pleno 

desenvolvimento de Barcarena a atenção às necessidades da população e redução desse 

déficit, exigindo uma preparação muito maior das entidades envolvidas com o crescimento e 

desenvolvimento em relação às questões sociais.  
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